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KONRAD RUDNICKI

NOW A HIPOTEZA FIESJENROW A
Większość czytelników Uranii zna niewątpliwie hipotezę
Fi e s j en ko w a powstania planet, z roku 1939, która była
wielokrotnie popularyzowana w języku polskim, natomiast
mało kto wie, iż Fiesjenkow zrewidował całkowicie dawne
swoje poglądy i wiosną 1949 roku ogłosił w piśmie „Astronomiczeskij Żurnał" (Tom XXVI, Nr 2) nową hipotezę, odwołując
zarazem dawną.
Przeue wszystkim Fiesjenkow zarzucił wszystkim dawniejszym hip.:>tezom kosmogonicznym (nie wyłączając własnej) to,
iż traktują sprawę powstania układów planetarnych całkiem
niezależnie od ewolucji Galaktyki, oraz iż bardziej opierają się
na abstrakcyjnych obliczeniach matematycznych niż na faktach
obserwacyjnych, a tym samym mówią wprawdzie jak być mogło, ale nie mówią jak było w rzeczywistości.
Dawniejsze hipotezy opierają się przeważnie na założeniu,
iż życie gwiazd liczy się bilionami, lub przynajmniej setkami
miliardów lat. Współczesna astronomia coraz bardziej dochodzi
do przekonania, iż niektóre gwiazdy istnieją zaledwie pojedyncze miliardy lat, oraz iż są między nimi niektóre nawet młodsze
od Ziemi. Tak więc proces powstania gwiazd łączy się przynajmniej czasowo z powstaniem planet i musi być z nim powiązany przyczynowo. Słońce wysyłając promieniowanie elektromagnetyczne i korpuskularne razem z odpowiednią ilością
masy, traci stale pewne ilości ruchu obrotowego. Obraca się
coraz to wolniej. Na podstawie znajomości przemian jądrowych
jakie odbywały się niegdyś na Słońcu (innych niż odbywają się
dzisiaj), a które można odtworzyć teoretycznie, znając obecny
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chemiczny Słońca, można obliczyć, opierając się o zasadę
zachowania momentu pędu, jak szybko obracało się Słońce
w różnych epokach swego istnienia. Fiesjenkow dokonał takiej
oceny, z której wynika, iż w okresie między 3-4 miliardami
lat, obrót Słońca był tak szybki, iż nie mogło ono być zwartą
bryłą, jaką jest obecnie, lecz było rzadką i wielką mgławicą .
Mówiąc inaczej znaczy to, iż mniej więcej przed 3-4 miliardami lat Słońce zaczynało dopiero istnieć jako gwiazda. Ponieważ z różnych ocen wiek Ziemi i planet wypada również
około 3-4 miliardów lat, przeto dochodzi on do wniosku, iż
Słońce i planety powstały równocześnie.
Jak przypuszcza się powszechnie, rozwój galaktyk ·przebiega w ten sposób, iż najpierw mają one kształt elipsoidalny,
a następnie rozwija się w nich struktura spiralna. Otóż w galaktykach o zaczątkowej strukturze spiralnej występują wielkie
masy pyłu kosmicznego, widoczne jako ciemne pasma. W galaktykach elipsoidalnych tego pyłu się nie dostrzega, a również w późnych typach spiralnych (np. w naszej Galaktyce)
jest go mniej. Ponieważ poza tym galaktyki elipsoidalne skła
dają się według wszelkiego prawdopodobieństwa z gwiazd tego
typu co gromady kuliste (tak zwany kulisty podsystem gwiazd),
zaś w późniejszych typach galaktyk spiralnych oprócz nich
istnieją gwiazdy normalne, takie jak Słońce (płaski podsystem
gwiazd), więc należy przypuszczać, iż te drugie powstają wła
śnie z owych wielkich mas pyłu kosmicznego, którego ilości
zmniejszają się w miarę powstawania gwiazd i dlatego w dalszych typach galaktyk jest go coraz mniej .
Fiesjenkow przedstawia sobie powstanie układów planetarnych w sposób następujący: Pierwotny obłok pyłu kosmicznego, porwany ogólnym ruchem wirowym Galaktyki, obracał
się z niejednakową prędkością liniową w różnych miejscach.
Skutkiem tego, gdy zaczęły się w nim tworzyć poszczególne
większe kondensacj e pyłu, cząstki dołączające się do takich
kondensacji z jednej strony miały większy pęd niż te, które
dołączały się z drugiej. Skutkiem tego kondensacje musiały się
obracać. Tym samym nie mogły powstać skupienia zbyt wielkie, gdyż rozerwałaby je siła odśrodkowa. W ten sposób warstwa pyłu utworz)ła poszczególne gwiazdy.
Lecz czasem zdarzało się, że kondensacja, która pierwotnie
była tworem trwałym , wskutek lekkiego tylko zakłócenia równowagi musiała się rozerwać. Takie rozerwania mogły zachodzić
tylko bezpośrednio po utworzeniu się pierwotnych kondensacji, gdyż później wskutek intensywnego promieniowania kondensacje szybko przechodziły do stanu trwałej równowagi. Fie-
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iż przez podobne rozerwania przechodziła
większość tworzących się gwiazd. Jeśli pierwotna bryła podzieliła się na równe części, to powstały gwiazdy wielokrotne,

sjenkow przypuszcza,
jeśli

zaś od pierwotnego skupiska oderwała się tylko mała
masa, to wtedy powstały układy planetarne. Nasz układ planetarny powstał w ten sposób, iż od pierwotnej masy skupiska
oderwała się część wynosząca około 1/20 ogólnej masy. Miała
ona kształt cygara (Wspólny rys z hipotezą Jeansa!). Masa ta
podzieliła się na poszczególne planety, które szybko traciły
masę przez pozbywanie się cząsteczek lekkich pierwiastków,
aż przybrały rozmiary i postać dzisiejszą.
Nowa hipoteza Fiesjenkowa, oprócz samego powstania planet, tłumaczy również odkryty niedawno fakt, iż większość
orbit gwiazd podwójnych ustawia się w płaszczyźnie Galaktyki,
jak również to, iż gwiazd podwójnych spotyka się tak wiele.
Obu tych faktów nie mogła dotychczas wyjaśnić żadna hipoteza. Oprócz tego hipoteza ta tłumaczy zadawalająco powstanie planetoid, meteorów, jak również istnienie księżyców
wstecznych wokół niektórych planet.
Poniżej przedstawiam dla porównania zasadnicze rysy nowej hipotezy Fiesjenkowa w porównaniu z dawną:

Dawna hipoteza (1939).

Nowa hipoteza (1949).

Słońce i planety powstały
planety później.
równocześnie.
Oderwanie planet nastąpiło wskutek działania siły odśrodkowej.
Bezpośrednim
powodem
Bezpośrednim
powodem
oderwania się planet były
oderwania się planet były
mechaniczne zakłócenia rówprocesy jądrowe wewnątrz
nowagi w ruchu wirowym,
Słońca.
pierwotnego skupiska pyłu
kosmicznego.
Wszystkie planety oderwaPlanety powstały po kolei.
ły się jednocześnie w kształ
cie długiego pasma materii
gazowej.
Gwiazdy wielokrotne mają
takie samo pochodzenie jak
układy planetarne.
Słońce

powstało

wpierw,
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PIOTROWSKI STEF AN
MGŁA WICE

POZAGALAKTYCZNE
CZĘŚĆ I.

Typową mgławicą pozagalaktyczną jest nasza Galaktyka.
Jest to oczywiście sformułowanie paradoksalne, ale trafnie
ujmuje istotę rzeczy przez to, iż stwierdza, że oglądany z zewnątrz nasz układ Drogi Mlecznej wygląda jak jedna z wielu
setek tysięcy mgławic pozagalaktycznych, widzialnych w postaci słabych plamek na kliszach zdejmowanych współczesnymi
teleskopami.
Spróbujmy niejako »Z lotu ptaka« spojrzeć na naszą Galaktykę. Ani Cygnus-Łabędź, ani Aquila-Orzeł, ani CorvusKruk, ani Feniks i Tukan, żaden z tych ptaków-konstelacji
nie byłby odpowiedni do tego, by skorzystać z jego skrzydeł
i spojrzeć »Z góry « na Drogę Mleczną. Wszystkie znane nam
gwiazdozbiory są złożone z gwiazd bliskich Słońca, leżą w obrę
bie Drogi Mlecznej. Miejsce, z którego krajobraz Dro!!i Mlecznej ukazałby się nam w całym przepychu, znalazłoby się gdzieś
na jakiejś gwieździe, uciekinierce z naszej Galaktyki, błąkają
cej się samotnie w przestrzeniach międzymgławicowych, w odległości kilkudziesięciu tysięcy lat światła 1 ) od Słońca. Przypuśćmy, że oglądamy z takiej gwiazdy Drogę Mleczną. Widok
zaiste jest wspaniały. Ponad sto miliardów słońc układa się
w olbrzymi dysk gwiazdowy; ku środkowi dysku gwiazdy
skupiają się tworząc centralne jądro, z którego wybiegają spiralne ramiona. Całość, w głównych zarysach, wygląda podobnie do mgławicy na rys. 1. Nie wszystkie gwiazdy są jednak .
skupione w płaskim systemie naszego dysku; część z nich tworzy prawie kulisty układ otulający subtelną » mgiełką « gwiazdową centralny dysk. Zawieszone w tej mgieke świeci jasno
100 gromad kulistych, będących nieprawdopodobnie gęsto zbitymi skupieniami dziesiątek czy setek tysięcy gwiazd. Całość
systemu, to tzw. Wielka Droga Mleczna o ogólnym rozmiarze,
w średnicy, około 100 OOO lat światła.
Jeżeli puścimy jeszcze dalej wodze fantazji i wyobrazimy
sobie, że czas zaczyna dla nas biegnąć prędzej, że milion lat
przeżywamy w parę sekund, zobaczymy, że cały system Drogi
Mlecznej obraca się dokoła osi prostopadłej do jej płaszczyzny
centralnej i przechodzącej przez jądro. Nie obraca się jednak
jak ciało sztywne, jak powiedzmy koło od wozu; skrajne części
krążą wolniej
niż
bliższe
środka,
system gromad kuli1) Rok światła

=

9500 miliardów kilometrów.
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stych
gwiazd rozproszonych dokoła dysku centralnego wolniej niż chmury gwiazd w gałęziach spiralnych. Wyposażeni we współczesne środki instrumentalne astronomii i przeżywając w takim przyspieszonym tempie czas, ujrzelibyśmy
z naszego punktu obserwacyjnego z łatwością wiele rzeczy,
których dzisiejsza wiedza astronomiczna usiłuje dopiero dociec

Rys. 1.

Mgławica

M 83 w Hydrze.

żmudnych badaniach. Zobaczylibyśmy przede wszystkim
jak rozwijają się i »żyją « gwiazdy. Jeżeli w naszej fantazji
mamy jednak pozostać w ramach naukowo ustalonych faktów,
to już kilka tylko rysów potrafimy dodać do naszego obrazu.
A więc zobaczymy, jak w niektórych częściach spiral, w tych
W
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miejscach, gdzie snują się smugi p·yłów i gazów międzygwiezd
nych, rodzą się gromadki jasnych gwiazd, szybko rozpraszające się w otaczającym tłumie; zauważylibyśmy jak najjaśniej
sze gwiazdy szybko bledną; jak skry światła po jarzącym się
ognisku rozbłyskiwałyby w płaszczyźnie Drogi Mlecznej tysiące
gwiazd Supernowych ... Jeśli któryś z autorów podejmie za 10
czy 20 lat ten temat w Uranii, z pewnością wiele nowych
fascynujących rysów doda do tego obrazu.
Sytuacja astronoma na Ziemi jest bardzo daleka od fantastycznej sytuacji opisanej przed chwilą, kiedy to » Z lotu ptaka« - w podwójnym niejako tego zwrotu znaczeniu: przestrzennie i czasowo - patrzyliśmy na naszą Galaktykę. Słońce
z orszakiem planet znajduje się w zewnętrznej, dalekiej od
środka części Galaktyki (na rys. 1 miejsce Słońca wypadłoby
gdzieś na samym brzegu fotografii), widok na jądro Galaktyki,.
na jej części centralne i na większość odleglejszych gwiazd
położnych w płaszczyźnie Drogi Mlecznej przesłaniają nam
pochłaniające światło chmury pyłów i gazów międzygwiezdnych
a tysiąclecia istnienia cywilizacji na Ziemi są rozpaczliwie krótkim okresem 'Czasu w porównaniu z długością życia gwiazd.
Jeszcze w latach dwudziestych obecnego stulecia nie zdawano sobie dokładnie sprawy czym są mgławice pozagalaktyczne. Sama nazwa tych ciał niebieskich, których potężne
reflektory rejestrują setki na jednej kliszy fotograficznej,
a z których tylko jedno - Wielka Mgławica w Andromedzie
(jeśli nie liczyć Obłoków Magellana) jest widoczne gołym
okiem, powstała nie w wyniku przekonania o położeniu przestrzennie zewnętrznym w stosunku do zbiorowiska gwiazd
Drogi Mlecznej, ale po prostu dlatego, iż na skutek wspomnianego już silnego pochłaniania światła w płaszczyźnie centralnej naszego układu gwiazdowego, mgławice pozagalaktyczne
unikają pasa Drogi Mlecznej; na zdjęciach fotograficznych
dokonanych w pobliżu czy w samym pasie Drogi Mlecznej
prawie ich nie ma, natomiast w większych odległcściach ką
towych od Drogi Mlecznej fotografujemy ich tysiące. Zresztą
w latach dwudziestych nawet istnienie pochłaniającej materii
międzygwiazdowej nie było pewne.
Upraszczając nieco sprawy można powiedzieć, że w zasadzie dwie drogi doprowadziły do wytworzenia się współcze
snego obrazu świata mgławic. Jedna z nich wiodła do oceny
przede wszystkim rozmiarów naszego układu Drogi Mlecznej
i, równolegle, do zdania sobie sprawy z odległości i rozmiarów
mgławic pozagalaktycznych. Druga, dzięki stosowaniu coraz
doskonalszych środków obserwacyjnych, pozwoliła bezpo-
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średnio stwierdzić, że mgławice

pozagalaktyczne są w zasadzie
zbudowane podobnie i z tych samych » cegiełek , co i nasz układ
Drogi Mlecznej .
Przyrządem mierniczym do mierzenia głębin Wszechświata
o olbrzymim zasięgu okazały się gwiazdy zmienne pewnego specjalnego rodzaju, tzw. cefeidy (od swojego prototypu, gwiazdy
b w gwiazdozbiorze Cefeusza). Cefeidy zmieniają swój blask
w sposób regularny. Od jasności najmniejszej blask cefeidy wzrasta do pewnej jasności maksymalnej, by później osłabnąć do
jasności minimalnej, przy czym czas opadania blasku jest dłuż
szy od czasu jego wzrastania. Cały cykl zmian jasności powtarza się dokładnie w odstępie czasu, stałym dla danej cefeidy,
zwanym periodem. Z punktu widzenia stosowalności cefeid do
oceniania odległości, dwie ich cechy są najistotniejsze. Cefeidy
są to gwiazdy bardzo jasne -- a więc Jostrzegalne nawet
w odległych zakątkach świata gwiazdowego; poza tym - i to
jest bodaj najważniejsze - ich rzeczywista siła śv.iatła (ilość
świec, gdyby tu była mowa o żarówce elektrycznej) jest ściśle
związana z długością periodu. I tak np. jeżeli okres zmian
blasku (period) jakiejś cefeidy wynosi 40 godzin, to jest ona
w rzeczywistości 200 razy jaśniejsza niż Słońce . Period 10dniowy odpowiada jasności 1600 razy większej od jasności
Słońca.

Astronomowie określają jasności gwiazd w tzw. wielkościach gwiazdowych. Najjaśniejsze gwiazdy nieba są 1-szej
wielkości gwiazdowej, najsłabsze dostrzegalne gołym okiem
6-tej. Okazuje się , że wzrostowi jasności o jedną wielkość
gwiazdową odpowiada 2·5-krotny wzrost siły światła . Im dalej
znajduje się od nas jakieś źródło światła, tym jego widoma
jasność jest słabsza i mianowicie maleje ona proporcjonalnie
do kwadratu odległości. Jeżeli wyobrazimy sobie, że odległość
jakiejś gwiazdy powiększyliśmy 40-krotnie, to jej widomy blask
zmaleje (40) 2
1600 razy, a ponieważ 1600
(w przybliżeniu)

=

jeśli

=

pierwotnie nasza gwiazda była np. 1-szej wielk.
przesunięciu będzie tylko 1 + 8 = 9-tej w. gw.
Standartową odległością, do której astronomowie odnoszą jasności gwiazd jest odległość 32·5 lat światła; z tej odległości
promień orbity ziemskiej jest widoczny pod kątem 0·1", czyli
w tej odległości paralaksa gwiazdy = 0·1"; nazywając odległość, z której promień orbity Ziemi jest widoczny pod kątem
1" parsekiem, widzimy, że standartowa odległość, o której
mowa, wynosi 10 ·parseków. Wyrażoną w wielkościach gwiazdowych jasność gwiazdy w odległości 32·5 lat światła (= 10
parseków) nazywają astronomowie wielkością absolutną. Jasność absolutna Słońca wynosi 4·3 w. gw.

(2"5) 8 przeto
gw., to po
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Po tej dygresji u widomych i absolutnych wielk. gwiazdowych wracamy do sprawy zastosowania cefeid do pomiarów
odległości. Jeżeli w jakimkolwiek miejscu Wrzechświata zauważymy cefeidę z okresem zmienności 10-ciu dni, to wiemy,
że jest ona 1600 razy, a więc o 8 wielk. gw. [1600 = (2'5) 8 ]
jaśniejsza od Słońca; przeto jej jasność absolutna wynosi
4'8 - 8 = -3'2 w. gw. Niech jej zaobserwowana, widoma
jasność (mamy na myśli jasność średnią między jasnością minimalną a maksymalną) wynosi np. 10 w. gw.; ponieważ nasza
cefeida jest w ten sposób o 10 + 3'2 = 13 '2 w. gw. słabsza, niż
gdyby się znajdowała w standartowej odległości 10 parseków,
widocznie przeto jest dalej i mianowicie tyle razy - nazwijmy
tę liczbę N dalej, że (N) 2 = (2'5) 13 ' 2 ; (2 '5) 13' 2 = 190000;
N = V190 OOO = 576, a zatem cefeida z okresem 10 dni i widomą jasnością 10 w. gw. świeci w odległości 5760 parseków,
czyli 19 tys. lat światła. Jak widzimy, żeby obliczyć odległość
do jakiejś gwiazdy zmiennej typu 5 Cefeusza, wystarczy znać
jej okres zmian blasku i jasność (widomą); znajomość zależno
ści: między okresem a wielkością absolutną (w rozważanym co
tylko przykładzie: informacja, że okresowi 10-ciu dni odpowiada wielkość gw. absolutna --3 '2) pozwala na natychmiastowe (co prawda w założeniu, że można pominąć pochłanianie
światła przez ciemną materię międzygwiazdową) wykonanie
odpowiedniego wyliczenia.
Zastosowanie cefeid do pomiaru odległości w sposób rewolucyjny » zwiększyło « rozmiary świata. Pierwszym etapem
owego radykalnego rozszerzenia się granic świata gwiazdowego
było zastosowanie (przez S ha p 1 e y'a) cefeid do pomiarów
odległości gromad kulistych, wspomnianych już w opisie Galaktyki »Z lotu ptaka« i do obliczenia odległości Obłoków Magellana:.
Obłoki Magellana, Wielki i Mały, są to dwa bogate skupienia
gwiazd na niebie południowym, tak odległe, że dla gołego oka
poszczególne gwiazdy nie są oddzielnie widoczne. Wrażenie
całości je.>t jakby dwóch małych świecących obłoków i stąd
nazwa. Otrzymane przy pomocy cefeid odległości Obłoków
Magellana wypadły: Wielkiego - 75000 lat św„ Małego-84000
lat św. Były to w owe czasy (lata I Wojny Światowej) nie.wiarygodnie duże odległości. Został zrobiony w ten sposób
pierwszy pewny krok poza obręb układu Drogi Mlecznej.
Z biegiem czasu okazało się, że Obłoki Magellana są to tylko
karłowate mgławice pozagalaktyczne a właściwie nie w peł
nym stopniu »poza-«, gdyż przynależą w pewnej mierze do
układu Drogi Mlecznej, stanowiąc jej dwa satelity.
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Prawdziw~e pozagalaktyczną odległosć osiągnięto dopiero
wtedy, gdy udało się zmierzyć odległość do Wielkiej Mgławicy
w Andromedzie. W latach dwudziestych, kiedy wszedł »do
akcji« 100-calowy teleskop z Mt Wilson, udało się »rozbić« na
zdjęciach zewnętrzne części Mgławicy Andromedy na poszczególne gwiazdy. W ten sposób nie było już wątpliwości - przynajmniej co do zewnętrznych części tej mgławicy, jej spiralnych zwoi - że są zbudowane z gwiazd; samo jądro długo
jeszcze miało się bróriić przed rozbiciem. Późniejsze badania
wykazały, że wśród gwiazd spiralnych ramion Mgławicy Andromedy występują te same typy zgrupowań gwiazd, co i w naszej Drodze Mlecznej, a więc tzw. otwarte gromady, odpowiedniki »naszych« Plejad czy Hyjad, chmury gwiazdowe podobne do tych, które obserwujemy w Drodze Mlecznej, np.
w gwiazdozbiorze Strzelca. Dokoła Mgławicy Andromedy obserwujemy na zdjęciach znaczną liczbę słabych, rozmazanych,
okrągłych plamek świetlnych, które zapewne są gromadami
kulistymi, takimi samymi jak te, które przynależą do naszego
systemu Drogi Mlecznej. Udało się również zaobserwować
w Mgławicy Andromedy cefeidy, te słupy milowe świata
gwiazd. Z chwilą odkrycia cefeid w Mgławicy Andromedy
wyznaczenie jej odległości było już bardzo proste. Mgławica
Andromedy leży w odległości około 700000 lat światła; była
to pierwsza pewna transmgławicowa odległość we Wszechświecie.

Za pierwszym wyznaczeniem odległości posypały się nawyznaczono odległości milionów i setek milionów lat
światła. Metody ulegały doskonaleniu; nauczono się uwzlęd
niać należycie wpływ pochłaniania światła, zużytkowano dla
ocen odległości zjawisko gwiazd Nowych, rozbłyskujących tak
w Drodze Mlecznej jak i w odległych galaktykach. Najodleglejsze mgławice pozagalaktyczne dostrzegalne na zdjęciach
100-calowym teleskopem są odległe o pół miliarda lat światła;
ilość mgławic w zasięgu tego instrumentu ocenia się na około
100 milionów. 200-calowy teleskop z Mt Palomar powinien
sięgnąć w głąb kosmosu na odległość 1 miliarda lat światła.
stępne,

TADEUSZ MILEWSKI

OBSERWACJE ASTRONOMICZNE PRZED 5.000 LAT
Przed powstaniem nauki greckiej lub niezależnie od niej
badania astronomiczne w cztr ·ech ośrod
kach cywilizacyjnych, · a mianowicie w Egipcie, w Babilonii,
w Chinach i wreszcie w Ameryce Środkowej, w kraju Mayów.
rozwinęły się poważne
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W spólną cechą badań przeprowadzanych w tych wszystkich
ośrodkach był ich charakter praktyczny. My dziś od astronomii
żądamy przede wszystkim rozwiązania zagadki budowy wszechświata i jego powstania, a więc analizy problemów kosmografii
i kosmogonii. Obserwacje astronomiczne dokonywane są dziś
dla tego głównego celu, wobec którego cele praktyczne schodzą
na dalszy plan. Otóż tak pojęta astronomia teoretyczna została
stworzona przez Greków, badania zaś astronomiczne przedgreckie tego celu nie miały i mieć nie mogły, wszystkie bowiem zagadnienia związane z budową i powstaniem wszechswiata znajdowały wówczas odpowiedź w tradycji religijnej,
a przede wszystkim w legendach mitologicznych. Badania astronomiczne mogły mieć zatem tylko cele praktyczne na oku, jak
ustalanie kalendarza, rozpoznawanie kierunków w przestrzeni,
przepowiadanie zjawisk niebieskich itd. Jeżeli jednak nie bę
dziemy szukać w astronomii przedgreckiej tego, czego ona dać
nie mogła i nie chciała, tj. ujęć teoretycznych, a zwrócimy
naszą uwagę jedynie na samą technikę obserwacji, to badaniom tym przyznamy poważne miejsce w dziejach naszej nauki.
Stanowisko to przypada przede wszystkim dwom najstarszym
tradycjom astronomicznym, babilońskiej i egipskiej, które
osiągnęły względnie wysoki poziom już w trzecim tysiącleciu
przed n. e., jak tego dowodzą poważne dokumenty. Natomiast
badania astronomiczne Chińczyków i Mayów rozwinęły się dopiero później i nie miały już tak doniosłego znaczenia dla rozwoju astronomii, tylko bowiem badania egipskie i babilońskie
wpłynęły na astronomię Greków i tym samym weszły w główny
nurt rozwoju naszej nauki. Z tych wszystkich względów technika obserwacji astronomicznych starożytnych Egipcjan i Babilończyków jest zagadnieniem pierwszorzędnego znaczenia dla
dziejów nauki o gwiazdach. Na tym miejscu chciałbym więc
zwrócić uwagę polskich miłośników astronomii na artykuł
Franciszka Lex a, pt. Deux notes sur l'astronomie des anciens
l~gyptiens, Symbolae ad studia Orientis pertinentes Frederico
Hrozn.tJ dedicatae, Pars quarta, Praha 1950, str. 442-450, który

omawia metody obserwacji astronomicznych stosowane w Egipcie już od początków trzeciego tysiąclecia przed n. e.
Głównym instrumentem astronomicznym Egipcjan były
widełki, sporządzone z cienkiego pnia palmowego, mające około
30 cm wysokości. W górnej części instrumentu, między wideł
kami, wycięta była wąska szpara 4 cm głęboka, przez którą
można było obserwować gwiazdy. Do naszych czasów dochowały się dwa takie instrumenty. Jeden z nich przechowywano
w muzeum berliflskim. drugi zaś znaleziono u pewnego kupca
starożytności w Londynie. Ten drugi instrument nosił na sobie
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faraona Tutankhamona z XIV w. przed n. e. Widełki przytwierdzone były do podstawki, co pozwalało stawiać je pionowo.
Użycie tego instrumentu było następujące (rys. 1). Na płaskim
dachu świątyni przymocowywano, do poprzecznie na pewnej
wysokości biegnącej belki, nitkę zakończoną ołowianym ciężar
kiem, który się również zachował. Na południe od tak uzyskanej linii pionowej siadał obserwator mający przed sobą stół,
na którym umieszczone były widełki palmowe. Obserwator
przesuwał po powierzchni stołu swe widełki tak długo aż ujrzał

,,. ,,.

,,. ,

,

,'

Rys. 1.

Astronomowie egipscy wyznaczający
pomocy widełek.

linię

południka

przy

szparę swego instrumentu gwiazdę polarną przesłoniętą
nitką wyprężoną pionowo. W tym momencie nitka ta wskazywała mu na niebie odcinek północny południka. Naprzeciw
pierwszego obserwatora umieszczony był drugi astronom, ma-

przez

jący również przed sobą stół. Po nim przesuwał on swe widełki
palmowe aż do momentu, w którym ujrzał przez szparę swego
instrumentu nitkę pionową na tle szpary widełek swego kolegi. Wówczas nitka pionowa zaznaczała mu na niebie odcinek
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południowy południka. Obie widełki palmowe w swej pozycji
końcowej oznaczały wraz z nitką pionową linię południka
w sposób trwały. Dzięki temu astronomowie egipscy mogli
precyzyjnie obserwować kulminację gwiazd i Słońca. Tę ostatnią obserwował astronom siedzący na północ od nitki pionowej .
Stwierdzał on kulminację Słońca wówczas, gdy cień nitki pionowej padał na szparę jego widełek.
Opisana tu metoda obserwacji miała szerokie zastosowanie
w architekturze. Architekt, mając wyznaczyć na placu budowy
oś północ-południe, zawieszał nitkę z ciężarkiem a następnie
tak umieszczał swe widełki, by przez ich szparę mógł obserwować ją na tle gwiazdy polarnej. Wówczas nitka pionowa
obserwowana przez szparę widełek wskazywała na bieg połud
nika po powierzchni ziemi. Wzdłuż uzyskanej w ten sposób
linii wbijano w ziemię kołki dające orientację przy budowie.
Wyniki uzyskane tą metodą były wcale precyzyjne. Dowodzi

tego orientacja boków piramidy faraona Cheopsa (Khufev)
wzniesiona w XXIX w. przed n. e, Krawędzie tych boków
biegnące po powierzchni ziemi (dziś jeszcze długie na 227,5 m)
mają parami orientację południkową i równoleżnikową. Błędy
są drobne, a mianowicie krawędź wschodnia biegnąca z południa na północ odchyla się od północy na zachód o 5' 30",
krawc: dź zachodnia odchyla się od północy na zachód o 2' 30",
krawędź północna biegnąca równoleżnikowo ze wschodu na zachód odchyla się od zachodu ku południowi o 2' 28", krawędź
południow a wreszcie odchyla się od zachodu ku południowi
zaledwie o 1' 57". Jeżeli zwrócimy uwagę na trudności techniczne związane z budową piramidy i na zniszczenie jej boków
postępując e w ciągu wieków, to musimy dojść do przekor1ania,
że błąd obserwacji był tu mniejszy od podanego błędu wahającego się mię dzy 5' 30" a 1' 57".
Drugą dziedziną, do której stosowano wyniki obserwacji
astronomicznych, było mierzenie czasu. Wyniki osiągnięto tu
bardzo w cześnie , skoro kalendarz roczny o 365 dniach wprowadzono ju ż w roku 4241 przed n. e. Do mierzenia czasu przy
obserwa"iach astron om :cznych używano początkowo w Egipcie
zegara wo dne~o. P rzyrząd ten składał się z dwu naczyń, z których .i cd no umieszczone było nad drugim. W dnie naczynia
górnego wywiercony był maleńki otwór, przez który kroplami
woda m oP"ła się sąc z y ć do naczynia dolnego. W momencie kulminac ji f'loflca n ap ełniano górne naczynie wodą, która powoli
ściek ała <ln raczynia dolnego, aż do zaobserwowania następnej
ku 1 m in cii. Wówczas zaznaczano poziom wody w naczyniu dolnym , c, riqc:;t pnie dzielono przestrzeń między dnem naczynia
a k or cowvm poziomem wody na 24 równych części. Ta t/24
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ogólnej odległości odpoWliadała napływowi wody w ciągu
jednej godzinJ. Tak skonstruowany zegar wodny pozwalał na
ustalanie w nocy godzin kulminacji gwiazd. Na podstawie jednak tych obserwacji sporządzono w Egipcie już w trzecim tysiącleciu przed n. e. tablice astronomiczne, które pozwalały na
mierzenie czasu w nocy właśnie wedle kulminacji gwiazd. Tablice te wyparły z użycia zegar wodny.
Przypatrzmy się konstrukcji takiej tabeli astronomicznej
(rys. 2). Elementami jej były nazwy trzydziestu sześciu gwiazd
i konstelacji zwanych przez Greków dekanami. W ciągu doby
wszystkie te dekany kolejno kulminowały dzieląc ją na 36 godzin po 40 minut. Rok był podzielony na 36 równych dekad,
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Rys. 2. Fragment egipskiej tablicy astronomicznej z dekanami. Widać
jak pny przesuwaniu się w tablicy ku stronie prawej symbole dekan
podnoszą się ku górze, co odpowiada coraz wcześniejszym momentom
górowania odnośnych gwiazd.

z których każda obejmowała nieco więcej niż 10 dni. Pierwsza
dekada zaczynała się z pierwszym dniem · wylewów. Przyjmowano, że Vi.1 ciągu jednej dekady dekany kulminowały o tym
samym czasie, w następnej zaś dekadzie kulminacja wszystkich
dekan cofała się o jedną godzinę, wobec czego po 36 dekadach
każda dekana wracała na swoje dawne miejsce na niebje. Tabela astronomiczna składała się pierwotnie z 36 kolumn odpowiadających 36 dekadom roku. W każdej kolumnie wypisanych
było jedna pod drugą nazwy 36 dekan odpowiadających 36 godzinom po 40 minut. Linia pozioma, biegnąca przez całą tabelę,
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oddzielała JeJ częsc górną, obejmującą 18 nazw dekan kulminujących przed północą, od 18 nazw dekan części dolnej kulminujących
rzały się te

po północy. Oczywiście w każdej kolumnie powtasame nazwy gwiazd i konstelacji będących dekanami, ale w każdej następnej kolumnie licząc od ręki lewej
ku prawej każda nazwa wypisana była o linię wyżej, aż znów
znalazła się na samym dole kolumny. Z tej tabeli zatem można
się było dowiedzieć, że gwiazda będąca dekaną zwaną przez
Egipcjan Hr->b-wy> (pismo egipskie oznaczało tylko spółgłoski)
kulminuje w ciągu drugiej dekady pierwszego miesiąca wylewów o trzeciej godzinie po północy, albo na odwrót, że gdy
w czasie pierwszej dekady drugiego miesiąca wylewów kulminuje dekana zwana hnt. t hr. t, mamy trzecią godzinę przed
północą. Konfrontując '.vięc stan nieba z tabelą astronomiczną
można było zawsze ustalić godzinę nocy, w której dokonuje
się obserwacji.
Tabele tego typu, które zastąpiły astronomom egipskim zegar wodny, zostały zredagowane w bardzo głębokiej starożyt
ności. Nazwy kilku dekan znajdujemy już w tekstach piramid
spisanych między ~XVII a XXV w. przed n. e., cała zaś tabela astronomiczna została skopiowana, choć z licznymi opu szczeniami, kilkakrotnie na płytach kilku sarkofagów nekropolis w Siovt, które pochodzą z XXIII w. przed n. e. Fakty te
dają najlepsze wyobrażenie o starożytności badań astronomicznych w Egipcie.

KRONIKA
III. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Astronomicznego
W dniach 10-12 listopada br. odbył się w Toruniu III Zjazd Naukowy
Polskiego Towarzystwa Astronomicznego. W zjeździe wzięło udział ogółem ponad 30 członków PTA i prawie tyleż gości. Otwarcie zjazdu nastąpiło 10-go o godz. 11 w wielkiej sali wykładowej Zakładu Fizyki Uniwersytetu Toruńskiego, przy ul. Grudziądzkiej.
W zagajeniu prezes PTA prof. J . Witkowski zobrazował pokrótce
najnowsze J?OStępy astronomii, których dokonano w okresie czasu od
poprzedniego zjazdu w . czerwcu 1950 roku. Następnie, wybrany przewodniczącym prof. W. Dz ie w u 1 ski w krótkim przemówieniu przypomniał zebranym kilka zasadniczych faktów z historii rozwoju Polskiego · Towarzystwa Astronomicznego oraz obserwatoriów uniwersyteckich w Polsce. W następujących potem przemówieniach: dziekana wydziału matem.-przyr. Uniwersytetu Toruńskiego im. M. Kopernika prof.
H. Szarskiego, przedstawiciela Toruńskiego Towarzystwa Naukowego prof. J. P r .ti ff er. a oraz przedstawiciela PZPR ob. Bober ski ego, prelegenci, składając życzenia owocnych obrad, podkreślali
równocześnie specjalne znaczenie, jakie dla Torunia, miasta rodzinnego
Mikołaja Kopernika, ma fakt odbywania się w jego murach zjazdu polskich astronomów.
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Następnie prof. W. I w a n owska (Toruń) wygłosiła referat przeglą
„Występowanie pierwiastków chemicznych we Wszechświecie" .
Skład chemiczny materii w różnych obiektach kosmicznych badano
bądź metodami analizy chemicznej skorupa ziemska i meteoryty, bądż
metodą analizy widmowej atmosfera Słońca i gwiazd„ mgławice planetarne i gaz międzygwiazdowy, bądź też na drodze teoretycznych rozważań nad równowagą ciał niebieskich wnętrza gwiazd. Z dotychczasowych badań wymienionych obiektów wynika, źe w przybliżeniu
skład procentowy
pierwiastków jest w całej dostępnej obserwacjom
części Wszechświata ten sam. Oto charakterystyka tego uniwersalnego
składu : najobfitszym pierwiastkiem jest wodór, dalej następuje hel (1
atom helu na 5 atomów wodoru), z kolei - tlen, azot i węgiel (1 atom

dowy

na 2000 atomów wodoru) i reszta pierwiastków w znikomej domieszce
(1 atom na 10000 atomów wodoru). Można powiedzieć ogólnie, że obfitości pierwiastków maleją ze wzrostem ciężaru atomowego, przy czym
spadek ten jest szczególnie ostry w dziedztnie pierwiastków lekkich.
Warto wspomnieć, że najnowsze badania nad występowaniem różnych
rodzajów jąder atomów w pierwotnym promieniowaniu kosmicznym
prowadzą również do rozkładu zgodnego z opisanym.
W ostatnich latach ·fizycy i astrofizycy postawił: na porządku dziennym pytanie: gdzie, kiedy i w jakich okolicznościach ustalił się uniwersalny skład chemiczny materii ? Próby znalezienia odpowiedzi na to
pytanie idą w trzech kierilnkach.
1. Istniejący rozkład pierwiastków powstał w warunkach równowagi
termodynamicznej jąder pierwiastków, możliwej w temperaturze stałej,
wyższej od wartości 4.10° stopni (w skali bezwzględnej), a następnie
przez nagły spadek temperatury skład ten został „zamrożony". Tak wysokie temperatury są potrzebne do uruchomienia reakcyj jądrowych dających przejścia pomiędzy wszelkimi rodzajami pierwiastków. Liczne
próby rozwiązania tego zagadnienia w ramach równowagi termodynamicznej prowadzą do dwoistej odpowiedzi: podczas gdy rozkład obfitości pierwiastków lekkich do ciężaru atomowego 100 - wskazuje
na ich powstawanie w temperaturze rzędu 10 1 0 stopni i gęstości rzędu
108 g/cm3, pierwiastki cięższe od 100 wykazują zbyt wielką obfitość na
te warunki powstania. Próbowano zatem rozdzielić proces powstania
pierwiastków lekkich i ciężkich bądź w czasie przez założenie kolejnego
ich powstawania w miarę powolnego opadania temperatury (C h ·a. n dr as e kh ar i He nr ich), bądź w przestrzeni - przyjmując proces
powstawania pierwiastków w warstwach o różnej gęstości we wnętrzu
pewnych modeli quasi-gwiazd, z rozpadu których powstałyby gwiazdy
obecne (Besko w i Tref fe nb erg). Oryginalną koncepcję narastania jąder neutronowych w gwiazdach Supernowych za.proponował C zerd y n ce w: według niego w jądrach gwiazdowych powstają neutronowe
jądra pierwiastków w równowadze termodynamicznej o takim rozkładzie
obfitości ciężarów atomowych, jak obserwowany rozkład pierwiastków.
Po wybuchu gwiazdy jądra te przez rozpad „beta" uzyskują odpowiednie
ładunki.

grupa teoryj zakłada, źe pierwiastki powstały nie w waruntemperatury i gęstości. a podczas szybkich zmian tych wawe wczesnej fazie tzw. rozszerzania się Wszechświata.
Herm a n opracowali teorię tego typu, przyjmując za punkt
wyjścia rozszerzający się gaz neutronowy, z którego przez rozpad „beta"
i . kolejne przyłączanie neutronów powstawały kolejno pierwiastki. Cały
proces mógł trwać kilka lub kilkanaście minut podczas gdy temperatura
przechodziła przez wartości rzędu 109 stopni, a gęstość materii - IO-~
g/ cm 3 •
2. Inna
kach stałej
runków A 1 p her i
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3. Mayer i Te 11 er w analogii do Czerdyncewa przyjmują za
punkt wyjścia chłodny fluid neutronowy, ulegający kolejnym rozszcz;epieniom na coraz mniejsze fragmenty, z których wreszcie powstawały
drogą rozpadu „beta" i wyparowywania neutronów dzisiejsze pierwiastki
ciężkie, zaś pierwiastki lekkie utworzyły się we wnc:trzach gwiazd przez
reakcje termojądrowe.
Każdej z wymienionych teoryj przyświecał pewien związek zaobserwowany pomiędzy własnościami jąder a obfitością pierwiastków, każda
też przy pewnych założeniach prowadzi do rozkładu pierwiastków zgodnego z obserwowanym.
Można uważać, że do chwili obecnej została dokonana pierwsza
obróbka zagadnienia rozkładu pierwiastków i ich powstawania: badania
astrofizyczne doprowadziły do stwierdzenia jednolitego w przybliżeniu
składu chemicznego materii we ·wszechświecie, teorie fizyczne wskazały możliwe drogi do wyjaśnienia procesu ewolucji materii.
Dalsze
badania w obu dziedzinach dadzą niewątpliwie dokładniejszy obraz rzeczywistego rozkładu pierwiastków we Wszechświecie, oraz wskażą wła
ściwą drogę jego interpretacji.
Po zakończeniu rannego posiedzenia, zebrani udali się pod pomnik
Mikołaja Kopernikl:'., gdzie prezes PTA prof. J. Witkowski złożył wieniec imieniem Towarzystwa.
Na popołudniowym posiedzeniu referatowym jako pierwszy został
odczytany przez doc. K. Kozieła referat „O obserwacjach Hartwiga nad
libracją Księżyca" profesora T. Ba n ach ie w i cz a (Kraków), który
z powodu choroby nie mógł wziąć udziału w Zjeździe. Problem figury
Księżyca i miejsca jego środka ciężkości nastręcza w praktyce duże trudności i prowadzi hawet do dotychczas niewyjaśnionych antynomii. Taką
antynomię stanowią duże (rzędu 1 Y, ") stosunkowo regularne zmiany
średnicy Księżyca (zredukowanej do średniej odległości od Ziemi) zależne od libracji Księżyca w szerokości, zmiany, wynikające z pewnych
obserwacji heliometrycznych i znajdujące potwierdz('nie w obserwacjach
ruchów Księżyca, a zaprzeczenie w obserwacjach zakryć Plejad, czę
ściowo zaś i w dostrzeżeniach na heliometrze. W szczególności, wobec
małej dokładności (rzędu ± 550 m), z jaką znamy kontur tarczy Księ
życa, duże znaczenie ma wyznaczanie jego pozycji z obserwacji znanych
punktów na jego tarczy. Takim punktem jest położony w pobliżu środka
tarcży Księżyca krater Mćisting A. Autor zbadał odnośnie serii dostrzeżeń wykonanych przez Hartwiga a zredukowanych przez Naumanna, czy
zmieniające się w zależności od fazy Księżyca oświetlenie krateru Mći
sting A wpływa na jego zaobserwowane pozycje. Konkluzja autora
jest, że w obserwacjach Hartwiga wpływ fazy jest znikomy. W ten sposób antynomia, o której była mowa, uzyskuje pośrednio pewne wzmocnienie.
Doc. K. Ko z ie ł (Kraków) przedstawił w referacie „Odwracanie
układu szeregów potęgowych o dwóch zmiennych" wyniki swych poszukiwań nad odwracaniem układu szeregów potęgowych przy użyciu
krakowianowej algebry jądrowej. Autor uzyskał wzory rozwiązujące
podane zagadnienie w ogólnym wypadku na dwóch niezależnych drogach. Po omówieniu możliwości użycia wyprowadzonych wzorów w mechanice niebios, zastosował je autor w teorii odwzorowań geodezji wyż
szej i podał przykładowo jeden z wyrazów 5-go rzędu występujących
tam rozwinięć zaznaczając, że wyrazy 5-go rzędu nie były tu dotychczas
wyznaczane, a już w wyrazacb 4-go rzędu w literaturze znajdujemy
błędy.

W refer1:1de „O zderzeniach planetoid" dr S. Pi ot ro wski (Kraków) przedstawił wyniki swoich badań nad szansami i skutkami spotkań

/
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świecie planetoid. Okazuje się, że ilość materii ścierana ustawicznie
we wzajemnych spotkaniach asteroid wystarcza w zupełności do uzupełnienia ubytku, jaki wśród cząsteczek dających zjawisko światła zodia~
kalnego wywołuje efekt Poynting-Robertsona. O ile spotkania odgrywały
kiedyś większą rolę, to częstość, z jaką WYstępują różne średnice wśród
małych planet, powinna być taka. jaką właśnie obserwujemy. Przeciętny
<Okres „życia" asteroidy jest rzędu 1 miliarda lat; szanse rozbicia się są
wyraźnie większe dla planetoid poruszających się po silnie ekscentrycznych lub silnie nachylonych orbitach. W przeciągu czasu 3 razy krótszego od „okresu życia" asteroidy zciera się połowa masy planetki
w spotkaniach „niekatastrofalnych".
W komunikacie o krzywej zmian indeksu barwy gwiazdy WW Aur
przedstawił dr S. Pi o t ro ws k i wyniki obserwacji fotoelektrycznych
barwy tej gwiazdy zaćmieniowej dokonanych w Krakowie i podał interpretację zaobserwowanych zmian WYSUniętą przez H. B i a ł as a (Kraków). Niemal identyczne zmiany barWY jak dla WW Aur, zaobserwował
-Ola gwiazdy U Oph M a g a ł as z w i l i w Abastumańskim Obserwatorium Astrofizycznym.
„Efekt Oppenheima" stanowił temat referatu prof. J. Witko w ski ego (Poznań). Wymieniony efekt polega na fakcie, iż perihelia komet o orbitach eliptycznych wykazują tendencję do skupiania się w podstawowej płaszczyźnie układu słonecznego, mianowicie w płaszczyźnie
ekliptyki, dla komet zaś parabolicznych uprzywilejowaną płaszczyzną
-Okazuje się płaszczyzna równika galaktycznego. Przeprowadzone ostatnio
w Poznaniu przez H. Hur n i k a rachunki oparte na materiale statystycznym obejmującym 450 komet potwierdzają istnienie omawianego
efektu. Referent podkreślił, iż z faktu, że nie obserwuje się komet hiperbolicznych bynajmniej nie wynika wniosek, iż komety stale należały
do układu słonecznego. Na podstawie rozważań dynamicznych dochodzi
referent do wniosku, iż można przyjąć. że komety przyszły do układu
słonecznego z przestrzeni międzygwiezdnej, a osobliwości rozkładu ich
orbit tłumaczą się zadawalająco wpływem perturbacji Słońca i planet
na ruch skupisk cząstek materii międzygwiezdnej, skupisk, które w WYpadku grawitacyjnego „pochwycenia" ich przez Słońce i zbliżenia się
w okolice Ziemi obserwujemy jako komety.
Dr T. Rak o wiec ki przedstawił w referacie: „Obliczanie orbit
podwójnych gwiazd spektroskopoWYch z krzywej prędkości radialnych"
Tóżne specjalne, opracowane przez siebie, sposoby rozwiązywania zagadnienia wymienionego w tytule referatu.
Prof. W. Dz ie w u 1 ski (Toruń) wygłosił referat „Ruchy gwiazd
szybkich". W części pierwszej, już opublikowanej, swojej pracy poświę
conej zagadnieniu ruchów gwiazd szybkich autor rozpatrywał rozkład
prędkości tych gwiazd w zależności od ich położenia w odniesieniu do
środka Galaktyki. Obecnie autor rozbił gwiazdy na 3 grupy: olbrzymy,
karły i podkarły i badał rozkład prędkości w poszczególnych grupach.
Mgr K. Rud n icki (Warszawa) przedstawił w referacie „Wpływ
<>becności układu lokalnego na elipsoidę rozkładu prędkości gwiazd'·
nową metodę otrzymywania funkcji rozkładu prędkości gwiazd w przestrzeni, tzw. elipsoidy prędkości, z ruchóv: własnych i prędkości radialnych jednocześnie, eliminującą statystycznie błędy obserwacji. Autor
zastosował przykładowo tę metodę do zagadnienia rozkładu prędkości
w tzw. układzie lokalnym gwiazd. Okazało się, iż względne ruchy gwiazd
maleją przy zbliżaniu się do środka układu lokalnego. O ile w odległości
<io 100 parseków w kierunku od środka układu lokalnego największa
<iyspersja prędkości WYnosi 32 km/sek, o tyle w takiej samej odległości
w kierunku środka dyspersja osiąga zaledwie 16 km/sek.
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W referacie .,Zastosowanie binara Somet do obserwacji astronomicznych" J. Kordy 1 ew ska (Kraków) mówiła o swoich badaniach nad
pmydatnością do prac astronomicznych dużych podwójnych lornet ziemskich zwanych binarami i przedstawiła wyniki uzyskane „Einarem" wyrobu firmy „8omet", będącym własnością Oddziału Krakowskiego
P. T. M. A. Einar nie nadaje się do dokładnych obserwacyj jasności
gwiazd, zatem i zmiennych, natomiast może mieć zastosowanie niekiedy
do obserwacji momentów zakryć gwiazd przez Księżyc. Najlepiej nadaje się do obserwacji mgławic ciemnych i jasnych, zatem i do poszukiwania komet nowych, które to poszukiwania referentka prowadziła
w Krakowie systematycznie przez ostatnie 3 lata. Z uwagi na zastosowanie do obserwacyj astronomicznych zbudowany został w Zakładzie
Aparatów Naukowych Narodowego Instytutu Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika specjalny statyw obrotowy dla Einara, używanego
w Obserwatorium Krakowskim.
W referacie „O pewnej metodzie wyznaczania absorpcji między
gwiazdowej w fotograficznej i fotowizualnej dziedzinie promieniowania"
prof. W. Z o n n (Warszawa) przedstawił swoją metodę wyznaczania
absorpcji międzygwiazdowej, w której wykorzystał symetrię rozkładu
przestrzennego zarówno gwiazd jak i materii międzygwiazdowej wzglę
dem płaszczyzny równika galaktycznego. Przyjęcie tej symetrii daje
możność wyznaczenia wartości absorpcji całkowitej a(z) odpowiadającej
przejściu promieniowania z odległości z od płaszczyzny równika galaktycznego do z - O, prostopadle do tej płaszczyzny; a(z) jest to tzw.
grubość optyczna warstwy o wysokości z. W zastosowaniu do danych
fotograficznych i spektroskopowych z kilku pól kapteynowskich autor
uzyskał średnią wartość, dla różnych z, afot I (afot - aftw )
2.7 ± 0.3.
Jednocześnie stwierdził autor, że dla różnych wartości z od 200 parseków aż do 50 parseków zarówno a fot jak i a ftw jest ta sama, z czego
należy wyciągnąć wniosek, że materia międzygwiazdowa jest znacznie
bardziej skupiona w płaszczyżnie równikowej Galaktyki, niż to dotychczas przypuszczano.
W niedzielę 11-go o godz. 11-tej uczestnicy Zjazdu wzięli udział
w otwarciu Wystawy Objazdowej poświęconej Kopernikowi, w Ratuszu.
Po oglądnięciu wystawy wysłuchano bogato ilustrowanego przeźroczami
referatu dr. T. Pr z y p ko wskiego „O instrumentarium i techniczne} stronie pracy badawczej Mikołaja Kopernika". Następnie udano się
do Zakładu Fizyki, gdzie dr S. P i o t ro wski wygłosił referat przeglądowy „Gwiazdy zaćmieniowe".
Referent omówił rozwój metod interpretacji krzywych zmian blasku
gwiazd zaćmieniowych oraz przedstawił stopniowy wzrost naszego zrozumienia procesów fizycznych zachodzących w układach podwójnych,
jakimi są gwiazdy zmienne omawianego typu. Okazuje się, że na skutek
zarówno wzrostu dokładności obserwacji jak i głębszego wniknięcia
w fizyczną stronę zagadnienia, model gwiazdy zaćmieniowej składający
się z dwóch zakrywających się periodycznie sferycznych gwiazd o tarczach jednostajnie światłych jest niewystarczający. Wypada uwzględnić
czynniki takie jak odkształcenie przypływowe różne dla obu gwiazd
składowych, przyćmienie brzegowe, przyćmienie grawitacyjne. Szereg
problemów zarówno z dziedziny obserwacji, jak i teorii oczekuje pogłębienia lub nowych rozwiązań. Wymienić tu można przykładowo :
konstrukcję specjalnych fotokomórek, konstrukcję ulepszonych fotometrów umożliwiających równoczesne mierzenie jasności gwiazdy zmiennej i porównania, kwestię organiz'lcji współpracy między obserwatoriami, badania zmian okresów, badania fizycznych problemów przypły
wów i ich ewentualnego opóźniania się, zagadnienie oscylacji nie-radial-
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przyćmienia grawitacyjnego dla gwiazd silnie
odkształoonych przypływowo lub na skutek obrotu, zagadnienie przepływu materii między składowymi ciasnych układów (typu W UMa).
Rozwiązanie wielu z tych zagadnień przekracza swoim znaczeniem ramy
studium gwiazd zaćmieniowych i może doprowadzić do głębszego zro-

'nych gwiazdy, zagadnienie

zumienia przyrody gwiazd.
W komunikacie „Widma gwiazd typu RR Lyrae" prof. W. I w a n o wska (Toruń) mówiła o pracy będącej w toku wykonywania, a obejmującej porównawcze badanie widm 19 gwiazd typu RR Lyrae z ciągiem
widm gwiazd normalnych. Dotychczas wykonano opracowanie fotometryczne i rozpoczęto porównanie natężeń prążków różnych pierwiastków.
Z częściowego zestawienia pomiarów wynika, że , jeżeli za podstawę
klasyfikacji widmowej przyjmiemy natężenia prążków neutralnych metali, prążki metali zjonizowanych, oraz pasma molekuły CH są wzmocnione w gwindach typu RR Lyrae, podczas gdy prążki wodoru, oraz
skok na graniry serii Balmera, a także silne prążki rezonancyjne zjonizowanego wapnia są w tych gwiazdach osłabione w porównaniu z gwiazdami ciągu głównego i olbrzymami populacji I. Dalsze pomiary i dyskusja mają na celu ustalenie, czy różnice te można przypisać różnicom
składu chemicznego.
W referacie „O gwieździe zmiennej w Plejadach·· A. Lis icki (Toruń) zakomunikował, iż na zdjęciach wykonanych przez niego gwiazda
BD + 22o545 w Plejadach wykazuje wahania blasku o amplitudzie około
% wielk. gwiazdowej . Gwiazda ta nie była dotychczas notowana jako
gwiazda zmienna.
Dr A. Op o 1 ski (Wrocław) w uwagach o określaniu współczynnika
absorpcji ciągłej stwierdził, że przy rozwiązywaniu tego zagadnienia
należy odpowiednio uwzględniać wpływ istnienia linii absorpcyjnych
przez poprawienie temperatury efektywnej lub przez zmianę rozkładu
energii w widmach gwiazd.
Mgr J. Kubik owski (Wrocław) w referacie „O możliwości określenia orientacji orbit gwiazd wizualnie podwójnych" przedstawił wyniki
przeprowadzonych przez siebie badań statystycznych opartych na materiale obejmującym około 300 gwiazd podwójnych, dla których znane są
paralaksy dynamiczne. Rachunki wykonane przez referenta prowadzą do
wniosku, że orientacja płaszczyzn orbit tych gwiazd nie jest przypadkowa.
Na południowym posiedzeniu referatowym w niedzielę jako pierwszy
wygłosił referat prof. E. Ryb k a (Wrocław): „Zagadnienie punktu zerowego w fotometrii integralnej gwiazd". Punkt zerowy fotometrii integralnej gwiazd nie powinien zależeć od położenia gwiazd na niebie.
Autor zmierza w tym celu do utworzenia systemu fundamentalnego
pozaatmosferycznych wielkości gwiazdowych w dwóch systemach, identycznych w praktyce z międzynarodowym systemem wielkości fotograficznych i fotowizualnych. Obserwacje są wykonywane we Wrocławiu
fotometrem fotoelektrycznym z mnożnikiem elektronowym. Fotometr
jest zaopatrzony w źródlo stałego światła. W oparciu o to źródło autor
opracował i zastosował metodę wyznaczenia pozaatmosferycznych wielkości dwóch podstawowych gwiazd przy biegunie (BD + 88° 4 i + 86° 17).
Przy opracowywaniu fundamentalnego systemu stosowane są wartości
chwilowe ekstynkcji dla obserwowanego obszaru nieba. Wykryto zależ
ność współczynnika ekstynkcji od klasy widmowej.
Doc. J. M erg e n ta 1 e r (Wrocław) mówił o roli małych plam
w aktywności Słońca. Na podstawie zbadania częstości występowania
plam o różnej powierzchni w latach 1880-1912 według danych z Greenwich autor doszedł do wniosku, że cykl 11-letni odbija się prawie jedna-

20

URANIA

!<;owo na plamach, niezależnie od ich powierzchni, dla powierzchni od
1 do 400.10-6 powierzchni Słońca. Struktura grup plam, jelli chodzi
o liczebność plam najdrobniejszych 1-5.10-6 ) waha się w okresie dłuż
szym od 11 lat, być może w okresie 22-letnim. Nie potwierdzałoby się
więc przypuszcznie wypowiadane przez niektórych autorów, że najmniejsze plamy są stałym zjawiskiem, o niezmiennym nasileniu.
W drugim referacie : "O możliwości pracy zespołowej w badaniach
aktywności Słońca", doc. J. Merg enta 1 er zakomunikował o próbie
opracowania wpływu aktywności Słońca na przyrost drzew na grubość,
w której prócz autora bierze udział specjalista w dziedzinie biologii lasu
i matematyk. Zebrano dotychczas materiał pomiarowy w lasach tatrzań
skich i materiał ten ma być opracowany wspólnie.
W referacie .,Paralaksy spektrofotometryczne" dr A. Op o 1 ski
przedstawił pierwsze wyniki opracowania materiału obserwacyjnego zebranego w czasie pobytu w obserwatorium w Saltsjobaden (Szwecja).
Na drodze spektrofotometrycznej uzyskano 6 zale:i.ności do wyznaczania
typów widmowych F3 do G5 oraz 7 zależności określających wielkości
absolutne gwiazd od om do 6m. Zależności te zostaną zastosowane do
określenia typów i wielkości absolutnych wybranych gwiazd podwójnych.
W referacie „Z zagadnień formalnych wyrównywania metodą najmniejszych kwadratów" dr S. Pi ot ro wski zakomunikował o udowodnionych przez siebie twierdzeniach dotyczących ominięcia tworzenia
równań normalnych oraz problemu wag dla wypadku równań nieliniowych.
W referacie ,.Badania fotometryczne gwiazdy zaćmieniowej SW Lacertae" K. Serkowski (Warszawa) przedstawił wyniki swoich obserwacji wykonanych fotometrem klinowym w Obserwatorium Uniwersytetu Warszawskiego w Ostrowiku. Składniki układu SW Lac niemalże
stykają się ze sobą i mają kształt wybitnie asferyczny. Obiegają one
wokół środka masy po eliptycznych orbitach wykazujących ruch linii
absydów. Dokoła tych gwiazd obiega trzecie ciało będące karłem o masie
dwukrotnie mniejszej niż Słońce. Obserwacje wykazały przesunięcie
momentów minimów spowodowane asymetrią krzywej zmian blasku.
Ostatnim referatem wygłoszonym na Zjeżdzie był odczyt dr. K. Kord y 1 ew s k ie go (Kraków) o pracach astronomicznych Zakładu Aparatów Naukowych Narodowego Instytutu Astronomicznego im. M. Kopernika w Krakowie.
Zakład założony przed 20 laty przez prof. dr. Tadeusza Banachiewicza, działał i wykonywał instrumenty astronomiczne najprzód w Krakowie, potem do 1939 r. w Warszawie, gdzie urządzenia jego spłonęły
w czasie Powstania. Po wojnie odbudówano go w Krakowie, gdzie działa
przy ul. św. Tomasza 30. Celem jego jest zaspakajan'ie potrzeb instrumentalnych Astronomii Polskiej oraz przyczynianie się do lepszego wykorzystania wyprodukowanych w Zakładzie narzędzi astronomicznych.
Przed wojną wykonano m. in. 2 astrografy, 4 chronokinematografy,
2 komparatory błyskowe, 2 refraktory i 1 fotometr fotoelektryczny. Po
wojnie kontynuowano takąż działalność w niemniejszym stopniu. Obecnie w toku jest budowa 30-cm. astrografu dla Obserw. Warszawskiego,
3 instrumentów ćwiczebnych dla Obserw. Poznańskiego, 30-cm. teleskopu dla Obserw. Wrocławskiego, 50-cm. teleskopu dla Obserw. Krakowskiego oraz praca nad ekwatoriałem i kopułą Obserw. Polite<:hniki
Warsz. Prace te wykonywane są pod naukowym kierownictwem astronoma. Poza tym z inicjatywy Zakładu prowadzone są badania naukowe
za pomocą narzędzi zbudowanych w Zakładzie.
W poniedziałek, 12-go, o godz. 9, zwiedzono Bibliotekę Uniwersytecką, gdzie była urządzona specjalna wystawa kopernikowska. Wysłu-
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chano tam dwu referatów: prof. K. Górski e g o o środowisku, w którym żył i działał Kopernik 2 ) i mgr B ar a n o ws k i ego o bibliografii
kopernikowskiej. Po referatach kustosz Biblioteki St. Li s owski objaśniał obecnym ciekawe książki, druki i mapy zebrane na wystawie.
Po zwiedzeniu wystawy uczestnicy Zjazdu udali się autobusem do
Obserwatorium Uniwersytetu Toruńskiego im. M. Kopernika w Piwnicach, gdzie pod przewodnictwem gospodarzy obserwatorium, prof. Dziewulskiego i prof. Iwanowskiej, oglądnięto wybudowany tu po wojnie
pawilon obserwacyjny mieszczący 20-cm. refraktor 2 ). używany głównie
w połączeniu z pryzmatem obiektywowym do fotografowania widm
gwiazd. Zwiedzono również pracownie obserwatorium, warsztat i ciemnię fotograficzną mieszczące się w budynku podworskim.
Po południu w poniedziałek odbyło się w Zakładzie Astronomii Uni-·
wersytetu przy ul. Sienkiew:cza 30 zebranie towarzyskie. W czasie tego
zebrania w bezpośrednich rozmowach mieli sposobność astronomowie
polscy przedyskutować szereg \nteresujących ich zagadnień. Była w szczególności wysunięta przez prof. Iwanowską sugestia, aby w przyszło
ści oprócz zjazdów z referatami o własnych osiągnięciach poszczególnych astronomów, odbywać konferencje poświęcone możliwie wszech.stronnemu przedyskutowaniu jakiegoś poszczególnego zagadnienia interesującego kilka ośrodków. W przemówieniu pożegnalnym prof. Witkowski gorąco podziękował organizatorom i gospodarzom Zjazdu prof.
Dziewulskiemu i prof. Iwanowskiej za doskonałą organizację, dzięki
której w szczególnoś ci Zjad mógł dać pełny obraz rozwoju badań astronomii polskiej i jej ostatn\ch osiągnięć.
SLP.

Trzy komety
Przy obecnie stosowanej dużej światłosile i znacznej średnicy kamer
fotograficznych kontrola nad przeciągającymi w pobliżu Słońca i Ziemi
kometami jest bardzo ścisła. Toteż możemy znów podać wiadomość
o odkryciu trzech dalszych komet, mianowicie:
Obserwatorium

Nazwa komety

Typ

Data

Jasność

1951

Arend (1951j)
Harrington (1951k)
Schaumasse (19511)
Zatem

dochodzą

U celeMt Wilson-Palomar

4. X.
4. X.
30. IX.

nowa
nowa
period.

do tegorocznP.go rejestru: 2 nowe komety

14m

16
18.6
(dotąd

w sumie 5) oraz 1 periodyczna (w sumie 7), czyli razem mamy w tym
roku (do dnia 3. XI. 1951) Pewną

niespotykaną

12 komet.

osobliwością

komet jednego dnia. Do

dużej

jest tu odkrycie dwóch nowych
doszedł E. L . John s o n

sprawności

2 ) Piękny i barw ny referat prof K. Górskiego
drukować niebawem in extenso w ,.Uranii".
2
)
Por. okładka Uranii, T. XXII, Nr 3-4.

mamy

nadzieję

wy-
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w Johannesburgu w

południowej Afryce, który pozycje czterech różnych
tegorocznych komet wyznaczył dnia 17. IX. 1951 fotograficznie w ciągu
V, godziny, przy czym dwie z nich: 1951c oraz 1951e utrwalił równocześnie na jednej kliszy.
J. G.

Nowy satelita Jowisza
N i'c ho 1 son odkrył na Mt Wilson przy pomocy 2?:;-metrowego teleskopu w sąsiedztwie Jowisza obiekt 19m, który zdaje się być nowym,
nieznanym dotychczas księżycem planety. Cu n n i g ha m potwierdził
odkrycie za pomocą 1)4-metrowego teleskopu. Byłby to 12-ty z kolei
satelita tej planety, 31-szy zaś w naszym układzie planetarnym. Orbita
jego nie jest jeszcze znana.
J. G.
Globule -

pragwiazdy

W Urmiii T. XIX, str. 155, w notatce dra J. Me ;r gen ta 1 er a c:zyiamy przypuszczenie, że stosunkowo nieduże skupiska mgły kosmicznej

Rys. 1.

Mgławica

NGC 2244 w

Jednorożcu. Zdjęcie

w promieniach czer-

wonych.
c, rozmiarach 7 OOO - 80 OOO jednostek astronomicznych, nazwane przez
Bok' a i Re i 1 y' ego „globulami", reprezentują tworzące się z pyłu
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'

Hys.

2.

Powiększenie
fragmentu górnej lewej części
zdjęcia. Widać wyraźnie liczne „globule".

poprzedniego
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kosmicznego gwiazdy. Dostnegamy je na tle bogatym w gwiazdy, lul>
na tle jasnych mgławic gazowych. P. Par en ag o w swej książeczce
pt.: „O budowie Wszechświata" (Książka i Wiedza, Warszawa, r. 1950)
wypowada hipotezę, że we wnętrzu mgławic ciemnych tworzą się kuliste kondensacje, które stopniowo zwiększają swą gęsitość na skutek
ciśnienia wywieranego ze wszystkich stron przez promienie świetlne
gwiazd sąsiednich. Z czasem dochodzą one do gęstości do.statecznej dla
trwałości takiego tworu. Dalsze zagęszczanie daje początek gwiazdom.
Globule większe, mniej zaawansowane w zagęszczeniu swej materii, są
jeszcze dość rozrzedzone, gdyż absorbują tylko 1 wielkość gwiazdową
światła jasnych obiektów poz.a nimi się znajdujących, gdy globule mniejsze, już bardziej zagęszczone, pochłaniają 2-5 wielkości gwiazdowych
światła poprzez nie się przeciskającego. Dalszy etap ich ewolucji to nadolbrzymy takie jak VV Cephei, końcowe zaś stadium to zwykłe gwiazdy.
W ten spctsób przez rozpad na globule mgławica ciemna mogłaby z biegiem czasu przerodzić się na rozproszoną gromadę gwiazd taką, jakich
~.namy sporo w Drodze Mlecznej.
Niedawno na Mount Palomar wielkim teleskopem Schmidta ci śred
nicy 1,25 m R. Mi n ko wski sfotografował wielką jasną mgławicę
w gwiazdozbiorze Jednorożca, ujawniając jej bardzo zloiżoną strukturę
dotychczas jeszcze niezbadaną. Wyraziliśmy się „wielką" dlatego, że
średnica kątowa tej mgławicy wynosi 80 minut łuku, a więc niemal
trzy razy więcej niż tarcz)' pozornej Księżyca. w pełni. Dokonano dwóch
zdjęć : jedno przez filtr niebieski, drugie przez czerwony. Mgławica
figuruje w katalogach pod numerem NGC 2244, jej zaś jaśniejsze partie
noszą numery: NGC 2237, 2238 i 2246.
Badanie negatywów wykazalo, że mgławicę jasną otula zewsząd
mgławica ciemna, której kontury są wyraźnie widoczne na zdjęciu przez
filtr czerwony. Obiekt ten zawiera sporą liczbę małych dobrze zdefiniowanych mgławic ciemnych, z których niektóre wydają się być globulami.
Wygląda to tak, jak gdybyśmy mieli przed sobą część większego o dużej
gęstości ,ciemnego obłoku międzygwiazdowego, jednego z tych, kt5rych
tak wiele zalega przestrzenie Drogi Mlecznej.
Ponieważ mgławica ta jest odległa od nas około 2 500 lat światła,
przeto jej średnica rzeczywista wynosi oko'o 55 lat światła. Obrazy
globul na tym zdjęciu są niewiele większe od średnic obrazów gwiazd
rozlanych w drobne tarcze na skutek niedoskonalości emulsji kliszy.
Srednice pozorne globul badanej mgławicy wynoszą oko}o 5 sekund
łuku; co odpowiada w rzeczywisto ś ci oko'o 4 OOO j 2dnostkom a stronomicznym.
Część obłoku ciemnego jest c8wietlona przez sąsiednie białe gwiazdy
i dlatego widzimy ją jako mg'awicę jasną. Gwiazd tych jest cztery.
Są one typu 0 6 i 0 8 • Ich pozorne jasności fotograficzne wynoszą: od
5m.6 d..., 7m.2. Masę całej mg'awicy ocenia się na 10 OOO mas Słońca.
Na powiększeniu niewielkiej pólnocnej części mgławicy widzimy na tle
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jasnej mgławicy czarne kanały mgławicy ciemnej, globule oraz ponadto
na pierwszym planie wiele bliżej leżących gwiazd Drogi Mlecznej, poprzez które obserwujemy ten ciekawy twór niebieski, wymagający dalszego badania za pomocą l~użych narzędzi.
J. G.

KRONIKA P. T. M. A.
Dnia 30 listopada 1951 r. odbyło się w Kielcach, w pięknej sali Swię
tokrzyskiego Mu7eum, organizacyjne zebranie tamtejszych członków naszego Towarzystwa, którzy postanowili założyć autonomiczne Koło miejscowe. Na zebranie przybył prezes Zarządu Głównego P. T. M. A. inż.
W. Kucharski, który zapewnił potrzebną pomoc zorganizowanym człon
kom w prowadzeniu pracy popularyzacyjno-propagandowej. Zebranie
poprzedził odczyt dra T. Przypkowskiego z Jędrzejowa na temat „Jakimi
instrumentami pracował M. Kopernik", bogato ilustrowany pięknymi
przeźroczami.

W wyniku przeprowadzonych wyborów, · powołano r.a prezesa nowego
prof. Stanisława Zawiejskiego, na sekretarza Jerzego Madeja, kustosza Swiętokrzyskiego Muzeum i na skarbnika ob. Aleksandrę Do-

Koła

browolską.

Ze specjalnym uznaniem nalei.y podkreślić serdeczną opiekQ nad rcatych zamierzeń, z jednej strony ob. W. Kawalca, zastępcy przewodnicz4cego W. K. P. G .. z drugiej znowu strony ob. prof. Masalskiego,
dyrektora Swiętokrzyskiego Muzeum, gdzie odstąpiono dla obserwacji
nieba przez członków Koła wyniosły taras z odpowiednim dostępem.
zacją

Warszawskie Koło P. T. M. A. postawiło na realnym gruncie sprawę
budowy Ludowego Obserwatorium Astronomicznego oraz Planetarium
w Warszawie. Umieszczone ono będzie w projektowanym parku kultury,
który powstaje przez złączenie istn~ejących a dotychczas odrębnych parków, łazienkowskiego i ujazdowskiego, oraz stadionu Wojska Polskiego
Nadto obszar ten powiększony będzie terenem zburzonego szpitala ujazdowskiego. Stwc.rzone otoczenie przyszłego Ludowego Obserwatorium
zapewnia doskonałe \.'arunki pracy i korzystania z tej pożytecznej instytucji.
Sprawa właściwego przeznaczenia domu w Toruniu, w którym urodził
M. Kopernik, zostaia szczęśliwie ruszona z miejsca. Ministerstwo
Kultury i Sztuki odniosło się przychylnie do podjętych przez Zarząd
Główny kroków. Ponieważ P. T. M. A. podjęło swoje kroki w ścisłym
porozumieniu z Toruńskim Towarzystwem Naukowym, przeto wystę
pujemy w tej sprawie zupełnie uzgodnieni. Należy jedynie powołać do
i.ycia z miejscowych członków naszego Towarzystwa autonomiczne Koło.
aby samej sprawy w drobny.eh szczegółach pilnowało.
się

OBSERWACJE
Ob'ierwacje Perseid w r. 1951
Rój ten obserwowaliśmy gołym okiem w dniach: 10, 12 i 13 sierpnia
1951 r. w Warszawie (Żoliborz, ul. Konopackiej 17) z tarasu położonego
na V piętrze, osłoniętego przed sąsiednimi światłami sztucznymi, zwróceni twarzami ku NO. Posiłkowaliśmy się .. Instrukcją dla obserwato-
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rów meteorów" (Urania XIX, 76). Czas
nością jednej minuty.

środk.-europ.

notowano z

dokład

Dnia 10. VIII. (20g 30m - 21g 15m) - zauważono tylko 1 meteor.
Dnia 12. VIII. (20g 44m - 21g 39m) niebo było nieco zamglone z przeciągającymi ławicami chmur stratus, widoczność gwiazd do 5m, Zaobserwowano w sumie 29 Perseid o jasnościach: om-3m, o czasie trwania:
Y,s-1s, o barwach: 13 białych, 10 żółtych, 4 czerwone i 2 niebieskie. Je-

5z.kic do ob.serwucji dn.

..-

I~. VIII

. „•

Rys. 1. Pełnymi liniami (strzałkami) znaczono meteory należące do roju
Perseid; przerywanymi - meteory nie należące do tego roju. Kółko
w pobliżu 'Y) Persei oznacza położenie radiantu roju wyznaczone z obser-·
wacji dokonanych w dniu 13. VIII.
den z nich wykazał słaby ślad. Średnia częstotliwość: 15 meteorów na
Obserwacja bez nanoszenia na mapkę nieba.
Dnia 13. VIII. (20h 44m - 22h 41m) obserwowano z nanoszeniem na
kopię atlasu W. Op o 1 ski ego (rys. 1) przy lepszych nieco niż dnia
poprzedniego warunkach atmosferycznych (widoczność gwiazd do 6m).
Zaobserwowano w sumie 14 meteorów (11 białych, 2 żółte i 1 czerwony),
o jasnościach: 1m do 3m, o czasie trwania: :y,;s do 1s. Pięć z nich wykazało wyrażne słabe ślady. średnia częstotliwość: 8 meteorów na gogodzinę.

dzinę.
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14 Perseid z dnia 13. VIII. (rys. 1) wskazuje na radiant, położony
w okolicy eta Persei o przybliżonych współrzędnych : a = 2h 55m,
b = + 58°.
Meteory spadały jakby seriami. Meteory o barwie czerwonej były
dostrzegane z reguły nisko nad horyzontem. Największe nasilenie roju
przypadło prawdopodobnie 12. lub 13. VIII. 1951 r. W dniach 12 i 13 VIII.
zaobserwowano ponadto 12 meteorów do Perseid nie przynależnych
(rys. 1).
Obserwacje odbyły się przy świetle Księżyca, którego pierwsza kwadra przypadła 10. VIII. 1951.
Marks Andrzej i Szczepkowski Bohdan
członkowie

Sekcji Obserwacyjnej Warsz. Oddz. P. T. M. A.
Jasny bolid

Obserwator: Skura Zbigniew, Dęblin, ul. Nowa 4. Czas obserwacji: Listopad 1951, 8d l 7h 13m czas uniwers. Miejsce obserwacji: Dę
blin-Irena. Punkt zabłyśnięcia: około a = 13h 2om, b
+ 470 (poniżej
dzeta Ursae Maioris). Punkt zagśnięcia: około a = 9h 1om, Il
+45°
(poniżej teta Ursae Maioris). Jasność: około 10 razy :aśniejszy niż Jowisz.
Barwa: złoto-czerwona. Czas trwania przelotu bolidu około 4 sekund.
Czas trwania smugi pozostawionej przez bolid około 5 sekund. W czasie
przelotu bolidu dało się słyszeć syczenie. W chwili zgaśnięcia bolidu
żadnego wybuchu nie usłyszałem.

=

=

Skura Zbigniew

Jasna Zorza Polarna
Dnia 28 października 1951 r. w czasie: 20h 45m - 20h 52m obserwow Dębicy wspaniałą zorzę polarną.
O godzinie 20h 45m (czas środkowo-europejski), gasząc światło, ujrzałem przez okno na niebie zjawisko, które mnie ·- muszę się przyznać przestraszyło. Na wschodzie, pod gwiazdozbiorem Woźnicy jaśniała ceglasto-ciemno-czerwonego koloru plama, najjaśniejsza w środku i ciemniejąca stopniowo ku brzegom. Duża część nieba od wschodu do pół
nocy była zaczerwieniona takiego samego koloru podłużną plamą, ale
nieco słabszą, ciemniejszą. Z początku byłem pewien, że jest to luna
jakiegoś dalekiego, olbrzymiego poż. aru, choć przeczyło temu to, że
czerwień zaczynała się dopiero na pewnej wysokości od horyzontu i byla
stosunkowo za jasna. bopiero po chwili zobaczyłem delikatne pionowe
słupy świetlne, to zaświecające się to gasnące i poruszające się powoli
jak fałdy firanki. Kolor ich był jasny (mnie wydawały się żółto-białe).
Największa intensywność tych słupów świetlnych nastąpiła o godzinie
20h 48m, kiedy na słabnącym już lekko tle czerwonym pokazały się
bardzo jasne słupy świetlne, widoczne tak jak oświetlone smugi mgły.
lub pasma światła z reflektorów, zmieniające swoje położenie i jasność.
W czasie tej największej intensywności, który trwał najwyżej 30 s2knnd,
zauważyłem również błyśnięcie jasnej smugi poziomej nad horyzontem,
trwające kilka (od 4-6) sekund.
Następnie zjawisko zaczęło tracić swą wspaniałość. Przygasła, a potem zniknęła najjaśniejsza plama czerwona pod gwiazdozbiorem Woźnicy
i od wschodu zaczęła gasnąć i plama łagodniejsza. Na tle gasnąc ·~j czerwieni pokazywały się jeszcze jasne słupy. Ostatni taki 5łup (pojedynczy,
nieruchomy) pokazał się o godzinie 20h 51m między gwiazdami E i \:
UMa. Potem ten słup zniknął, w minutę później można było już z trudem zauważyć ślady czerwieni na niebie. Tak zjawisko się skończyło .
Podczas największej jasności, czerwona plama sięgała do około 30°
nad horyzont (może nieco więcej), a słupy sięgały jeszcze wyżej.
wałem
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Warunki obserwacji: zjawisko obserwowałem przez okno (zamknięte)
z boku przez latarnię uliczną, która jednak nie świeciła mi
w oczy. Horyzont był nieco oświetlony przez dalekie latarnie. Pogoda
była bardzo dobra, niebo było „wyiskrzone". Temperatura około 50 (na
zewnątrz). Początku zjawiska nie widziałem. Na drugi dzień dowiedziałem się, że zjawisko to obserwowano już około godziny 18h 3Qm.
oświetlone

Maksymowicz

Wiesław

Z różnych stron Polski nadpłynęły do redakcji Uranii meldunki
o zjawisku Zorzy Polarnej w dniu 28. X. 1951. Ks. R. Wiś n ie wski
(Górsk, powiat Toruń) donosi, że zjawisko trwało do godz. 23. Ob. J.
Ułan o w i cz (Ostrowiec Sw.-Krzyski) zanotował występowanie silnych
zakłóceń
(trzasków) radiowych w czasie trwania zjawiska; kształt
zorzy w jej początkowych fazach był podobny do fotografii A w artykule o zorzach polarnych w Uranii, T. XXI, str. 169; następnie jej wygląd się zmienił, stając się podobny do fotografii E w wymienionym
artykule. (Przyp. Red.).
PRZI!;GLĄD

WYDA WNJCTW

P. P. ·Par en ag o, B. W. Kuk ark i n: „Piecremiennyje zwiozdy
i sposoby ich nabludienij" (Gwiazdy zmienne i metody ich obserwacji),
sir. 168, Moskwa-Leningrad, 1948.

Nie duża książka pod tym tytułem, którą ostatnio można znaleźć
na półkach księgarskich, chociaż należy do typu książek popularyzatorskich, przeznaczona już jesl jednak dla zaawansowanych w dziedzinie
::>stronomii miłośników.
.
'
Książka dzieli się na 3 części. Część pierwsza daje przegląd historyczny rozwoju nauki o gwiazdach zmiennych.
Druga część książki podaje najważniejsze wyniki badań nad gwiazdami zmiennymi wszystkich typów, a więc cefeid, gwiazd zmiennych
długookresowych, półregularnych, nieregularnych, Nowych i niby-Nowych, gwiazd zmiennych zaćmieniowych.
Trzecia część książki, szczególnie ważna dla miłośnika-obsecrwatora,
poświęcona jest metodom badań gwiazd zmiennych, a więc przede
wszystkim metodom obserwacji wizualnym i fotograficznym oraz opcracowywaniu obserwacji. Liczne rysunki, przykłady i tablice bardzo uła
twiają czytelnikowi studium całej tej interesującej książki , a w szczególności owego trzeciego rozdziału.
Na końcu książki umieszczone są mapki okolic 45 najjaśniejszych
gwiazd zmiennych (dostępnych dla lornetek) z zaznaczeniem najwygodniejszych gwiazd porównania. Dla tych ostatnich podane są osobno
wielkości gwiazdowe w skali harwardzkiej.
Dołączona osobna karta zawiera nomogram Z wie r ie w a „redukcji
momentów obserwacji na Słońce".
Jak widać, książka zawiera duży materiał mogący służyć za podstawę
do efektywnej pracy obserwacyjnej miłośnika astronomii.
A. Szc.z epanowska
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Na Fundusz Budowy Ludowego Obserwatorium
wpłacili

w

miesiącu październiku

i listopadzie·:

Jarosław Krasoń,

Swidnica 10 zł, Józef Fabrowski. Katowice 10 zł,
Berta Luska, Kraków 8.04 zł, Władysław Gondek, Nowy Sącz 3 zł, Adam
Pąchalski, Kraków 2 zł, Henryk Raczkowski, Darłowo 30 zł, Ks. Marian
Ratuszny, Zawiercie 25 zł, Ks. Edward Jabłoński, Parczew 16 zł, Ryszard Wróblewski, Włocławek 1.05 zł.
Na Fundusz „Uranii"
wpJacili w

miesiącu październiku

i listopadzie :

Inż. Paweł Kwaśniewski, Kraków 20 zł, Józef Fabrowski. Katowice
10 zł, Ks. Roman Wiśniewski, Górsk 17.15 zł, Władysław Gondek, Nowy
Sącz 2 zł, Ks. Marian Ratuszny, Zawiercie 25 zł.

OD ADMINISTRACJI „URANII"
W roku 1952 „Urania" staje

się miesięcznikiem;

wychodzić

będzie,

objętości 2 arkuszy druku, 25-go każdego miesiąca i otrzymywać ją
będą członkowie Towarzystwa na dotychczasowych warunkach.
Prenumerata wynosić będzie złotych 24 rocznie.
Sicładka czł0nków zwyczajnych została ustalona na złotych 16 rocznie
i mo"~e być 09łacana w dwóch ratach półrocznych.
Składka członków kandydatów na rok szkolny 1951/2 pozostaje
nie zmieniona i wynosi rocznie 6 złotych.
Każdy członek nowostępujący opłaca ponadto jednorazowo zł. 1.50.
tytułem wpisowego.
·

w

KALENDARZYK ASTRONOMICZNY
na

styczeń

1952 r.

Wszystkie zjawiska podano w czasie

środk.-europejskim.

Księżyca widać resztę tarczy jego, świecącej
słabym światłem popielatym. Wyżej na niebie na lewo od Księżyca
znajduje się planeta Jowisz, najjaśniejsza gwiazda nieba wieczornego minus 2-giej wielkości gwiazdowej.
1. do 11. I. W godzinę po północy wschodzi Mars. jako czerwona
gwiazda 1-szej wielkości. Poniżej na prawo od niego świeci biała
gwiazda tej samej jasności: Kłos (Spika) w gwiazdozbiorze Panny.
Na prawo od tej pary, wyżej na niebie znajduje się Saturn, jaśniej
szy od Spiki. Mars odsuwa się od Saturna i mija Spikę, powyżej
niej. Nad ranem wzbogaca się niebo w inne jeszcze planety. Wenus
świeci jako .,Jutrzenka" wielkości gwiazd. minus 4-tej. zaś niżej na
lewo na jasnym już tle nieba z trudem doszukać można się plam'ty
Merkurego, jako gwiazdy zerowej wielkości.
2. 18h Mars w konjunkcji z Neptunem, znajduje się w odstępie 10'
na północ od Neptuna. Na mapce w „Uranii" Nr 5-6 z r. 1951. str. 122
Marsa umieścić należy w pobliżu górnego prawego narożnika, poniżej drogi Neptuna. Następnego dnia Mars już opuści obszar mapki.
2/3. N'łd nmem oczekiwać można liczniejszych gwiazd spadających,
wybiegających pozornie z gwiazdozbioru Wolarza (Bootes).

1. Wieczorem przy sierpie
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3. lOh Uran znajduje się w przeciwstawieniu ze Słońcem. Jest wtedy
najbliżej Ziemi, wykazuje w
Dostępny jest przez całą noc

lunecie największą tarczę o średnicy 4".
przez lornetki według mapki w .,Uranii"

Nr 5-6 z r. 1951, str. 123.
3. 21h Księżyc, w I-szej kwadrze, w konjunkcji z Jowiszem w odstę

pie 4°.
4. 22h Ziemia znajduje się najbliżej Słońca.
4. do 10. Wenus przesuwa się na tle gwiazdozbioru

Nięd~.wiadka (Skorpion) powyżej charakterystycznej grupy gwiazd tej konstelacji
w kształcie wachlarza z Antaresem w środku.
6. Zh Saturn w kwadraturze ze Słońcem, kulminnje o świcie.
(!. gh Merkury w największej elongacji, 23° na zachód od Słońca.
Wschodzi przed wschodem Słońca i świeci wśród jasnej /Orzy porannej dość nisko nad horyzontem.
7. Księżyc mija Plejady i zakrywa swoją tarczą gwiazdkę „Taygetę"
4.4 wielk. gwiazd. Gwiazda zniknie za niewidocznym b1·zegiem tarczy Księżyca blisko dolnej części tarczy w Poznaniu o godz. 21.57,
we Wrocławiu o 22.13, w Toruniu o 21.56, w Warszawie o 22.04.
W Krakowie zakrycia nie będzie.
11. lOh Księżyc w konjunkcji z Uranem w odstępie 30.
11/ 12. Na lewo, powyżej Księżyca w pełni, świecą Kastor i Poluks.
12. 23h Neptun znajduje się w kwadraturze ze Słońcem.
15/16. Księżyc odsuwa się w ciągu nocy od Regulus-ot, znajdującego
się na prawo powyżej Księżyca.
15. do 27. Wieczorami przy zupełnie czystym niebie doszukać można się
światła zodiakalnego, jako słabej poświaty w kształcie !'kośnego
słupa nad zachodnim horyzontem.
18/19. Księżyc zbliża się do pięknej konstelacji, utworzone.i V>.' gwiazdozbiorze Panny przol': 3 gwiazdy 1-szej wielkości: Saturna (najwyżej),
Spiki (na prawo) i Marsa (na lewo). Pomiędzy Saturnem i Marsem
znajduje się jeszcze Neptun, jednak dostępny tylko przez lunety.
19. lOh Księżyc w konjunkcji z Saturnem w odstępie 711 •
19. 22h Księżyc w konjunkcji z Neptunem w odstępie tJ".
19/20. Po północy Księżyc bliski ostatniej kwadry prze;:;unał :;ię już
poniżej trójkąta utworzonego przez Saturna, Marsa i Spikę.
20. 13h Księżyc w konjunkcji z Marsem w odstępie 7°.
21. 4h Słońce wstępuje w znak Wodnika, do gwiazdozbioru Wodnika
wkroczy dopiero 16. II., obecnie zaś przebywa od 20. I. w gwiazdozbiorze Ko:dorożca.
21 24h Mars w kwadraturze ze Słońcem.
22/23. nad ranem tuż nad Księżycem z wyraźnie wid()cznym światłem
popielatym świeci Antares, z dala na lewo od nich Jutrzenka W enus.
23. 12h Neptun stationarny, zmienia kierunek ruchu po niebie.
23/24. o świcie Księżyc znajduje się poniżej Wenus i Antarosa.
24. Sh Księżyc w konjunkcji z Wenus w odstępie 7°.
24. 17h Saturn stationarny. zmienia ruch z prostego na wsteczny.
25. 17h Księżyc w niewidocznej konjunkcji z Merkurym w odstępie 3°.
31. 13h Księżyc w konjunkcji z Jowiszem w odstępie 5°. Wieczorem
Jowisz świeci poniżej Księżyca. Widać światło popielate już od 28. I.
Minima Algola: I. 2d25h.O; 5d21h.8; SdlSh.6; 25d23h.6; 28d20h.4; 3ldl 7h.2.
Minima główne Beta Lyrae: I. 2d 9h; 15d 7h; 28d 6h.
2h 34m,
Maksima zmiennych długGokresowych : R Trianguli Rekt.
Dekl.
+ 34°.o. Max. = 5m.3. P = 266d. S Herculis Rekt. 16h 5om,
14h 35m,
Dekl = + 15°.0. Max. = 5m.9. P = 316d. R Bootis Rekt.
Dekl. = + 210.0. Max. = 5.m9. P
225d.

=

=

31

URANIA

Zjawiska w układzie satelitów Jowisza:
O - satelita niewidoczny, gdyż znajduje

• -

„

się na tle tarczy
zasłonięty jest przez tarczę
cień.

„

zaćmiony

jest

Jowisza.
Jowisza lub

przez jego
satelity jako ciemna plamka przechodzi poprzez tarczę Jowisza.
Satelita rzucający cień znajduje się wtedy albo na lewo od tarczy,
albo jeszcze na tle tarczy Jowisza (w lunecie odwracającej).
kz - koniec zaćmienia czyli moment ukazania się :satelity na prawo od
tarczy Jowisza (w lunecie odwracającej obrazy).
I, II, III - numery satelitów: Jo, Europa, Ganymed. IV-ty satelita
Klłlli~to mija tarczę Jowisza 6. I., 14. I. i 23. I. i nie ulega zaćmieniu.
Styczeń 1952:
d
h m
h m
d
h m
d
h m
l 2 19.39- 21.51 O
20
22.22
kz
2
od 20.17
• Il
„ 20.57-23.08 c
21 16.07-18.20 O
do 17.58
O Il
13 16.57-20.26 • kz I
„ 17.23-1933 c
4
18.01-20.33 c II
do 17.38 • kz II
22
do 16 51 • kz I
„ od 20.30 • I
„
20.26
kz I
25 17 .21 20.07 O III
5 17.41-19.53 O I
14 do 16.21
O I
27
od 17.ól •
II
„ 19.01-21.12 c I
„
do 1737
c
I
„
od 20.54 •
I
6
do 18.31 • kz I
18 18.25-20.49 c III
28 1&.07-20.19 O I
7 18.55- 21 43 • III
„ od 20.41 O Il
„
od 19.19
c I
11
do 16.47
c III
19
od 21.37
O I
29
do 17.39
c li
„ 17.59-20.37 O II
20 18.55 - 22.22 • kz I
do 18.46 • kz I
od 20.37
c
II
do 20.17 • kz II
Styczeń
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LUDOWE OBSERWATORIUM ASTRONOMICZNE
dostępne bezpłanie dla wszystkich członków Towarzytswa,
za okazaniem ważnej legitymacji członkowskiej, urządza
w każdy bezchmurny i pogodny wieczór, za wyłączeniem
niedziel i świąt, pokazy nieba przy pomocy lunet astronomicznych, objaśniane przez fachowych prelegentów.
Pokazy te odbywają się obecnie od godziny 17 do 20. na
wzgórzu wawelskim, dojście od strony Placu Bernardyń
skiego. Nieczłonkowie opłacają na rzecz Budowy Ludowego Obserwatorium w Krakowie datek w wysokości
2 złotych od osoby. Wycieczki szkolne i dzieci w towarzystwie rodziców opłacają na ten sam cel zniżony datek
1 złoty od osoby.
Poszczególne klasy uczniów mogą za uprzednim zgło
śzeniem w biurze Towarzystwa, ul. św. Tomasza 30, m. 8,
ćwiczyć przy osobnej lunecie swoje szkolne programy.
Krakowskie Koło nliS'Zego Towarzystwa wprowadziło
dla członków bezpłatne

SEMINARIUM ASTRONOMICZNE,
prowadzone przez dra J. Strzemieńskiego, raz na tydzień
we wtorki od godz. 17 do 19. Celem tego Seminarium jest
pogłębianie prawdziwej wiedzy o wszechświecie, prze-z
omawianie wybranych tematów z astronomii. Zachęca się
do brania udziału w tym Seminarium także członków
pozamiejscowych.
Nie uległy zmianie stałe Wieczory Astronomiczne,
urządzane z odczytami i przeźroczami, w lokalu Towarzystwa, Kraków, ul. św. Tomasza 30, m. 8, każdego
10-go i 25-go dnia w miesiącu, bez względu na niedzielę
lub święto (wyjątkiem jest dzień Bożego Narodzenia i Niedziela Wielkanocna); początek zawsze o godz. 18; wstęp
wclny dla członków i wprowadzonych gości.
Ob1otowe Mapki póhlocnego nieba gwiażdzistego do nastawienia na określony dzień i godzinę, ułatwiają poznawanie gwiazdozbiorów; cena ich wynosi 9 7lotych za sztukę, przy przesyłce pocztowej dodatkowo 3 zł. na koszta
przesyłki.
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Pismo zalecone reskryptem Ministerstwa Oświaty z dnia 20. X. 1950 roku,
Nr Oc-506/50, jako pożądane w bibliotekach licealnych i nauczycielskich.

POPULARYZACJA -

ALE JAKA?

Przypuszczać można, że w każdej epoce ludzkości uważano,
~e właśnie owe czasy są najbardziej niezwykłe ze wszystkich.
Czasami było to przekonanie błędne i wynikało z zarozumiałego poczucia ważności »swoich« czasów, w większości jednak
wypadków. było słuszne, zgodnie ze stwierdzeniem, że ludzkość,

czasem wolniej, a czasem gwałtownymi skokami, w formie
wypadkowej zbiorowego wysiłku, w którym działalność genialnych jednostek spełnia rolę jak gdyby chemicznych katalizatorów, stale wznosi się na coraz wyższy poziom świadomości
i panowania nad przyrodą. Zgodnie z· tym można śmiało stwierdzić, że wiek, w którym żyjemy, jest istotnie najbardziej z dotychczasowych niezwykłym, wytrzymującym zwycięsko porównanie z innymi epokami, czy to weźmiemy pod uwagę
rozkwit filozofii i zaczątki przyrodoznawstwa IV wieku przed
n. e. , czy gorące i płodne czasy humanizmu, czy też okres
racjonalizmu, wynoszący umysł ludzki jako cechę uzasadniającą dumne i zobowiązujące określenie rodu ludzkiego jako
gatunku »homo sapiens «.
Abstrahując na razie od jednej z cech naszej epoki, jaką
jest - dzięki rozwojowi techniki komunikacyjnej - łatwość
rozpowszechniania zdobyczy umysłu ludzkiego, zastanówmy się,
C'O W sposób najbardziej istotny charakteryzuje » naszą « epokę.
Zgodnie z podstawową tezą materializmu historycznego każdą
epokę i jej rozwój określa i uzasadnia przyczynowo sposób
p r od u k c j i, w najszerszym tego słowa znaczeniu. Tak więc
marksistowsko-leninowski materializm historyczny uważa sprawę produkcji za podstawowy czynnik rozwoju społeczeństw,
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jednak nie neguJąc wpływu na ten rozwój tego
wszystkiego, co określa mianem nadbudowy ideologicznej,
a specjalnie nauki. W tym zrozumieniu nauka, włączając się
jako czynnik witórny do tej siły motorycznej jaką jest produkcja, stanowi niezmiernie doniosły, dynamiczny element
postępu całej ludzkości. Nie jest to jednak nic nowego, zawsze
tak było; co jednak w tej dziedzinie jest szczególnie nowego?
Obserwując ogromny rozmach i tempo wszystkich dziedzin
naszego życia możemy zauważyć, że istotnym znamieniem naszych czasów (znowu dzięki rozwojowi techniki, a więc spraw
związanych z produkcją) jest n ie z wyk ł a szybkość,
z jaką następuje owo wtórne włączanie się osiągnięć nauki,
będącej w pewnym etapie domeną nielicznych »wtajemniczonych «, jako dynamicznego czynnika rozwoju w najbardziej
powszechny nurt naszego ży cia . Tak więc możnaby naszą epokę
określić jako czasy gorączkowej realizacji osiągnięć myśli
ludzkiej, czasy natychmiastowego stosowania tego kryterium
słuszności, jakim jest zgodnie z filozoficznymi tezami
Marksa, Engelsa, Lenina i Stalina - praktyk a, w najwięk
szym i ostatecznym laboratorium przyrody i życia.
Tak, ale co to wszystko ma wspólnego z popularyzacją?
Owszem, ma, i to bardzo dużo. Żyjemy w epoce, w której
szczególnego blasku i żywej treści nabrało słowo: soc j a 1 izm,
słowo, o którym każdy trzeźwo myślący wie, obojętne, czy
sobie tego życzy , czy nie, iż nigdy nie stanie się pojęciem
wycofanym z obiegu i pozostającym tylko na kartach encyklopedii. Skoro zaś tak jest musimy pamiętać, że celem socjalizmu jest nie tylko materialny byt człowieka, ale c z ł o w i e k
św i a domy w najszerszym tego słowa znaczeniu wszystkich spraw ludzkich. Ideałem tym, to nie człowiek ży
jący w ustawicznym lęku przed nieznanymi mu siłami przyrody i poszukujący jako ich jedynego wytłumaczenia sił » Wyż
szych «, ale człowiek mający poczucie godności swego człowie
czeństwa, które daje świadomość, że świat, chociaż nie poznany
jeszcze całkowicie , jest jednak po z n a w a 1 ny. Ta leninowska teza, przeciwstawiająca się wstecznemu agnostycyzmowi,
staje się nam tym bardziej jasna i oczywista, im więcej wiadomymi stają się osiągnięcia nauki poznającej świat i im pilniej śledzimy drogę nauki, zataczającej coraz ciaśniejszą spiralę
naszej wiedzy dokoła tego, co jeszcze nie poznane.
Każde niewiadome napełnia lękiem, i w tym sensie poznanie jest drogą do wolności. Od czasów, w których człowiek
jaskiniowy w trwodze padał na twtarz przed błyskawicą i grzmotem piorunu, do chwili, w której człowiek oświecony potrafił
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zaprzęgnąć do pracy potęgę elektryczności, ludzkość przebyła
ogromny odcinek swej drogi wzwyż. Poznawanie i uświada
mianie sobie tej drogi może - między innymi - napawać
<>tuchą, że ta sama ludzkość znajdzie sposób zastosowania tych
najwyższych osiągnięć umysłu ludzkiego dla pożytku jej jako
-całości, a nie dla obłędnego niszczenia i cofania cywilizacji
i kultury do epoki barbarzyństwa.
Wydaje się, że w czasach, kiedy rozpiętość między nauką
.a życiem zmniejsza się tak gwałtow1nie, musi zmniejszyć się
również rozpiętość między świadomością ogółu a osiągnięciami
specjalistów różnych dziedzin nauki.
Taką, w ogólnych zarysach, jest rolą., cel i funkcja społeczna
popularyzacji nauki.
Władysław Tęcza

Wiele zasadniczych spraw odnośnie metod popularyzacji
wiedzy zostało gruntownie przedyskutowanych na I Kongresie
Nauki Polskiej. Trudno w ramach krótkiego artykułu zdać
szczegółowiej sprawę z przebiegu i wyników dyskusji. Postaramy się podać poniżej, w dużym skrócie, najważniejsze tezy
i dezyderaty wysunięte na posiedzeniach podsekcji metod popopularyzacji wiedzy.
Pierwszym zadaniem popularyzacji jest uczyć poprawnego,
.ścisłego myślenia, które jest warunkiem postępu.
Od popularyzatorów powinniśmy się domagać (Lenin) »pomocy dla mało oświeconego czytelnika (słuchacza itp.) w poważnej i trudnej pracy umysłowej, prowadzenia go, pomocy
w stawianiu przezeń pierwszych kroków, uczenia go kroczyć
<lalej samodzielnie «.
Celem popularyzacji jest przenoszenie zdobyczy nauki i techniki w sposób umiejętny, a więc zrozumiały · i n teres ujący w jak najszersze koła odbiorców w celu współdzia
łania nauki w przemianach społecznych, w budowie podstaw
.socjalizm u.
Fundamentalne zadania popularyzacji stanowią: 1) szerzenie i pogłębianie naukowego materialistycznego poglądu na
świat; 2) stałe i systematyczne udostępnianie ogółowi społe
czeństwa zdobyczy i postępów wiedzy; 3) przyczynianie się do
właściwego wyboru zawodu przez młodzież. Dalsze zadania
stanowią: rozwijanie zamiłowania do samodzielnego kształce
nia się oraz wprowadzenie do elementarnych czynności badawczych jak zbieranie i segregowalllie materiałów, obserwacje
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zjawisk przyrody itp., wreszcie wyszukiwanie talentów rnrukowych i skierowywanie ich na wła ściwe studia.
Wielki masowy ruch popularyzacyjny wymaga m. in. wyposażenia instytucji uprawiających popularyzację w nowoczesne urządzenia i aparaturę pomocniczą (biblioteki i czytelnie,
komplety przyrządów, aparaty filmowe , urządzenia muzeów
itp.).
W miejsce działań przypadkowych i dorywczych musi wejść
działalność planowa, wytyczająca nowe drogi i biorąca pod
uwagę potrzeby społeczne, w szczególności systematyczneg<>
i długodystansowego oddziaływania instytucji uprawiających
popularyzację na konkretnie określone grona jej odbiorców.
Za przykładem ZSRR powinniśmy rozwinąć i u nas:
1) propagowanie drogi naukowej celem stałego rozbudowywania kadr młodych uczonych;
2) popularyzację obliczoną zarówno na ludzi dojrzałych jak
i młodzież, a prowadzoną przy pomocy wydawnictw periodycz-·
nych i nieperiodycznych, wystaw, radia i kina;
3) popularyzację pośrednią opartą na sztuce zastosowanej
do zagadnień naukowych (powieść, sztuki teatralne, filmy na
tematy naukowe).
Szczególnie troskliwie należałoby się zająć z organ i z o w a n y m i zespołami odbiorców popularyzacji (grupy samokształceniowe, koła racjonalizatorów), wśród których można
i trzeba rozwijać systematyczną kontrolę wyników popularyzacji i trzeba zapewnić prawidłowe kierownictwo, dostarczać
p o m o c e n a u ko w e.
Należy rozwijać trzy poziomy upowszechnienia wiedzy ze
względu na stopień przygotowania odbiorców, a to 1) poniżej
wykształcenia szkolnego, 2) na poziomie szkoły podstawowej
i 3) po~ej tego poziomu.
Trzeba dążyć do rozwinięcia tych środków oddziaływania
masowego, których się dotąd nie docenia, a więc: produkcję
filmów naukowych i oświatowych, organizowanie wystaw od
małych i przenośnych, niejako pomocniczych, do muzealnych,
wielkich i okolicznościowych (np. wystawy i muzea Kopernika,
filmy o Koperniku ... ).
(Z tez podsek. metod popular.).
W artykule inicjującym dyskusję nad populaTyzacją astronomii prof. W. Z o n n poruszył ważny problem sposobów popularyzacji (w ogóle). Otóż oprócz stosowania dotychczasowych
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metod, zwłaszcza przy pomocy słowa drukowanego, które określa mianem metod b i er ny c h, prof. z o n n proponuje wprowadzenie metod czy n ny c h, a mianowicie pracy samodzielnej w pracowtniach naukowo-popularnych. Jest to myśl świeża ,
w Polsce dotąd mało albo wcale nie wprowadzona. W naszym
'Zakresie rolę takich pracowni spełniałyby projektowane przez
P. T. M. A. »Obserwatoria ludowe«, w których nie tylko każdy
mógłby napatrzyć się do syta na ciała niebieskie przez teleskop,
ale miałby możność samemu ciała te w sposób naukowy, mniej
lub więcej skomplikowany, zależnie od zaawansowania, obserwować . Urządzenia pracowni pozwalałyby również na opracowywanie rezultatów tych obserwacyj, a w razie ich większej
doniosłości, opublikowania wyników drukiem. »Praca czynna
w pracowni pokazuje właściwe oblicze wiedzy i daje pracującym zdrowy wgląd w to, czym jest nauka właściwa . (W.
Zonn) «. W tym kierunku wyprzedziła nas Czechosłowacja,
gdzie Lidova Hvezdarna w Pradze na PetHnie (zob. Urania,
T . XX, str. 64 i T. XIX, str. 91) szerzy już dawno wśród najszerszych rzesz społec2leństwa umHowanie gwiaździstego nieba.
W ciągu np. jednego roku 1948 ilość zwiedzaj ący ch gwiaź
dziarnię doszła do 18 tysięcy, ilość zaś gości na wystawie astronomicznej urządzonej tamże w drugiej połowie 1948 roku doszła
do 25 tysięcy . I, co najważniejsze, z obserwatorium korzystają
nie tylko przygodni ciekawi, lecz jest ono siedzibą i warsztatem pracy członków Czechosłowackiego Towarzystwa Astronomicznego (Ceskoslevenska spolecnost astronomicka), w którym
zwłaszcza młodzież ma sposobność zapoznać się z »prawdziwą «
pracą w obserwatorium.
W myśl tez wysuniętych na podsekcji popularyzacji wiedzy,
:akcję upowszechniania nauki powinny szczególnie rozwinąć
towarzystwa naukowe specjalne. W artykule »O potrzebie
zjednoczenia Towarzystw Astronomicznych w Polsce« prof.
E. R y b k a wyraźnie podkreślił, że znaczna część działalności
zjednoczonego Polskiego Towarzystwa Astronomicznego musi
być poświęcona szerzeniu wiedzy astronomicznej wśród społeczeństwa i czuwaniu nad właściwym poziomem popularyzacji. Trzeba pamiętać, że nauki astronomiczne mają doniosłe
znaczenie światopoglądowe oraz liczne powiązania praktyczne,
a obeznanie z nimi było w naszym kraju szczególnie zam.iedbane.
Podnoszono w dyskusji toczącej się na łamach Uranii (H.
S u ł k o w s k i) konieczność szerszego niż dotychczas uwzględ
niania w popularyzacy jnej akcji strony historycznej przez podnoszenie znaczenia prac wybitnych postępowJych badaczy.
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W naszym społeczeństwie każdy niemal wie o Koperniku i jeg<>
odkryciu, ale wiadomości te są nader ogólnikowe, powierzchowne. A już o jego następcach (Heweliusz, Lubieniecki,
śniadecki, Poczobut, Prażmowski i wielu innych) przeciętny
laik może nawet nigdy nie słyszał.
Przechodząc do zestawienia specyficznych potrzeb popularyzacji astronomii w Polsce zacznijmy od stwierd::ccnia, że
pierwszy stopień jej popularyzacji powinny wypełnić szkoły_
W tej dziedzinie najpilniejsze dezyderaty są następujące:
1) utworzenie gabinetów astronomicznych przy gabinetach
fizycznych. Gabinet taki poWinien obejmować zespół pomocy
szkolnych w zakresie astronomii (także jej historii),
2) tworzenie w miastach, posiadających kilka szkół, wspólnych placówek astronomicznych, których główne narzędzie-·
stanowiłaby stale ustawiona luneta (refraktor lub reflektor)
zawsze gotow,a do obserwacji,
3) biblioteki szkolne winny być zaopatrzone w podręczniki_
i książki popularne z zakresu astronomii.
W większych miastach należy zbudować Obserwatoria Ludowe, które byłyby czynne w każdy pogodny wieczór, pozwalając szerokim masom oglądać ciała niebieskie w większych
narzędziach. Obserwatoria Ludowe powinny ponadto stanowić
ośrodki ruchu popularyzatorskiego. Prowadzone najlepiej przez:
fachowych astronomów lub przynajmniej bardzo zaawansowanych miłośników, winny być wyposażone (oprócz refraktora
czy teleskopu większych rozmiarów) we wszelkie pomoce
naukowe, a więc mapy, atlasy nieba, modele narzędzi astronomicznych, których nie można pokazać w oryginale, oraz.
bogate biblioteki połączone z czytelniami. Przy każdym z takich obserwatoriów powinna koniecznie znajdować się sala
wykładowa i epidiaskop, aby umożliwić oprowadzającemu
astronomowi udzielanie wyjaśnień, co najłatwiej osiągnąĆ:
można przy pomocy pokazywania obrazów świetlnych.
Zasięg działania takich obserwatoriów powinien być rozszerzany przy pomocy tzw. »Obserwatoriów Objazdowych«,
czynnych przez cieplejszą część roku w terenie. Przy pomocy
większego auta byłyby przewożone z miejsca na miejsce lunety
wraz z koniecznymi akcesoriami (epidiaskop, itp.). Nie można
wymagać, aby ludzie zjeżdżali się tłumnie do obserwatoriów
stałych, należy z lunetą, filmem, odczytem podejść do przecięt
nego odbiorcy.
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W popularyzacji powinny brać udział wszelkie możliwe
a więc oprócz (co najlepsze) żywego słowa - słowo
drukowane, w możliwie szerokim zakresie, radio i film.
Skuteczne oddziaływanie popularyzacji wiedzy wymaga
umiejętnego rozbudowania i łączenia ze sobą różnych środków
popularyzacji, stałego ich unowocześniania oraz dbałości z jednej strony o prawdziwie naukowe, fachowe opracowanie tematu, z drugiej zaś strony o maksymalną prostotę, jasność
i wyrazistość ujęcia.
środki,

•

Janusz Pagaczewski

Redakcja Uranii, zamykając niniejszym artykułem dyskusję
nad popularyzacją astronomii, dziękuje tym, którzy zabrali
w niej głos, przyczyniając się do pełniejszego oświetlenia potrzeb i metod popularyzacji.
Redakcja
STEFAN PIOTROWSKI
MGŁA WICE

POZAGALAKTYCZNE
(Część

Il)

Dla zbadania struktury świata mgławic ważne jest ustalenie jakiejś porządkującej klasyfikacji wśród różnych napotykanych typów galaktyk oraz skatalogowanie bodaj najjaśniej
szych z nich. Pierwszy katalog obejmujący 44 mgławic pozagalaktycznych i 57 gromad gwiezdnych został ułożony w drugiej połowie XVIII w. przez francuskiego łowcę komet Messie r a. W swoich poszukiwaniach za kometami Messier potrzebował listy wszystkich widzialnych w jego lunecie ciał
niebieskich o mgła.wicuwym wyglądzie, aby przez pomyłkę nie
wziąć którejś z mgławic czy gromad gwiazd za nową kometę.
Nie chodziło wcale francuskiemu astronomowi o mgławice jako
takie, a skatalogował je tylko dlatego, że mu przeszkadzały
w poszukiwaniach komet. Jest ironią losu, że imię jego przeszło do potomności nie jako żądnego poklasku odkrywcy komet
(których zresztą odkrył sporo), ale przez związanie tego imienia
z najjaśniejszymi mgławicami północnego nieba. Mgławice zawarte w katalogu Messiera są oznaczane literą M i numerem
bieżącym katalogu. Tak więc np. najjaśniejsza mgławica pozagalaktyczna, Wielka Mgławica Andromedy, nosi oznaczenie
M 31. Najjaśniejsza gromada kulista północnego nieba, w gwiazdozbiorze Herkulesa, M 13. Katalogiem, którego oznaczenia są
powszechnie obecnie używane, jest katalog ułożony z końcem
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XIX w. przez E. Dr eye r a: New General Catalogue, oznaczany skrótem NGC, oraz dwa uzupełnienia do powyższego
katalogu: Index Catalogues, oznaczane skrótem IC. Liczba po
którymś z tych skrótów literowych jest numereµi. bieżącym
w danym katalogu. Ilość mgławic pozagalaktycznych, gromad
gwiazdowych i gazowych mgławic galaktycznych objętych
katalogami NGC i IC sięga 13000. Jest to oczywiście znikomo
mała liczba w porównaniu z kilkuset milionami mgławic
dostępnych 200-calowemu reflektorowi. W przygotowaniu jest
przegląd mgławic pozagalaktycznych całego nieba do 18 wielk.
gw. Poza tym w różnych miejscach nieba robi się próbne zliczenia sięgające do najsłabszych mgławic. Celem tych sondowań nie jest katalogowanie słabych mgławic, ale zbadanie jak
wzrasta ogólna liczba mgławic przy posuwaniu się do mgławic
coraz to słabszych.
Otóż okazuje się, że ogólna liczba mgławic wzrasta przy
uwzględnianiu coraz to słabszych obiektów, aż do 21 wielk. gw.,
niemal dokładnie tak, jak powinna wzrastać, gdyby przestrzeń
w całym dostępnym nam zakresie była wypełniona mgławicami
równomiernie gęsto. Jeżeli natomiast uważać tylko jaśniejsze,
a więc bliższe na ogół mgławice, to wykazują one wyraźną tendencję do skupiania się w grupy.
Taką » bogatą « grupę galaktyk, liczącą kilkuset członków,
obserwujemy np. w gwiazdozbiorze Panny. Nie ulega wątpliwo
ści, że »archipelag « mgławic w gwiazdozbiorze Panny-podobnie
jak i inne podobne zgrupowania w gwiazdozbiorach Warkocz
Bereniki, Złota Ryba, Żuraw - stanowi zbiorowisko fizycznie
ze sobą związanych indywiduów. Znając prędkości ruchów poszq;ególnych mgławic można obliczyć wielkość przyciągania
niezbędnego do utrzymania takiej gromady w całości, jako
ugrupowania stałego, a stąd, dalej, masę całej gromady powodującej to przyciąganie. Prędkości poszczególnych galaktyk
w kierunku promienia widzenia można wyznaczyć, podobnie
jak się to robi dla innych ciał niebieskich, na podstawie obserwacji dopplerowskiego przesunięcia ich widm. Zjawisko Do pp 1 er a dla światła jest tym samym zjawiskiem, które powoduje, że gwizd lokomotywy przejeżdżającego pociągu ma ton
wyższy, gdy pociąg się do nas zbliża, a niższy, gdy się oddala.
Dla światła, zbliżaniu się odpowiada przesunięcie widma ku
• fioletowi, oddalaniu -- ku czerwieni. Z takich obser.wacji spektralnych (widmowych) wyznaczono szybkości galaktyk w gromadzie w Pannie, a następnie przeciętną masę jednej mgła
wicy, otrzymując na nią wartość 200 miliardów mas Słońca.
Jest to wartość zgodna z tą, którą otrzymuje się dla masy
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naszej Galaktyki. Atoli przeciętna jasność poszczególnej mgła
wicy z gromady w Pannie wypada tylko 100 milionów jasności

•

Słońca. Tę rozbieżność można wytłumaczyć, jeśli przyjąć , że
przestrzeń między galaktykami nie jest pusta, lecz wypełniona
jakąś pochłaniającą światło materią. Byłby to pierwszy przypadek wskazujący na istnienie materii także w przestrzeniach
międzygalaktycznych.

O występowaniu pochłaniających światło chmur pyłów
w naszej Galaktyce · wspominaliśmy już parokrotnie; chmury

Rys. 1.

Mgławica

NGC 4565 w Warkoczu Bereniki

na tle

jądra smugą

materii

z

wyraźnie widoczną
pochłaniającej .

te skupiają się w bezpośrednim pobliżu płaszczyzny centralnej
Drogi Mlecznej. Podobną sytuację obserwujemy i u mgławic
pozagalaktycznych. Występowanie w nich materii pochłania
jącej światło widoczne jest najlepiej, gdy daną galaktykę oglą
damy >z boku«. Smuga pochłaniająca jest np. bardzo wyraźnie
widoczne na zdjęciu mgławicy NGC 4565 na rys. 1.
Rozmaitość kształtów obserwowaną u mgławic pozagalak-
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tycznych da się ująć w dwie zasadnicze grupy: mgławice eliptyczne i spiralne. Fotografie 4 typowych mgławic eliptycznych
widzimy na rys. 2. Eliptyczne mgławice oznacza się symbolami
od E 0 do E 7 zależnie od stopnia spłaszczenia, przy czym symbol E 7 odpowiada najbardziej spłaszczonym. Mgławice spiralne

#

.l

1

Rys. 2. 4 typowe

mgławice

eliptyczne o

różnych

stopniach

spłaszczenia,

E 0 do E 7 •

oznaczamy symbolami Sa, Sb, S 0 zależnie od stopnia wyraziramion spiralnych, przy czym najbardziej wyraźnej
strukturze spiralnej odpowiada symbol S ". Mgławica M 83
(widoczna na rys. 1 w I-szej części artykułu) jest typu S c;
Mgławica Andromedy na rys. 3 jest typu Sb. Równolegle do
klas Sa, Sb, S c biegną klasy SBa, SBb, SBc dla mgławic,
u których spiralne ramiona wybiegają z końców jak gdyby
jasnej »sztaby« (angielskie: bar i stąd nazwa barred spirals)
przegradzającej jądro i dysk mgławicy. Po polsku :można by
je nazwać mgławicami spiralnymi »przegrodzonymi«. Istnieje
poza tym pewna ilość mgławic nieregularnych, które nie mogą
być zaliczone do żadnej z wymienionych grup.
Na zdjęciach fotograficznych mgławice spiralne są. prawie
trzy razy tak liczne jak eliptyczne. Nie znaczy to jednak, by
stości

r
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w przestrzeni mgławice spiralne były też 3 razy liczniejsze
·Od eliptycznych. To, że na kliszy widać. ich więcej niż eliptycznych, jest wynikiem faktu, że mgławice spiralne są na ogół
'Znacznie jaśniejsze od eliptycznych. Różnica w jasnościach
absolutnych jest rzędu 4 wielk. gw., a więc (2"5) 4 czyli 40-krotna.
Wskutek tego klisza fotograficzna »zbiera « mgławice spiralne
ze znacznie dalej w głąb przestrzeni sięgających obszarów, niż
mgławice eliptyczne. W rzeczywistości, przestrzennie, mgławice
-eliptyczne są wiele razy liczniejsze niż spiralne.
Na zdjęciach Mgławicy Andromedy (por. rys. 3)" widać, iż
posiada ona dwie towarzyszki, dwie znacznie mniejsze od niej
mgławice eliptyczne stanowiące jak gdyby jej satelity; są to
M 32 (jaśniejsza) i NGC 205 (słabsza); razem cały układ stanowi zatem triplet - podobnie zresztą jak Droga Mleczna
:z oboma Obłokami Magellana.
Przez długi czas ani jądra Wielkiej Mgławicy Andromedy,
ani którejkolwiek mgławicy eliptycznej nie udawało się nawet
na najlepszych zdjęciach » rozbić « na poszczególne gwiazdy.
Na najlepszych zdjęciach jądra Mgławicy Andromedy i jej
eliptycznych towarzyszek widać było wprawdzie pewną niejednorodność struktury wskazującą na to, że już jesteśmy
blisko rozpadnięcia się obrazu na poszczególne gwiazdki, ale
<ila ostatecznego rozwiązania problemu trzeba było się posunąć
bodaj o pół wielkości gwiazdowej. Te brakujące 1/ 2 wielkości
~wiazdowej osiągnięto wreszcie (Ba ad e, w latach II Wojny
Swiatowej) przez zastosowanie przy fotografowaniu filtru przepuszczającego tylko promienie czerwone. Ponieważ filtr taki odcina znaczną część rozproszonego promieniowania nocnego nieba
(tło nieba nie jest nigdy w nocy zupełnie czarne, lecz świeci
nikłym rozproszonym światłem, którego znaczna część pocho<izi ze stale zachodzących w najwyższych warstwach atmosfery
zjawisk o charakterze słabej zorzy polarnej) można było, bez
-obawy »zadymienia« kliszy, zrobić 4-godzinną ekspozycję. Na
zdjęciach jądro Wielkiej Mgławicy Andromedy i oba jej eliptyczne satelity rozpadły się na gwiazdy, których barwy i ja-sności można było wymierzyć.

Stwierdzenie gwiazdowej budowy mgławic eliptycznych
spiralnych miało bardzo doniosłe znaczenie
:z dwóch powodów. Przede wszystkim wyjaśniło się, że twory
te są zbudowane z gwiazd; uprzednio przypuszczano - teorię
taką wysunął Je a n s że mgławice eliptyczne są masami.
gazowymi~
których na drodze stopniowej kondensącji z gaz~
rodzą się ·gwiazdy. ·według tej teorii ciąg konfiguracji mgłai

jąder mgławic

w
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wicowych E 0 , E 1 • • •• E 7 , Sa, Sb, S c miałby zarazetn stanowić
ich ciąg rozwojowy : mgławice E 0 byłyby bezkształtnymi chmurami gazu, mgławice S a - konfiguracją, w której jądro jest

.Rys. 3. Wielka Mgławica Andromedy M 31 z dwoma towarzyszkami
M 32 i NGC 205.

jeszcze gazow~, a części brzegowe JUZ skondensowały się
w ~iazdy, wreszcie mgławice Sc składałyby się już tylke>
z gwiazd'. Stwierdzenie gwiazdowej budowy mgławic eliptycz-

45

URANIA

nych i

jąder mgławic

potezę. Drugą

galaktycznych
występujących

spiralnych definitywnie

obaliło tę

hi-

ważną dla znajomt>ści budowy układów
okolicznością było stwierdzenie, że rodzaj gwiazd

bardzo

w mgławicach eliptycznych i jądrach mgławic
:spiralnych, a mianowicie sposób, w jaki ich wielkości absolutne
są związane z ich barwą, jest taki sam jak dla gwiazd gromad
kulistych naszej Drogi Mlecznej i dla krótkookresowych cefeid.
Jak już była o tym mowa, galaktyki wykazują tendencję
do tworzenia zgrupowań. Do takiego, niezbyt licznego, ugrupowania należy i nasza Galaktyka. W odległości do 1 miliona
lat światła od Drogi Mlecznej możemy w tej chwili naliczyć
jakiś tuzin mgławic. Oprócz Drogi Mlecznej z jej satelitami
Obłokami Magellana i tripletu Andromedy należą tu jeszcze:
jasna mgławica spiralna M 33 w Trójkącie oraz kilka słabszych
mgławic, z których najciekawsze są dwa układy gwiazdowe
w południowych gwiazdozbiorach Rzeźbiarza i Pieca, stanowiące jakby pośrednie stadium między mgławicą eliptyczną
:a gromadą kulistą. Tę grupę mgławic moglibyśmy nazwać
::.>Układem Lokalnym«. Zatrzymując się przez chwilę na kwestiach terminologii powiemy: Galaktyka przez duże »G « - to
układ naszej Drogi Mlecznej, galaktyki przez małe »g «, to
inny termin dla oznaczania mgławic pozagalaktycznych; Supergalaktykami moglibyśmy nazwać archipelagi mgławic, takie
jak gromada mgławic w gwiazdozbiorze Panny, wreszcie Metagalaktyką nazywa się niekiedy ogół wszystkich mgławic pozagalaktycznych z dostępnej dla naszych teleskopów części nie:skończonej przestrzeni Wszechświata.
Przez długi czas wydawało się, że układ Drogi Mlecznej
jest wyjątkiem wśród innych galaktyk pod względem wielkości
swoich rozmiarów. Pomiar na kliszach rozmiarów kątowych
innych mgławic spiralnych, w szczególności Mgławicy Andromedy, prowadził - przy znanej odległości danej mgławicy od
nas - do rozmiarów liniowych mniejszych niż naszej Galaktyki. Okazało się jednak, że przy bezpośrednim oglądaniu
o0brazu mgławicy na kliszy nie oceniamy w pełni rozmiarów
tego obrazu. Dopiero zastosowanie czułych przyrządów do pomiaru zaczernienia kliszy wykazało , że zaczernienie to jest
wyczuwalne na znacznych odległościach od bezpośrednio gołym
okiem widocznych konturów mgławicy. W miejscach kliszy,
gdzie oko nie domyśla się już zaczernienia większego od zwykłego zaczernienia dawanego przez tło nieba, czuły fotometr
rejestruje lekki woal światła pochodzący od zewnętrznych,
najbardziej rozrzedzonych partii mgławicy; poszczególnych
_gwiazd mgławicy nie widać już w tych miejscach, jednak ich
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łączne światło, »unisono «, daje mierzalny efekt na kliszy. Tak
otrzymane rozmiary mgławic » grają « już zupełnie dobrzez rozmiarami naszej Galaktyki. Po detronizacji Ziemi przez.
Kopernika z jej centralnego położenia, po »eksmisji« Słońca
z centralnych części zbiorowiska gwiazd Drogi Mlecznej na jej
peryferie, która to eksmisja nastąpiła parę dziesiątków lat
temu 1), gdy zmierzono odległości do gromad kulistych, musimy
się obecnie pożegnać z myślą, że nasza Galaktyka stanowi wyjątkowo wielką cegiełkę w niezmierzonej strukturze Wszechświata.

Skupiska gwiazd - jakimi są galaktyki - nie mogłyby być
tworami trwałymi, gdyby nie były obdarzone ruchem obrotowym: siła ciążenia spowodowałaby »spadek« gwiazd do środka
nie obracającej się mgławicy. Ostateczne stwierdzenie ruchu
obrotowego Drogi Mlecznej nastąpiło dopiero ćwierć wieku
temu (dokonał tego holenderski astronom O ort), ale warte>
wspomnieć, że już w latach 80-tych zeszłego stulecia profesor
charkowskiego uniwersytetu L. S t r u v e, w/ swoich pracach
nad przesuwaniem się punktu równonocy, wskazał na możli
wość istnienia takiego obrotu. Ten ruch obrotowy jest bardzopowolny; w miejscu gdzie znajduje się Słońce pełny obrót dokonuje się w ciągu 200 milionów lat. Stwierdzenie tak wolnege>
ruchu w odległych galaktykach jest możliwe tylko za pośred
nictwem efektu Dopplera. W wypadku mgławicy, której centralna płaszczyzna jest niewiele nachylona do kierunku widzenia, jeden koniec owalu, w postaci którego jest ona wówczas
widoczna (por. rys. 3), zbliża się do nas ze znaczną szybkością
liniową, a drugi oddala. Odnośne pomiary są bardzo trudne,
niemniej dla kilku galaktyk udało się stwierdzić ruchy obrotowe, podobne do występujących w Drodze Mlecznej.
Obserwacje widm mgławic pozagalaktycznych doprowadziły
do stwierdzenia faktu niezmiernie ważnego z punktu widzenia
naszych wyobrażeń o budowie Wrzechświata; okazało się mianowicie, że, za wyjątkiem kilku najbliższych, wszystkie mgła
wice pozagalaktyczne oddalają się od nas i to oddalają tym
szybciej, im są dalsze. Do takiego wniosku doprowadza obserwacja przesunięcia k'u czerwieni widm mgławic - oczywiście,
jeśli te przesunięcia interpretować jako efekt Dopplera. Przybliżona proporcjonalność szybkości ucieczki mgławic do ich
odległości jest pewnie stwierdzona, jak na razie, tylko do odle1) Jeszcze w latach 1922-25, w modelu naszego systemu gwiazdo-

wego

Kap te y n a,

Slońce znajdowało się

który wówczas był powszechnie przyjmowany„
w środku Galaktyki.
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głości jakichś

100 milionów lat światła. Wnioskowanie, że ten
lokalnie stwierdzony związek między ooległością a szybkością
oddalania się jest ważny we wszystkich miejscach Wszechświata byłby, z naukowego punktu widzenia, nieostrożny. Jeżeli przesunięcie ku czerwieni jest wynikiem ucieczki mgławic,
to powinno mieć miejsce pewne dodatkowe osłabienie światła
dalekich, szybko oddalających się mgławic. Wskutek oddalania
się od obserwatora strumień fotonów (cząstek światła) ulega
rozcieńczeniu; mniej fotonów na sekundę wpada do oka obserwatora, niż gdyby źródło światła (mgławica) było względem
obserwatora w spoczynku. To, czy ten czynnik osłabiający
uwzględnimy czy nie, ma wpływ na interpretację danych
obserwacyjnych odnośnie ilo·ści mgławic jaśniejszych od określonej wielkości gwiazdowej. Można mieć nadzieję, że, przy
napływie danych obserwacyjnych z jeszcze odleglejszych, niż
to było możliwe dotychczas, głębi Wszechświata na tej drodze
uzyskamy rozstrzygnięcie co do właściwej interpretacji.

KRONIKA
Xll-ty satelita Jowisza
Odkryty we wrześniu 1951 r. przez N i c h o 1 s o n a nowy księżyc
Jowisza posiada już wyznaczoną prowizoryczną orbitę. Okrąża planetę
po lekko spłaszczonej elipsie o mimośrodzie 0,14 raz na 617 dni w odległości średniej 22,4 milionów km. Biegnie ruchem wstecznym w płaszczyź
nie nachylonej o 1470 do płaszczyzny równika jowiszowego.
Nowy satelita należy do „wstecznych" księż1'ców planety: VIII, IX,
XI i XII, stanowiących grupę zewnętrzną, oddzieloną od pozostałych
pustą przerwą szerokości 11 milionów km. średnie odległości od planety
tej grupy mieszczą się w granicach: 22,4-24,0 mil. km. Zachodzi podejrzenie, że są to fragmenty jednego większego księżyca rozpadłego
na części.
Nicholson wykrył już trzy księżyce jowiszowe: X, XI, XII. Co do
ilości odkryć ustępuje tu jedynie Ga 1i1 e us z o w i, który swą prymitywną lunetą odkrył przed 341 laty pierwsze cztery księżyce: I, II,
III, IV.
J. G.
Orbita Nereidy
W „Uranii" XXI, 119, podaliśmy parę wstępnych szczegółów o odkrytym w r. 1949 przez G. P. Ku i per a drugim, zewnętrznym satelicie
planety Neptuna, nazwanym Nereidą. Obecnie możemy te dane
uzupełnić nieco ściślejszymi liczbami.
Jest to obiekt bardzo trudny do zaobserwowania, gdyż ma jasność
pozorną 19m. Dostępny jest przy pomocy fotografii 2-metrowym tele-
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skopem zwierciadlanym. Van B ie s b ro e ck zaobserwował go w obserwatorium McDonalda w ciągu 3-ch nocy w r. 1949, 8-miu w r. 1950
i tyluż w r. 1951, pokrywając dostrzeżeniami prawie dwukrotnie jego
orbitę. Na tej podstawie obliczył, że Księżyc ten obiega ciało macierzyste raz na 359 dni ziemskich po najbardziej spłaszczonej orbicie ze
wszystkich satelitów naszego układu (e = 0,76). Biegnie w średniej odległości 5,5 milionów kilometrów, podchodząc w „perineptunium", które
przekroczył ostatnio 2. I. 1951 r., na 1,3 milionów km do planety, oddalając się natomiast w „apneptunium" na 9,8 milionów km od niego.
Pozorna średnica orbity Nereidy nachylonej o 50 do ekliptyki, wynosi
ok. 7 minut łuku, więc mniej niż ćwiartkę pozornej tarczy Księżyca.
Zaobserwowane dotychczas ruchy pozwoliły ponadto „zważyć" samego
Neptuna, którego masa przyciąganiem grawitacyjnym te ruchy powoduje. Na masę tę otrzymano: 1/18730 masy Słońca, czyli 17,7 mas Ziemi.
Jest to wartość tylko o 3% większa, niż wartość uzyskana z podobnych
obliczeń, opartych na ruchach dotychczas znanego „wewnętrznego" satelity planety, Trytona. Po upływie 5 lat obserwacyj nowego satelity
będzie można jeszcze dokładniej przeważyć tę daleką planetę.
J. G.

Odkrycie

prążka

emisyjnego wodoru o

długości

fali 21 cm

w promieniowaniu Galaktyki
Wypromieniowanie prążka widmowego przez atom następuje przy
przeskoku elektronu z wyższego energetycznie stanu kwantowego na
niższy 1 ). Stanom energetycznie wyższym odpowiadają orbity elektronów
bardziej od jądra atomu odległe. Orbita najbliższa jądra o możliwie
najniższej energii odpowiada stanowi podstawowemu atomu. Ponieważ
nie istnieje orbita o energii niższej, na którą mógłby elektron przeskoczyć wypromieniowując energię, wydaje się, że atom w stanie podstawowym nie może wysyłać promieniowania. Tak jednak nie jest. Zarówno bowiem el<:-ktron jak i samo jądro wirują dokoła swej osi
czyli - jak mówimy - posiadają pewien spin. Wielkość tego spinu
jest również skwantowana. W atomie wodoru spiny jądra i elektronu
mają przy tym dwie możliwości wzajemnego ustawienia, przy których
wektory, charakteryzujące wielkość spinu, są równoległe i zgodnie lub
przeciwnie skierowane. Ponieważ takim dwom różnym ustawieniom spinów odpowiadają nieco różne wartości energii elektronów, otrzymujemy
możliwość emisji kwantu promieniowania przy przeskoku elektronu od
jednego ustawienia do drugiego o niższej energii. W wypadku wodoru
prążek widmowy, który winien być wypromieniowany przy tego rodzaju przeskoku, ma długość fali 21. cm (częstość 1420 MHz) czyli leży
juź w zakresie fal radiowych.
Teoretycznie możliwość występowania takiego prążka widmowego
1) patrz „Urania", T. XXII, 191 (1951).
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w promieniowaI}iu, wysyłanym przez chmury wodorowe materii między
.gwiezdnej, przepowiedział van de Hu 1 st. Ost~tnio udało się prążek ten
zaobserwować. Odkrycie to jest niezmiernie ważne, pozwoli bowiem na
rozstrzygnięcie całego szeregu problemów związanych z rozmieszczeniem
chmur wodorowych w naszej Gal:::ktyce, a poprzez badanie konturu
prążka może dostarczyć również wielu informacji o szybkości rotacji
Galaktyki. Obecnie w różnych krajach dokonywane są prace nad tym
:zagadnieniem.
[Według Nature 168, 356 (1951)]
AS
Obserwacje promieniowania radiowego Słońca w czasie
zaćmienia 12. IX. 1950.

całkowitego

W czasie zaćmienia Słońca w 1950 roku, specjalna ekspedycja na
Alasce obserwowała promieniowanie radiowe pochodzące ze Słońca.
Obserwacje były przeprowadzane na długościach fali 0.8, 3, 10 i 65 cm.
Dość znacznie szczególnie na falach krótszych - przeszkadzał deszcz.
padający w czasie zaćmienia. Minimum krzywej na fali 65 cm było
<>późnione o 2 minuty w stosunku do wizualnej całkowitości. Zjawisko
to spowodowane było asymetrycznym pobudzeniem korony przez grupę
plam na brzegu tarczy Słońca. W pierwszym i czwartym kontakcie natężenie promieniowania radiowego wzrastało o około 10% ponad wartość normalną, prawdopodobnie wskutek odbicia promieniowania od
powierzchni Księżyca. Z obserwacji na falach 10 i 3 cm obliczono temperatury równoważne 3.40~ oK (dla fali 10 cm) i 2.100 °K (dla fali 3 cm)
<>raz 4.10 7 °K dla promieniowania pochodzącego z plam na Słońcu.
[Według Astronom. Journal 56, 38-39-47 (1951)].
AS
Wpływ

erupcji

słonecznych

na

natężenie

promieniowania kosmicznego.

W czasie dużej erupcji słonecznej (Solar flare), która miała miejsce
10 maja 1949 r., wykonano na dużych wysokościach (około 30 km) pomiary natężenia promieniowania kosmicznego. Pomiary wykonane przy
pomocy klisz fotograficznych wykazały wzrost natężenia tego promieniowania o ok. 50%, pomiary licznikowe - wzrost o ok. 15%. Trzykrotnie
większy wzrost liczby dezintegracji (rozbić) atomów, wywołanych przez
<:ząstki w emulsjach płyt fotograficznych, w porównaniu do wzrostu
natężenia zarejestrowanego przez liczniki, świadczy o tym, że znaczna
ich liczha wywołana została przez cząstki neutralne, na które liczniki
Geigera Miillera, rejestrujące tylko cząstki jonizujące, naładowane, są
nieczułe. Na podstawie wykonanych obserwacji nie da się jednak nic
pewnego powiedzieć o całkowitym wzroście natężenia cząstek pierwotnych promieniowania kosmicznego, towarzyszącym pojawianiu się erupcji słone<:znych.
{Według

Phys. Rev. 81, 731 (1951)].
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między

rozbłyskami

na

Słońcu,

a

jonizacją

@-tmosfery Ziemi

Od kilku lat wiadomo, że pojawieniu się tzw. rozbłysków (flares) na
pewne zjawiska w warstwie atmosfery ziemskiej, zwanej jonosferą. Przez rozbłyski rozumiemy zjawiska zachodzące w chromosferze Słońca, a ujawniające się w obserwacji pojawianiem się jaśniej
szych plam na tarczy słonecznej, obejmujących niekiedy dość zni:1cznejej obszary. Jonosfera jest to warstwa stratosfery Ziemi, rozciągająca
się na wysokości od 80 do 300 km i odznaczająca się szczególnie dużą
gęstością elektronów pochodzących z jonizacji atomów. Jako przyczynę
dużej jonizacji tej warstwy uważano już od dawna ultrafioletowe promieniowanie Słońca. Od zmian wysokości i stanu jonosfery zależv
w znacznej mierze jakość odbioru radiowego, szczególnie na falach
krótkich, które do bardzo odległych od radiostacji miejscowości docierają po odbiciu się od jonosfery. Tych właśnie zjawisk związanych z rozchodzeniem się fal radiowych użyto do badania zjawisk zachodzącycli
w jonosferze. Stwierdzono przy tym istnienie korelacji pomiędzy pojawianiem się rozbłysków na Słońcu a zakłóceniami w rozchodzeniu się
tych fal. Ostatnio przeprowadzono w tej dziedzinie szereg badań. Jako
miarę intensywności rozbłysku przyjęto przy tym szerokość emitowanej
w rozbłysku linii wodorowej Ha. Stwierdzono ścisłą korelację między
tak określoną intensywnością rozbłysk•.i a następującymi zjawiskami
pochodzącymi od zmian w jonosferze:
1) wzrostem liczby zaników (fading) fal radiowych krótkich o dłLI ··
gości fali 15 do 60 m, odbijających się od górnych warstw jonosfery.
Efekt ten należy tłumaczyć zwiększoną jonizacją niższych warstw jonosfery, tzw. warstwy D, w której odbijające się fale są silniej absorbowane;
2) zmianami fazy długich fal radiowych (o długości fali 20 km)
odbitych od dolnych warstw jonosfery. Zmiana fazy jest tu wywołana
obniżeniem dolnych warstw jonosfery;
3) wzrostem zakłóceń atmosferycznych, który pochodzi nie od zwięk
szenia liczby tych zakłóceń, lecz od polepszenia warunków rozchodzenia
się wywołanych przez nie fal radiowych;
4) zmianami w wielkości i kierunku pola magnetycznego Ziemi.
Zjawiska te nie są związane z położeniem rozbłysków na tarczy Słońca.
Obserwacje te zdają się potwierdzać hipotezę, że za jonizację górnych
warstw stratosfery odpowiedzialne jest krótkofalowe promieniowanie
wysyłane przez Słońce (ultrafioletowe lub o długościach fal jeszcze krótszych). Wynika to w szczególności z faktu, iż zjawiska wymienione
w punktach 1)-4) opóźniają się w stosunku do momentu pojawienia
się rozbłysku na Słońcu o czas równy temu, jakiego potrzebuje światło
na przebycie drogi Słońce-Ziemia.
Jakkolwiek niektórym rozbłyskom towarzyszy pojawianie się na
Ziemi cząstek naładowanych o bardzo dużych energiach (elektronów lub
Słońcu towarzyszą
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protonów), nie wydaje się jednak prawdopodobne, aby one powodowały jonizację jonosfery.
Badania te interesują ostatnio bardzo tak astronomów jak i meteorologów, geofizyków i radiotechników, mogą bowiem dostarczyć du:żo
informacyj o zjawiskach zachodzących w górnych warstwach atmosfer,
zarówno Ziemi jak i Słońca.
(Według E 11 is o n: Jonospheric Effects of Solar Flares, Edinburgh
1950).
AS
Soczewka grawitacyjna?

Na zdjęciach nieba wykonanych w Obserwatorium Harwardzkim znaleziono w konstelacji Serpens rozmyty obiekt otoczony aureolą. Wysuwane są różne hipotezy co do natury tego obiektu. Nie może on by&
mgławicą planetarną ze względu na to, że występuje w znacznej odległości od Drogi Mlecznej i ma jądro o zabarwieniu czerwonym, podczas
gdy mgławice planetarne występują w pobliżu Drogi Mlecznej i mają
jądra zabarwione raczej niebieskawo. Dalsza hipoteza mówi, że jest to
gwiazda otoczona chmurą cząstek, dotychczas jednakże nie zaobserwo-.
wano tego typu obiektów w naszej galaktyce. Według trzeciej wreszciehipotezy, są to dwie odległe galaktyki występujące w różnych odległo
ściach, lecz leżące w tym samym kierunku. W takim wypadku światło
galaktyki dalszej, przechodząc w pobliżu dużych mas galaktyki bliższej ,
mogłoby ulegać ugięciu relawistycznemu, dając zaobserwowaną aureolę.
Mgławice takie stanowiłyby więc poniekąd układ „soczewek grawitacyjnych".
(Według Astronomicai Journal, 55, 170, 1950).
AS

OBSERWACJE
Maria Morawska

Zachmurzenie wieczorne w Polsce

Wykonywanie obserwacji astronomicznych w ogromnej mierze uzafest od warunków pogodowych. Z nich najważniejszym jest
zachmurzenie, a więc stopień pokrycia nieba chmurami, które tak czę
sto utrudniają obserwacje astronomiczne lub je uniemożliwiają. Ileż.
to godzin nocnych spędzają astronomowie w oczekiwaniu na rozproszenie się chmur, lub choćby na ukazanie się kawałka bezchmurnego
nieba, który można by wykorzystać na zrobienie obserwacji. To oczekiwanie na pogodne niebo znają również dobrze miłośnicy astronomii,
którzy często bezskutecznie schodzą się na wieczory astronomiczne, by
przez lunety oglądać niebo i wracają do domu zawiedzeni, gdyż pogoda
nie była łaskawa i zazdrośnie płaszczem chmur zakryła niebieskie cuda.
Z tego względu przypuszczam, że interesującym będzie dla czytelników zapoznanie się ze stanem zachmurzenia w różnych dzielnicach
Polski. W tym celu wybrałam 30 miejscowości przedstawionych na załączonych mapach. Jako miejscowość odniesienia obrałam Kraków, posiadający najdłuższą nieprzerwaną serię obserwacji zachmurzenia nieba,
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bo datującą się od r. 1792. W dziennikach meteorologicznych Obserwatorium Astronomicznego w Krakowie, zachmurzenie notowane jest od
r. 1863 w skali od O do 10. (O - niebo bezchmurne, 10 - niebo całko
wicie pokryte chmurami). Do moich jednak celów posługiwanie się tak
długim okresem nie było konieczne. Jako podstawę przyjęłam okres
50-letni, tzn. od r. 1901 do r. 1950. Pozostałe miejscowości nie mają
niestety tak długich serii obserwacji, lub są one niedostępne i z tego
względu musiałam się zadowolić krótszymi okresami. W mojej pracy
posługiwałam się Rocznikiem Państwowego Instytutu· Meteorologicznego,
z którego zaczerpnęłam dane dla następujących miejscowości : Biało
wieża, Białystok, Bydgoszcz, Cieszyn, Gdynia, Grudziądz, Kalisz, Kielce,
Kisielnica, Kościelec, Lublin, Łódż, Olkusz, Poznań, Puławy, Radom,
Sokolniki, Tarnów, Toruń, Warszawa, Zakopane i Żywiec. Dla wymienionych miejscowości przyjęłam z konieczności okres 9-letni, tzn. od
1925 do 1933 r„ na którym to roku kończą się roczniki P. I. M.-u. Jednak
nie wszystkie miejscowości wykazują ciągłość obserwacji. Niektóre z nich
posiadają przerwy w obserwacjach. Do tych miejscowości należą: Biało
wieża, Białystok, Gdynia, Grudziądz, Kielce, Lublin, Łódź, Olkusz, Sokolniki, Tarnów i żywiec. średnie dla tych miejscowości zostały więc
obliczone z krótszych okresów.
Dane dotyczące zachmurzenia: Frankfurtu n. Odrą 1 ), Zgorzelca, Opola.
Ostródy, Szczecina, Wałcza i Wrocławia, uzyskałam z Veroffentlichungen
des Preussichen Meteorologischcn Jnstituts, Ergebnisse der Beobachtungen an den Stationen II u. III Ordnung. Dla tych miejscowości uzyskałam dłuższy okres, bo od 1919 do 1933 r. Przerwy obserwacji w tym
okresie wykazuje Frankfurt i Opole.
Najciekawszym byłoby opracowanie zachmurzenia nocnego, jako naj-silniej związanego z obserwacjami astronomicznymi, z braku jednak tego
rodzaju obserwacji meteorologicznych z konieczności zajęłam się zachmurzeniem wieczornym, biorąc pod uwagę tylko te miesiące, w których wieczorne obserwacje, wykonywane są po zachodzie Słońca. Do
miesięcy tych należą: styczeń, luty, marzec, kwiecień, wrzesień, paź
dziernik, listopad i grudzień. Wymienione miesiące podzieliłam na 3
<>kresy, łącząc je w następujący sposób: pierwszy okres - luty, marzec,
kwiecień; drugi okres wrzesień, pażdziernik; trzeci okres listopad,
grudzień, styczeń. Dla każdego z tych okresów obliczyłam średnie zachmurzenie, poza tym obliczyłam średnie zachmurzenie na podstawie
wszystkich wymienionych miesięcy.
Zachmurzenie Krakowa przedstawia się następująco: w pierwszym
okresie, tzn. od lutego do kwietnia, niebo pokryte jest chmurami w 64%,
w drugim okresie, tzn. od września do października, zachmurzenie nieba
wynosi 56%, w trzecim okresie tzn. od listopada do stycznia zachmurzenie wykazuje 76%. Jak już na początku zaznaczyłam, zachmurzenie
Krakowa przyjęłam jako wartości podstawowe, pozostałe miejscowości
traktuję w odniesieniu do Krakowa i zachmurzenie ich rozpatruję jako
różnicę :;;achinurzenia danej miejscowości w stosunku do zachmurzenia
Krakowa, przy czym cyfrę obrazującą różnicę zachmurzenia, opatruję
znakiem plus lub minus, w zaieżności od tego, czy zachmurzenie danej
wprawdzie P<>Za granicami Polski, ale
na tym odcinku
naszych Ziem Zachodnich, byłam zmuszona posłużyć się obcą stacją
przygraniczną, która może jednak zupełnie dobrze charakteryzować za<:hmurzenie tego obszaru.
1)

Frankfurt n.

Odrą

leży

z braku odpowiednich danych

dotyczących zachmurzeń
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miejscowości przewyższa zachmurzenie Krakowa, czy też mu nie dorównuje.
Na załączonych mapkach różnicę zachmurzenia przedstawiam za
pomocą kółek. Ilość kółek odpowiada różnicy zachmurzenia z Krakowem wyrażonej w procentach. Kółka czyste odnoszą się do miejscowości
o zachmurzeniu mniejszym, kółka czarne dotyczą miejscowości o zachmurzeniu większym od zachmurzenia Krakowa, kółka ujęte w kwadraty, mają zachmurzenie. równe zachmurzeniu Krakowa.
Różnice procentów średniego zachmurzenia wieczornego w stosunku
do zachmurzenia Krakowa w okresie od lutego do kwietnia.
Ostróda
+9 Lublin
-4 Poznań
-8
Wałcz
+2 Sokolniki
- 5 Puławy
-8
Kalisz
O Białowieża
-6 Tarnów
-8
Kraków
O Cieszyn
-6 Bydgoszcz
-9
Zakopane
- 1 Opole
-6 Szczecin
-9
Zgorzelec
-2 Wrocław
-6 Frankfurt
-10
Toruń
-3 Żywiec
-6 Kościelec
-10
Białystok
-4 Olkusz
-7 Łódź
-10
Grudziądz
--4 Warszawa
Kisielnica
-11
Kielce
--4 Gdynia
-8 Radom
-17
Największą różnicę zachmurzenia in plus w stosunku do Krakowa

-71

Os1rpdo

. d •••••
Grud/IQ
> e •ee

&cz.c:n
00000

ooo o

~

F _q 1
•O•r ur

00000
00000

\Jojo

••

0000 ·000

Po1'lo,.,
OOO O

ooo o

lqo•~•I«
0

Koscjelec

ooo

Pl

ooóoo

Sak-'nik: o oo o o oooRocJom o"'""~ ~bi
000000 OO
000000000
00
K:.iceOO

'li

Wrocław OOOOO

,p~oooo
óo

ooo
ooo

\,
wors10-..o
0000

00000
00000
Ko~>Z
lad?

o

\

l<1sieln;co B" oł j 1
00000 I llJOOK
000
00000°
O
ll.olo\ono

0000

oBudci..osm_T
ó f) o a orun

ooo

OOO

oo"oo

0 1

cr~0

u '"

OlkuS?
00000

ooKr;kow
,.,~n Z~w:ec O

ooo 0000
ooo oo l~~r'

Tor,.now
0000
O OOO

Rys. 1. Zachmurzenie wieczorne w okresie od lutego do kwietnia
(objaśnienie na str. 53)

54

URANIA

wykazuje Ostróda. Na drugim miejscu stoi Wałcz. Zachmurzenie Kalisza równe jest zachmurzeniu Krakowa. Pozostałe miejscowości mają
zachmurzenie mniejsze niż Kraków. Pogodniejsze niebo od Krakowa
o 9% lub więcej mają: Bydgoszcz, Szczecin, Frankfurt, Kościelec, Łódż,
Kisielnica i Radom. Największe odchylenie in minus zaznacza się w Radomiu.
Różnice procentów średniego zachmurzenia wieczornego w stosunku
do zachmurzenia Krakowa w okresie od września do października.
Ostróda
+14 Opole
-2 Kisielnica
-6
Wałcz

Kalisz
Zakopane
~gorzelec

Grudziądz

Kraków
Białystok
Żywiec

+
+
+

Białowieża

6

4
2
+1

Olkusz

O
-1
-1
-2

Sokolniki
Cieszyn
Kielce

Toruń

I Warszawa
O
Wrocław

I

Puławy

-3
-3
-3
-3
-3

-6
-7
-7
-8
-9
-10
-13
-15
-21

Kościelec

--4

Szczecin
Bydgoszcz
Tarnów
Frankfurt

-5 \ Łódź
-5 Radom
-5 Lublin

Gdynia
Poznań
W tym okresie 5 miejscowości przewyższa zachmurzenie Krakowa
w następującej kolejności: Ostróda, Wałcz, Kalisz, Zakopane i Zgorzelec.
Grudziądz ma takie zachmurzenie jak Kraków. Reszta miejscowości ma
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zachmurzenie mmeJsze. Mniejsze zachmurzenie od Krakowa o 9% lub
więcej wykazują: Tarnów, Frankfurt, Łódź, Ra.dom i Lublin. Najmniejsze zachmurzenie wykazuje Lublin, a Radom stoi na drugim miejscu.
Róźnice procentów średniego zachmurzenia wieczornego w stosunku
<io zachmurze;'lia Krakowa w okresie od listopada do stycznia.
Ostróda
+8 Lublin
-4 r Kalisz
-8
Wałcz
+ 3 Gdynia
-5 Kościelec
-8
Białowieźa
+ 2 Zgorzelec
-5 Łódź
-8
Kraków
O Kisielnica
-5 Wrocław
-8
Grudziądz
-2 Puławy
-5 Zakopane
-8
Kielce
-2 Sokolniki
-5 Frankfurt
-9
Toruń
-2 Poznań
-6 Olkusz
-9
Warszawa
-2 Szczecin
-6 Radom
-10
Białystok
-3 Opole
-7 Żywiec
-10
Bydgoszcz
-3 Cieszyn
-8 Tarnów
-11
W tym okresie 3 miejscowości wykazują zachmurzenie większe od
zachmurzenia Krakowa. Do nich naleźą: Ostróda, Wałcz i Białowieźa. •
Mniejszy stopień zachmurzenia równy lub większy od 9% posiadają:
Frankfurt, Olkusz, Radom, Żywiec i Tarnów. Najpogodniejsze niebo
posiada Tarnów.
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Różnice procentów średniego zachmurzenia wieczornego w stosunku
do zachmurzenia Krakowa obliczone z całego a-miesięcznego okresu.
Ostróda
+ 10 Kielce
-6
Żywiec
- 4 Bydgoszcz
Wałcz
-7
+ 4 Warszawa
o Gdynia
-5 Kisielnica
Kraków
-7
-- 1 Opole
- 5 Szczecin
Kalisz
-7
-·-2 Sokolniki
-5 Kościelec
Białowieża
-a
- 6 Tarnów
Zgorzelec
- 2 Cieszyn
-9
-- 2 Olkusz
Grudziądz
- 6 Frankfurt
-10
Zakopane
- 6 Lublin
-10
- 2 Poznań
--3 Puławy
Białystok
- 6 Lódż
-10
-6 Radom
Toruń
-14
- 3 Wrocław
Jeżeli weźmiemy pod uwagę cały okres a-miesięczny, to zauważymy ,
że podobnie jak w okresie od lutego do kwietnia, miejsca zaopatrzone
znakiem plus zajmuje tylko Ostróda i Wałcz. Różnicę zachmurzenia ze
znakiem minus, równą lub większą od 9% wykazują : Tarnów, Frankfurt,
Lublin, Łódź i Radom. Najpogodniejsze niebo ma Radom.
Z przedstawionych zestawień wynika, że w każdym z 3 wymienionych okresów jak i w średnich a-miesięcznych, największe zachmurze-
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Rys. 4. Zachmurzenie wieczorne w okresie od
(objaśnienie na str. 53)

września

do kwietnia

URANIA

57

nie wykazuje Ostróda, a na drugim miejscu stoi Wałcz. Frankfurt, Łódź,
Radom i Tarnów powtarzają się we wszystkich wymienionych okresach
jako jedne z najpogodniejszych.
•
Ze wszystldch branych pod uwagę miejscowości największe odchylenie od Krakowa in minus wykazuje Lublin, ale tylko w okresie od
września do października. Różnica zachmurzenia z Krakowem wynosi
wtedy 21 % na korzyść Lublina. Lublin jest więc ze wszystkich rozpatrywanych ' miejscowości najbardziej uprzywilejowany pod względem
stopnia zachmurzenia wieczornego nieba we wrześniu i w paździer
niku. Natomiast w okresach od lutego do kwietnia i od listopada do
stycznia, Lublin ma pogodniejsze niebo od Krakowa zaledwie o 4%.
Niech mi wolno będzie na tym miejscu złoźyć podziękowanie prof.
dr. J. Merg enta 1 er o w i za Jego niezwykłą uprzejmość okazaną
w dostarczaniu materiałów dotyczących zachmurzenia Ziem Odzyskanych.
Kraków, 15. IX. 1951 r.

KRONIKA P. T. M. A.

r

W dniu 15 grudnia 1951 r. odbyło się w sali Politechniki Gdańskiej
zebranie organizacyjne Koła Gdańskiego PTMA. Na zebraniu obecny
był delegat Zarządu Gł. ob. M. Mazur, który omówił dotychczasową działalność Towarzystwa.
W skład Zarządu nowego Koła weszli : prezes dyr. M. Wojtowicz,
wiceprezes W. Hoffman, sekretarz K. Zieliński i skarbnik Wł. Kolka.
Koło Gdańskie liczyło w chwili założenia 32 członków.
Tymczasowa siedziba Koła: Gdańsk-Wrzeszcz, ul. Pniewskiego 5,
tel. 41-120.

Z inicjatywy Zarządu Gł. PTMA odbyło się w dniu 18 grudnia 1951 r.
zebranie organizacyjne Koła Szczecińskiego, z udziałem delegata Zarządu Gł.

Do Zarządu Koła wybrano: prezesa mgra J. Brinkena, sekretarza F.
Ciechomskiego i skarbnika D. Zychiewiczówn~.
Koło Szczecińskie liczy 18 członków.
Siedziba Koła znajduje się czasowo w sali Sekcji Geografii Astronomii WODK0, Szczecin, ul. Janosika 8, III p.

Z KORESPONDENCJI
Od p. O. ś 1 i zie n i a, kustosza Muzeum Mikołaja Kopernika we
Fromborku, otrzymaliśmy list w sprawie domu Kopernika w Toruniu,
który poniżej w pełnym brzmieniu podajemy:
Apel p. prof. dra Sten z a w ostatnim (11/12) numerze „Uranii"
:z 19.51 r., a przedtem p. dra Ga dom s k i e g o (w nrze 9-10 tegoż rocznika), wzywający do założenia . muzeum Kopernika w Toruniu, nasuwa

J
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o zasadniczym charakterze refleksję: czy jest, mianowicie, w ogóle
racjonalne zakładanie w tym samym kraju kilku muzeów, poświęconych
tej samej osobie? Muszę przyznać, że uważam to za rzecz zupełnie niewskazaną, musi to bowiem z jednej strony wprowadzić wielotorowość,
wobec której żadne z założonych muzeów nie spełni należycie swego
zadania, żadne nie będzie w stanie dać mniej więcej choćby kompletnej
całości, każde będzie w większym lub mniejszym stopniu przypadkowym zlepkiem schwyconych, gdzie się da i jakich się da eksponatów,
a po wtóre będzie się musiała nieodwołalnie wytworzyć siłą rzeczy niezdrowa konkurencja między poszczególnymi muzeami, czy to w postaci
chwytania na wyścigi i sprzątania sobie nawzajem, jak to się mówi
z przed nosa, różnych eksponatów, czy to w postaci tworzenia się kół
przyjaciół czy protektorów poszczególnych muzeów, którzy będą forytowali wybrane placówki kosztem pozostałych, co wszystko razem nie
może dać pozytywnych rezultatów. Poza tym, o ile każde miejsce, w jakikolwiek sposób związane z osobą, o którą chodzi, będzie dążyło do
założenia muzeum naprawdę, za dużo tych obiektów wypadnie założyć.
W danym wypadku, gdy chodzi o Kopernika, to poza Toruniem,
Jego miejscem rodzinnym, gdzie żywo zachowuje się Jego tradycja, lecz
który właściwe z działalnością Jego zupełnie nie jest związany - słuszne
przyczyny do założenia muzeum kopernikowskiego mógłby mieć Olsztyn,
w którym Kopernik, jako administrator przez lat kilka przebywał. działał i gdzie pozostały po Nim pamiątki (chociażby w postaci resztek ciekawego zegara słonecznego) i którego bronił przed Krzyżakami; mógłby
mieć Kraków, który dał Kopernikowi podstawy tej wiedzy, jaka doprowadziła Go w przyszłości do wiekopomnych cdkryć; mógłby mieć wreszcie Włocławek, gdzie Mistrz Wodka pierwszy wszczepiał młodemu
adeptowi umiłowanie nauki gwiezdnej i gdzie dotychczas przechowuje
się tradycja zegara słonecznego na ścianie katedry jako dzieła mło
dego Kopernika wykonanego wspólnie ze swym mistrzem.
Cóżby się stało, gdybyśmy we wszystkich tych miejscach zaczęli zakładać muzea kopernikowskie ?
W ogóle może być mowa nie o muzeach (w liczbie mnogiej), lecz
o jednym muzeum, zakładanym w związku z pewną osobistością, w najodpowiedniejszym miejscu, starannie wybranym przez rzeczoznawców,
w miejscu najściślej związanym z działalnością (niekoniecznie z urodzeniem) danej osobistości. W odniesieniu do Kopernika za takie miejsce
uznany został Frombork i tam zostało muzeum Kopernika założone;
dopóki więc istnienie tego muzeum uznaje się za celowe i racjonalne nie wskazane jest zakładanie jakichkolwiek innych kopernikowskich
muzeów.
Nie znaczy to naturalnie bynajmniej, ażeby w miejscowościach
z Kopernikiem związanych, po za Fromborkiem, zaniedbywać utrzymywanie i wzmacnianie tradycji kopernikowskich, nie dawać trwałych
dowodów uznania, nie troszczyć się o znajdujące się na miejscu pamiątki, które ze względów technicznych czy jakich innych nie mogą
być przeniesione do muzeum kopernikowskiego, jak np. dom w Toruniu,
czy epitafium w kościele św. Jana. Owszem, po stokroć owszem, dbać
o te pamiątki koniecznie należy, tradycje podtrzymywać, kult danej
osobistości szerzyć, ale przez zakładanie np. kół jej imienia, stawianie
pomników, wmurowywanie tablic itp., nie zaś przez zakładanie dodatkowych muzeów.
Dom Kopernika w Toruniu należy zabezpieczyć i bardzo piękną jest
myśl p. prof. Stenza, ażeby znalazło tam siedzibę przyszłe Koło To-

pewną,
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P. T. M. A. (wyobrażam sobie, że imienia Kopernika), które·
po za pracami ściśle astronomicznymi szerzyłoby wiadomości o Wielkim
swym Ziomku i podtrzymywało Jego tradycję w Toruniu.
Całe zagadnienie poruszyłem tylko ogólnikowo, gdyż szczegółowe -rozwinięcie tego tematu nadaje się właściwie do wydawnictw specjalnych
muzeologicznych.
Na zakończenie nadmienię jeszcze tylko, iż nie chciałbym być źle
zrozumiany i posądzony z racji zajmowanego przez siebie stanowiska, iż piszę „pro domo sua", gdyż całe zagadnienie traktuję zupełnie
bezstronnie i według swego głębokiego przekonania.
Otton ślizień
PRZEGLĄD

WYDA WNJCTW

B. W. Ku k a r k i n : „Issledowanje strojenja i razwitja zwiozdnych
sistem na osnowie izuczenia piere~iennych zwiozd", Gostechizdat, Moskwa-Leningrad 1949.
Niewielka rozmiarami i ilością stron książka Kukarkina jest bardzo
bogata pod względem treści. Autor jej jest jednym z czołowych radzieckich astronomów specjalistów od gwiazd zmiennych. Warto zaznaczyć,
że . swoją karierę naukową rozpoczynał on jako astronom-miłośnik, obserwator gwiazd zmiennych. Kukarkin był prekursorem i jest głównym
twórcą koncepcji tzw. podsystemów gwiazdowych.
Już w 1943 r. na posiedzeniu komisji dla gwiazd zmiennych Akademii
Nauk ZSRR Kukarkin postawił tezę, że: „różnym pod względem struktury i wieku formacjom materii we wszechświecie odpowiadają r·)żne·
typy elementów składowych, w szczególności, różne typy gwiazd zmiennych". W tej skondensowanej formie jest wypowiedziana ta · myśl, że-
zarówno Droga Mleczna jak i inne galaktyki nie są pod względem swojej
struktury jakimiś bezładnymi mieszaninami gwiazd różnych rodzai, ale
można w nich wyróżnić podsystemy gwiazd; dany podsystem charakteryzuje się pewnym typowym rozkładem przestrzennym w obrębie
układu galaktycznego (naszej Drogi Mlecznej czy też pozagalaktycznej
mgławicy) i pewnym określonym stanem ruchu, a gwiazdy składającP.
się na podsystem mają wspólne pewne cechy morfologiczne (fizyczne}
i znajdują się na tym samym szczeblu rozwojowym. Tak np. długo
okresowe cefeidy występują niemal wyłącznie w płaszczyźnie Drogi
Mieczne~, wykazują słabą koncentrację rl:u środkowi Galaktyki, a ich
ruchy w ramach ruchu obrotowego Galaktyki są tego typu co ruch Słońca;
stanowią one podsystem płaski. Podsystemy płaskie tworzą też gromady·
otwarte, gorące i jasne gwiazdy, materia pyłowa i gazowa między
gwiezdna. Z drugiej strony krótkookresowe cefeidy, podkarły gromady
kuliste występują w różnych odległościach od płaszczyzny centralnej
Drogi Mlecznej, wykazują bardzo silną koncentrację ku środkowi Galaktyki i obracają się, w całości, wolniej niż Słońce; tworzą one podsytem
sferyczny. Istnieją też różne pośrednie podsystemy. Wydaje się, że pła
skie podsystemy są zasadniczo młodsze od sferycznych.
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Później, bo w 1944 r. wystąpił z koncepcją dwóch typów populacji
gwiazdowych B a ad e ; zauważył on, że - używając języka „podsystemów" - gwiazdy podsystemów płaskich i sferycznych inaczej się ukła
dają na diagramie Hertzsprunga-Russella. Typ populacji I Baadego odpowiada podsystemom płaskim, typ populacji II - podsystemom sferycznym.
Książka Kukarkina jest bardzo cenna, w szczególności przez to, że
podsumowuje i daje syntezę ogromnej ilości badań specjalnych, rozpro- •
szonych w naukowej literaturze astronomicznej. 135 pozycji bibliograficznych na końcu książki stanowi tylko drobny ułamek prac, na których opiera się twórcza i oryginalna synteza Kukarkina.
Myśl przewodnia omawianej książki jest zwięźle ujęta w jej tytule:
Badanie budowy i rozwoju systemów gwiezdnych w oparciu o studium
gwiazd zmiennych. Gwiazdy zmienne są specjalnie przydatnym i wygodnym instrumentem do badania struktury systemów gwiezdnych.
Swoimi wahaniami blasku odróżniają się wyraźnie od innych gwiazd
i przeto ich odkrycie i sklasyfikowanie nie wymaga specjalnej, wielkiej
i kosztownej aparatury, która jest niezbędna przy klasyfikacji gwiazd
·o stałym blasku. Poza tym u wielu gwiazd zmiennych odkryto zależności
między ich absolutnymi jasnościami a innymi cechami (np. długością
periodu), łatwymi do zaobserwowania. Znaczna część gwiazd zmiennych
posiada bardzo duże jasności absolutne i dzięki temu są dostępne obserwacjom nie tylko w najodleglejszych zakątkach układu Drogi Mlecznej,
ale i w sąsiednich systemach galaktycznych. Wreszcie badania proc?.sów
zachodzących „na naszych oczach" w atmosferach gwiazd zmiennych
dostarczają niewyczerpanego bogactwa informacji o przyrodzie gwiazd.
Poruszonym tu zagadnieniom poświęcony jest pierwszy rozdział książki
Kukarkina.
W drugim rozdziale autor szczegółowo rozpatruje morfologiczne cechy różnych typów gwiazd zmiennych i bada związki zachodzące mię
dzy tymi cechami a przestrzennym rozkładem odnośnych gwir.zd.
Opisowi podsystemów gwiazd zmiennych różnych typów (krótko·okresowych cefeid, długookresowych cefeid, gwiazd typu Mira Ceti,
gwiazd Nowych) pod względem struktury przestrzennej i pod vvzględęm
stosunków ruchu poświęcony jest trzeci rozdział książki.
W oparciu o materiały zawarte w rozdziałach 1-111 wyciąga <tutor
w rozdziale IV wnioski odnośnie budowy Drogi Mlecznej i prawdopodobnych dróg rozwojowych systemów gwiazdowych.
Książka Kukarkina jest napisana przystępnie i ciekawie, jakkolwiek
lektura jej wymaga pewnego „treningu" astronomicznego. Wywodów
matematycznych w książce prawie nie ma, a tam gdzie występują jakieś wzory matematyczne, są one elementarnego charakteru. Nie będzie
to najłatwiejsza lektura dla początkującego miłośnika astronomii, ale
.zaawansowanym należy ją gorąco polecić.
S. Piotrowski
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Na Fundusz Rodowy Ludowego Obserwatorium
wpłacili w miesiącu gl1}dniu :

Dr Stawowczyk Władysław, Kraków 14 zł, Ks. Siebers Feliks, Panigrodz 4 zł, Niewczyk Marian, Poznań 4 zł, Luer Władysław, Ozimek 2 zł,
Piechota Jan, Kraków 20 zł, Tarło-Maziński Zygmunt, Warszawa 5 zł,
Węgrzynowicz Leopold, Ujanowice 4 zł, Kalec Franciszek, Dobra k. Limanowej 4 zł.
Na Fundusz „Uranii"
w miesiącu grudniu:

wpłacili

Kapelak Klemens, Kryspinów 3 zł, Siekierzyński Władysław, Zakopane 4 zł, Mgr inż. Kamiński Franciszek, Regimin 4 zł, O. Florian
Koziura, Niepokalanów 34 zł, Krzanowski Zdzisław, Łódź 14.35 zł, Tarło
Maziński Zygmunt, Warszawa 5 zł, Gładkowski Jan, Szczecinek 10 zł.
OD ADMINISTRACJI „URANII"

y

W roku 1952 „Urania" staje się miesięcznikiem; wychodzić będzie.
w objętości 2 arkuszy druku, 25-go każdego miesiąca i otrzymywać ją
będą członkowie Towarzystwa na dotychczasowych warunkach.
Prenumerata wynosić będzie złotych 24 rocznie.
Składka członków zwyczajnych została ustalona na złotych 16 rocznie
i mo~e być opłacana w dwóch ratach półrocznych.
Składka członków kandydatów na rok szkolny 1951/2 pozostaje
nie zmieniona i wynosi rocz.nie 6 złotych.
Każdy członek nowostępujący opłaca ponadto jednorazowo zł. 1.50.
tytułem wpisowego. Wpłaty należy dokonywać na konto PKO IV-5227/113,
P. T. M. A. Zarząd C'.rlówny, Kraków.
KALENDARZYK ASTRONOMICZNY
na luty 1952 r.
Wszystkie zjawiska podano w czasie środkowo-europejskim.
LUTY:
1. Wieczorem znaleźć można Jowisza jako gwiazdę minus drugiej wielkości na prawo poniżej Księżyca bliskiego pierwszej kwadry.
1. do 18. II. Przez lunetki doszukać się można planetki „Iris" w gwiazdozbiorze Raka według współrzędnych podanych w „Uranii" 1952, nr 1.
1. do 29. II. Planetka .,Westa" porusza się na tle gwiazdozbioru Lwa
(p. współrzędne przy końcu· kalendarzyka) i znajdzie się najbliżej
Ziemi dnia 2. III. świecąc jako gwiazda 6% wielkości.
5. 17h 23m do 18h 07m przez lunetki stwierdzić można, że przy Jowiszu
świeci tylko jeden jego satelita. Pozostałe trzy satelity są niewidoczne z powodów, wymienionych poniżej w rozdziale o „Zjawiskach w układzie satelitów Jowisza".
7. 15h Uran w konjunkcji z Księżycem w odstępie 30.
10. 3h Pluton w opozycji ze Słońcem, najbliżej Ziemi jest 13. II.
10/11. nastąpi niewielkie częściowe zaćmienie Księżyca widoczne w Polsce. Już od 23h am dolny brzeg Księżyca słabnie nieznacznie z powodu zanurzania się do półcienia Ziemi. O lh 4m pojawi się u dolnego brzegu tarczy Księżyca pierwszy ślad cienia głównego Ziemi,

URANIA
w którym Księżyc zanurzy się najgłębiej o godz. lh 39m i to zaledwie na 1/10 swej średnicy. O 2h 15m cień główny zejdzie z tarczy,
a o 4h 12m zniknie również ostatni ślad półcienia Ziemi. Na lewo
poniżej Księżyca widać gwiazdę 1-szej wielkości: Regulusa.
14. do 26. II. Po zmierzchu na ciemniejącym niebie zachodnim zauwa~
żyć można słabą poświatę światła zodiakalnego sięgającą skośnie
od horyzontu prawie po Plejady (jeden z najlepszych okresów widzialności w ciągu roku) .
.15. 15h Księżyc w koniunkcji ze Saturnem w odstępie 70.
15/16. Około północy na lewo tuż przy wschodzącym Księżycu świeci
Spika (Kłos Panny); Księżyc w ciągu nocy przesunie się poniżej
niej. Na prawo powyżej świeci Saturn, zaś na lewo Mars, wschodzący nieco póżniej.
16. 4h Neptun w konjunkcji z Księżycem w odstępie 70_
16/17. Po północy Księżyc znajduje się poniżej Spiki i Marsa.
17. 16h Mars w koniunkcji z Księżycem w odstępie so.
18/19. W drugiej części nocy na lewo od Księżyca w ostatniej kwadrze
widać czerwonego Antaresa.
19. 18h Słońce wstępuje w znak Ryb, świeci jednak od 16. II. na tle
gwiazdozbioru Wodnika, zaś do gwiazdozbioru Ryb wkroczy dopiero 11. III.
19. do 29. II. Około północy można się doszukiwać bardzo słabego przeciwświecenia zodiakalnego (p. „Urania" 1951 Nr 1-2, str. 21) w gwiazdozbiorze Lwa na lewo poniżej Regulusa.
20. do 29. II. Mars mija najjaśniejszą gwiazdę Wagi (alfa Librae) po
raz pierwszy w tym roku.
21. i 22. Na rannym niebie dobrze widoczne jest światło popielate, uzupełniające sierp Księżyca do pełnej tarczy.
22. 4h Merkury w górnej koniunkcji ze Słońcem. Mija Słońce w odstępie 20 powyżej środka tarczy.
22/23. 4h Wenus w koniunkcji z Księżycem w odstępie 30. Wenus wschodzi dopiero o świcie na 1 godz. przed wschodem Słońca.
25. W Polsce dobrze widoczne jest częściowe zaćmienie Słońca.
Miejscowość:

Pocz.

zaćm.

Koniec

zaćm.

Miejscowość:

Pacz. zaćm. Koniec zaćm.

Szczecin
Jelenia Góra

gh 51m
llh 2om
Łódź
gh 5om
llh 3om
gh 45m
llh 22m
Kraków
gh 47m
llh 32m
Poznań
gh 50m
llh 25m
Warszawa
gh 51m
llh 34m
Wrocław
gh 43m
llh 25m
Rzeszów
gh 47m
llh 35m
Gdynia
gh 55m • llh 2sm
Lublin
gh 5om
llh 37m
Toruń
gh 52m
llh 2sm
Białystok
gh 54m
llh 33m
Zaćmienie rozpocznie się w momentach wyżej podanych i zaznaczy
się jako mała szczerbka na prawo od dolnego brzegu Słońca. W czasie
największej fazy zakryta będzie dolna część tarczy, mniejwięcej po
1 /• średnicy, więcej w Rzesze.wie (0 .3), mniej w Szczecilnie (0.2). Niezaćmiona wówczas część tarczy Słońca tworzyć będzie dość gruby sierp
skierowany rogami ku dołowi. Tuż przed końcem zaćmienia pozostanie
mała szczerbka u lewego brzegu Słońca. Obserwować należy przez szkła
przyciemniające.
Zaćmienie to będzie

widoczne jako

całkowite

w

wąskim

pasie, po-

łożonym na Oceanie Atlantyckim i w Zatoce Gwinejskiej wzdłuż rów. nika, przechodzącym następnie przez kontynent afrykański w kierunku
na środek Arabii i dalej przez kontynent azjatycki przy południowym
brzegu Morza Kaspijskiego, poprzez Semipałatyńsk aż po linię kolejową Krasnojarsk-Irkuck. Częściowe zaćmienie obserwować będą w tym

<::zasie

mieszkańcy całej

Europy, prawie

całej

Afryki (z

wyjątkiem

po-
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łudniowego

cypla Afryki i Madagaskaru) i Azji Centralnej oraz Zachodniej (z wyjątkiem większości obu Indii, Chin i Mandżurii).
25. 17h Merkury w niewidocznej koniunkcji i!: Księżycem w odstępie 26 •
26. II. do 1. III. Na wieczornym niebie świeci sierp Księżyca z bardzo
dobrze widocznym światłem popielatym.
27. Wieczorem na lewo od Księżyca świeci Jowisz.
28. 9h Jowisz w koniunkcji z Księżycem w odstępie 50.
28. Wieczorem Jowisz na prawo poniżej Księżyca .
Minima Algola: II. 15d lh.3 ; 17d 22h.1; 20d 18h.9.
Minima główne Beta Lyrae: II. lOd 4h; 23d 2h.
Zjawiska w układzie satelitów Jowisza: (objaśnienia p . Kalendarzyk na
styczeń 1952 r .):
h

d

Luty 1952:
h

d

m

•

4

Lu ty

o

'2

>.

Ih czasu

;~·~L~

W Warszawie
(czas śr.· eur.)

=
:;.,

wsch. I 7.ach.

~·-""

środ . -europ.

u

Rekt. I Deklin.

~

E

~

=
u

M

ml

h m
o
31 12050 .0 - 17 44 ' - 13.3 7 20
rn II 21 30.4 - 14 45 -14.3 7 03
20 II 22 09.5 I l 22
- 14.0 6 44
rlU 22 47,5 - 7 41 -- 12 .5 6 23
I I III 23 24.6 3 49 - I0.2 6 oo
b

m

o

31. I
2. II
4.
6.
8.
10.
12.
14.

h

Ih czasu

16
16
16
17
17

~sch. J zach.

h

ml

o

o 15 + 4·9
I 54 + i6·6
3 36 +24"7
5 22 +28 '1
7 09 +26·3
8 48
+ 199
10'2
IO 19 I +
- J'2
I l 47

h m b m
8 54 22 50
O II
9 21
IO 05
2 48
I I 26
4 59
6 21
13 34
16 03
7 02
18 30
7 27
20 56
7 47
10

"
28
"
29

m

17.05
17.33
18.39
l!J.35
19.00
20.12
17.55
18.35
18 11

• kz I
• kz II
O
I
c
I
• kz I
• kz II
I
II
•
I
c

•

20. Jl. 1952

3i. I. 1952

(7

Białystok

1952

.....
„„

o

Ih czasu
Środ.-europ.

Rekt.

16.
18.
20.
22 .
24.
26.
28.
I. Ili

13
14
16
19
21
23

r• 28'"

J

m

h

Pełnia

I

wsch. zach. wsch.\ zach.
h
m
b
m
h
m
h m
7 50 16 41 7 12 17 19
7 38 16 35 7 Ol 17 12
7 35 16 36 6 57 17 14
7 38 16 21 6 59 17 Ol
7 17 16 31 6 44
05
7 15 16 07 6 38 16 45

Gdynia
Kraków

I7
59
59
08
12
02
o 44
2 26

Najbliżej

11•

"
21

•

Poznań
Wrocław

h

Pierwaza kwadra

2• 2r• Olm

20

Szczecin

19
37
56
IS
33

Rekt.

Dekl.

do
do
od
od
do
do
od
od
do

I

W Warszawie
(czas śr.-eur.)

J

14

Miasto

m

Środ.-europ.

Najdalej od Ziemi: 8. 11.

Fazy:
Luty

o•

KSIĘŻYC

Luty

„
.....
„

c

I
I

lII
II
I
c
II
pz III
o I
c I
SŁOŃCE 1952

•

„
....„

c..

do 16.óO
do 17.óD
" do 19.05
12
od 18.16
od 19.23
od 20.20
" od 20.40 •
" do lts.51
13
„ 17.40-19.ól

od 20.38
II
od 20.07
o I
ó 16.38 - 19.02epz,kz llI
17.23- 20.41
I
" 17.44- 20.ló c
II
do 18.07 ( '
Il
"
20.41
kz
I

3

h

d

m

6

zach.

Dekl.

wsch.

J

o

h m
23 34
o 57
3 40
5 28
6 19
6 47
7 12
7 44

8
8
IO
12
15
18
21
I 24

- 12·7
- 22 ·4
- 2T8

- 26·3
- 17·7
- 4·8
+ 8·6
+ 19·7

h

m

09
47
06
43
54
55
46
30

Ziemi: „3. li. 23h

Ostatnia kwadra

18•

W Warszawie
(czas śr.-eur.)

19• Ol"'

Nów

25• ro' 16m
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PLANETY
MERKURY
Data
1952

>"

''~"

środ.-europ.

I

Rekt.

Dekl.

WENUS

f

W Wumwio
czas środ.-eur.
wsch. / zach.

lh czasu

środ.-europ.
Rekt.

I

Dekl.

I

I. 31. 19b 50ml - 22?5 / 6h 54ml 14b 47ml r8 b 18m -

II.

20 57
22 06
23 15

15 37
- 19·3 1 6 58
- 13·9
16 40
6 54
III. I.
- 6·r
6 43
17 53
22. II. znajduje się w górnej koniunkcji
ze Słońcem, jest niewidoczny przez
IO,

20.

I

I

cały miesiąc.

I. 31 .
li. IO,

14
14
14
14

MARS
o
- Il '3
- 12·6 23
- 13·7 23
- 14·5 23

13
28
42
53

I IO9

SATURN
3·6122 49
3·4 21 27
3·0 20 04

10 21
9 03
7 43

1
Wschodzi już późnym wieczorem w •ł\aiedztwie
Spiki, ałabozej od niego o pół wielk . W lunecie
widoctny JClt pierścień Saturna jako cieńka
kreska w poprzek jego tar~zy

NEPTUN

I.

1.113 22 , 13 22
13 20
-

II. 10.
III. 2r.

6·91 o 48
6·9 22 II
6·6 19 29

I Il9

46
09
6 31

Doot~pny jest przez lunety jako gwiazdka 8·mej
wielk. w miej•cu 4• powyżej Spiki . (p . mapka
w l)ranii 11151 r. Nr 5-6).

Planetka nr. 4:

I. 29.d I I Ih13·0ml
II. 8. I I 08•3

+ 13c 50.
+ 15 08

22~2 1

h

m

b

„

5 20
13 15
19 IO
13 32
-218 1 5 30
20 03
- 20·4
13 54
5 33
20 54
-17 ·9
5 28
14 24
W schodzi coraz krócej przed
wschodem Słońca, dostrzegalna
na tle jasnej zorzy porannej.

I

I

JOWISZ
07
49
30
06

15
44
20,
9 12
lłl . I.
I 8 39
Widoczny w drugiej połowie nocy. Jaśnieje szybko i z końcem miesiąca jest
zerowej wielkości, jaśniejszy niż Saturn.
Wtedy mija gwiazdę alfa Librae (Wagi) po raz pierwszy w tym roku.

I. 21. 1 12 59 , II. 10. 12 58
łłl. I.
I:> 55
-

I W Warszawie
I czas środ.-eur.
wsch. I zach.

+
+
+
+

o 39
o 46
o 53

21 55
2·9 1 9 18
21 27
8 42
21 oo
4·5
8 06
l Ol
20 32
5'3 J 7 30
Widoczny wieczorami coraz krócej na zachodnim niebie, ciągłe
jako najjaśniejsza gwiazda nieba
wiecz?rnego (minus drugiej wielkości), jaśniejsza niż Syriusz.

3"7

URAN
6 49
6 47
23.4 1 14 05
6 46
5 26
23"4 12 43
6 44
+ 23 ·5 I I 24 4 07
Znajduje się w Bliźniętach w pobliżu epsilon Geminorum, jako
gwiazdka 6-tej wielk. (p. mapka
w Uranii rg51 r. Nr. 5-6).

I

+
+

I

PLUTON

I

I

9 47
+ 23·0
1 18 23
I I or
9 43
+
23·4 15 40
8 23
+ 23·7 12 59 5 45
9 40
Przebywa „w głowie Lwa" w pobliżu epsilon Leonis, jako gwiazdka r4-tej wielkości .

I

Dla odazukania pJanetk1 należy w cił\gu szeregu pogodnych wieczor6w wykonać dokładne
ryaonki_z wazyatk.imi nawet najsłabszymi gwiazdami dostrzegalnymi przt z używanq lunet«;
w oko icy nieba ws~azanej przez wapółrzędne planetki. Przez purównanie ryaunków z.naleźć można planetkę jako tę „ JjOiród gwiazd, któr.a zmieniała swe położenie I dnia na dzień
jednakowo w tym aamym kierunku .

Redaktor: STEFAN PIOTąOWSKI
Komitet redakcyjny: JAN GADOMSKI, JANUSZ PAGACZEWSKI,
WŁADYSŁAW TĘCZA.

Adres

P. T. M. A. oraz Redakcji i Administracji
URANII : Kraków, św. Tomasza 30/8 • - Tel. 538-92.
Biuro czynne codziennie, z wyjątkiem niedziel i świąt,
w godzinach 9 -13 i 16 -19, w soboty 9 - 13.
Konto Zarządu Gł. P. T. M. A.: PKO IV-5227/113.

Zarządu Głównego

Con łen ła
ARTICLES

CTATbH

From The Editor: Popularisation but of what kind ?

Stefan Pi o t ro ws k i : Extragalactic nebulae (Part Il).
CHRONI CLE
The XII-th satellite of Jupiter.
The orbit of Nereid. - The discovery of the 21 cm hydrogen emission
line in the radiation of te Galaxy. Observations of the short-wave solar radiation during the 12. IX. 1950
total eclipse. - The influence of the
solar eruptions on the cosrnic rays
intensity. Connection between
solar flares and athmospheric ionlsation. - A gravitational lens ?
OBSERVATIONS
Maria Morawska: Evening ne·
bulosity in Poland
CHRONICLE OF THE POLISH
AMATEUR ASTRONOMICAL SOCJETY
CORRESPONDENCE
BOOKS REVIEW
ASTRONOMICAL KALENDAR
Drukarnia

Co~ep:m:ae•e

Związkowa,

OT P eA a K~Hn: Ilonym1pH3~11 HO K8K811?
CTenae Il H O T p O B C K H A:
BeeranaKTH'łecKHe oryM.aHHoCTH (li. Il)
XPOHHKA
XII-hm Cl1YTHHK IOnHTepa. -

Op6HTa HepeHAbI. - OTKPbITHe muum 3MHCCH:iłHOA BOAOPOAa C AJIHHOIO BOJIHbJ 21 Cll
B H3JIY'leHIDI raJiaKTHKH. Ha6JIIOAeuHll paAHOH3JiyqelUUI
CoJI~a BO BpeMll DOJIHOro
COJIHe'łeoro 3aTMeHKR 12. XI.

1950. -

Bmunme

COJIHe'łHbJX

H3Bepmemdł

ea eanp11JKeRJ1e
KOCMH'łecKOro
H3Jiy'łeHHll:.
CB113b Me~y BCllbllllKBMH Ha
COJI~e H HOHH38I.\ffełł 3eMHOił aTMoc<i>epbI. rpasHTa-

LtKOHHaJI JIHH3a?
HAB.JIIO~EHHH

MapK11 Mop a B c Ka 11: Beąep
e1111 o6Jia'łHOCTb B IlOJlbWe

XPOHHKA IlO.JibCKOOO OBmECTBA JIIOBHTE.JIEi:l
ACTPOHOMHH
KOPPECilOH~EHQHH

H3~AHJii:l
ACTPOHOMH~IECKJii:l

OB03PEHHE

KA.JIEH~APb

Kraków, ul.

Mikołajska

13

Nr zam. 5641 - 15. XII. 51 - Form. 61 X 86 - Objętość 2 ark. - Rodz.
pap. V kl. 70 gr. - Nr kontr. 16. I. 52 - M-3-10312 - Nakład 2.1500 Druk ukończono 23. I. 1952 r.

LUDOWE OBSERWATORIUM

ASTRONOMICZN~

dostępne bezpłatnie dla wszystkich członków Towarzystwa,
za okazaniem ważnej legitymacji członkowskiej, urządza
w każdy bezchmurny i pogodny wieczór, za wyłączeniem
niedziel i świąt, pokazy nieba przy pomocy lunet astronomicznych, objaśniane przez fachowych prelegentów.
Pokazy te odbywają się obecnie od godziny 18 do 20, na
wzgórzu wawelskim, dojście od strony Placu Bernardyń
skiego. Nieczłonkowie opłacają na rzecz Budowy Ludowego Obserwatorium w Krakowie datek w wysokości
2 złotych od osoby. Wycieczki szkolne i dzieci w towarzystwie rodziców opłacają na ten sam cel zniżony datek
1 złoty od osoby.
Poszczególne klasy uczniów mogą za uprzednim zgło
:;zeniem w biurze Towarzystwa, ul. św. Tomasza 30, m. 8,
;wiczyć przy osobnej lunecie swoje szkolne programy.
Krakowskie Koło naszego Towarzystwa wprowadziło
dla członków bezpłatne

SEMINARIUM ASTRONOMICZNE,

prowadzone przez dra J. Strzemieńskiego, raz na tydzień
we wtorki od godz. 17 do 19. Celem tego Seminarium jest
pogłębianie prawdziwej wiedzy o wszechświecie, przez
omawianie wybranych tematów z astronomii. Zachęca się
do brani.a udziału w tym Seminarium także członków
pozamiejscowych. (Adres: ul. św. Tomasza 30, m. 8).
Nie uległy zmianie stałe Wieczory Astronomiczne,
urządzane z odczytami i przeźroczami, w lókalu Towarzystwa, Kraków, ul. św. Tomasza 30, m. 8, każdego
10-go i 25-go dnia w miesiącu, bez względu na niedzielę
lub święto (wyjątkiem jest dzień Bożego Narodzenia i Niedziela Wielkanocna); początek zawsze o godz. 18; wstęp
wolny dla członków i wprowadzonych gości.
Ob1otowe Mapki północnego nieba gwiaździstego do nastawienia na określony dzień i godzinę, ułatwiają poznawanie gwiazdozbiorów; cena ich wynosi 9 złotych za sztukę, przy przesyłce pocztowej dodatkowo 3 zł. na koszta
przesyłki.
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JAN MERGENTALER

DLACZEGO ZIEMIA JEST MAGNESEM
Wiemy wszyscy o tym, że Ziemia jest magnesem. Przekoo tym łatwo patrząc choćby na igłę magnesową w busoli, która zwraca się zawsze w tą samą stronę niebieskim
swym końcem. Uczono nas także - jeszcze niedawno, że jądro
Ziemi musi mieć własności magnetyczne, podobne jak zwykłe
szkolne magnesy. Z wyjaśnieniem takim spotkałem się jeszcze
w podręcznikach pisanych już po wojnie. Warto więc sprawdzić, jak to wygląda naprawdę, tzn. co o tym sądzą obecnie
specjaliści znajmujący się tym zagadnieniem. Od razu na wstę
pie powiem, że brak do dziś dnia teorii, na którą zgadzaliby
się wszyscy. Jest jedr.ak kilka możliwości tłumaczenia magnetyzmu ziemskiego i o możliwościach tych warto powiedzieć
nać się

parę słów.

Najdawniejszym przypuszczeniem, wypowiadanym jeszcze
przez starożytnych badaczy w Grecji, było twierdzenie, że na
północy Ziemi znajdują się ogromne góry zbudowane z magnetycznego żelaza, które przyciągają igłę magnesową, zmuszając
ją do skierowywania się zawsze na północ.
Później, kiedy poznano rozkład gęstości materii we wnętrzu
Ziemi i stwierdzono, że w.nętrze to ma gęstość bardzo znaczną,
wysunięto przypuszczenie, że jądro Ziemi składa się z żelaza
magnetycznego i że tam jest skoncentrowana cała »siła magnetyczna«, która im dalej od środka tym jest słabsza, dając na
powierzchni Ziemi pole magnetyczne o natężeniu około pół
gaussa. Za słusznością takiej hipotezy zdawało się przemawiać ·
to, że gęstość Ziemi rośnie ku środkowi, sądzono więc, że jądro
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Ziemi zbudowane jest z żelaza o właściwościach magnetycznych. Trzeba jednak pamiętać o tym, że stałe namagnesowanie
żelaza jest możliwe tylko poniżej pewnej niezbyt wysokiej
temperatury. Żelazo stopione traci te własności, a we wnętrzu
Ziemi panuje z peWinością temperatura znacznie przewyższa
jąca tą, przy której żelazo się topi, magnet)'2:m ziemski musi
więc mieć inne źródła.
Zdając :;obie sprawę z trudności teorii, która zakłada "istnienie zwykłego magnesu we wnętrzu Ziemi (podobnie jak dawniejszych gór magnetycznych wyimaginowanych przez Greków), próbowano szukać przyczyn magnetyzmu ziemskiego
w zjawiskach elektromagnetycznych.
Wiemy dobrze, że prądowi elektrycznemu towarzyszą zjawiska magnetyczne. Gdyby więc naokoło Ziemi opływał prąd
elektryczny wzdłuż rówinoleżników, Ziemia byłaby po prostu
wielkim elektromagnesem. Takie prądy elektryczne istnieją
istotnie, jednak okazuje się, że są zbyt słabe na to, by mogły
być przyczyną obserwowanego pola magnetycznego.
Inną możliwością byłoby przypuszczenie, że Ziemia w środku
ma poważny ładunek elektryczny dodatni a nazewnątrz ujemny, a skoro wiruje jako całość, obrót jej powoduje obrót tych
ładunków dokoła osi, dzięki czemu z kolei powstaje prostopadłe do drogi tych ładunków pole magnetyczne znowuż
więc Ziemia byłaby elektromagnesem, jak w poprzedniej teorii.
Istnienie odpowiednio silnych ładunków elektrycznych W€wnątrz Ziemi prowadziłoby jednak do powstania olbrzymich
różnic pól elektrycznych dochodzących do 10 8 wolt/cm, co przekracza znacmiie wartość stałej dielektrycznej materiałów, z jakich Ziemia jest zbudowana. Po prostu Ziemia jest zbyt kiepskim izolatorem na to, by takie różnice napięć mogły stale
istnieć. W podobny sposób próbowano też tłumaczyć magnetyzm słoneczny. Ale tam jest jeszcze gorzej, bowiem materia,
z jakiej zbudowane jest Słońce w j~go niezbyt głębokich warstwach, jest prawie równie dobrym przewodnikiem elektryczności jak miedź w temperaturze pokojowej. Tak więc i ta
teoria, wysunięta po raz pierwszy przez S u t h e r 1 a n d a
w 1904 r. nie da się utrzymać, pomimo że znajduje jeszcze
zwolenników nawet w ostatnich czasach.
Dziś dominującą rolę odgrywają, o ile mi wiadomo, dwie
teorie. Jedna - w myśl której każda bryła materii wirująca
dokoła osi staje się magnesem, niezależnie od ładunków czy
prądów elektrycznych i druga, według której magnetyzm sło
neczny jest cechą nabytą stosunkowo niedawno na skutek
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spadku na Słońce w:iększej ilości atomów gazu międzygwiaz
dowego, a magnetyzm ziemski pochodzi z oddziaływania Słońca .
Pierwsza teoria powstała w r. 1891, kiedy Schuster
wysunął przypuszczenie, że każda bryła wirująca musi posiadać własności magnetyczne. Przypuszczenie to nabrało cech
prawdopodobieństwa kiedy w r. 1923 W i 1 son zwrócił uwagę
na to, że momenty magnetyczne Ziemi i Słońca są proporcjonalne do ich momentów ilości ruchu i z nową siłą wróciło
w r. 1947, kiedy Bab co ck odkrył pole magnetyczne gwiazdy
78 Virginis, a B 1 a ck et t odnowił ideje Schustera, dając im
nowoczesny kształt teoretyczny. Na korzyść tej teorii zdaje
się prócz tego przemawiać fakt istnienia pola magnetycznego
neutronów, a więc cząstek pozbawionych ładunku elektrycznego.
Teorię Blacketta, poza potwierdzeniem jej przez odkrycie
innych jeszcze gwiazd szybko wirujących, które wykazują silne
pola magnetyczne, próbowano sprawdzić na Ziemi. Laboratoryjnie nie jest to możliwe przy obecnym poziomie techniki.
Trzeba by wprawić w szybki ruch obrotowy kulę olbrzymich
rozmiarów, by efekt taki wykryć. Możliwe jest jednak
sprawdzenie pośrednie. Bowiem w bryle wirującej, jaką jest
nasza Ziemia, natężenie pola magnetycznego w jej wnętrzu
powinno być inne niż na jej powierzchni. Powinna mianowicie
rosnąć składowa pionowa natężenia tego pola, a maleć skła
dowa pozioma. Pomiary odpowiednie wykonano w dwu kopalniach sięgających do głębokości 1463 i 1240 metrów pod
powierzchnią Ziemi. Okazało się, że obie składowe maleją .
Nie znaczy to, by wynik ten był sprzeczny z teorią. Bo zawsze
możliwe są lokalne zaburzenia pola magnetycznego w,y nikające np. z obecności w danej okolicy jakichś złóż rud żelaznych.
W każdym razie jednak wynik nie daje wyraźnej odpowiedzi
potwierdzającej teorię.
Ostatnią wreszcie teorią, o której warto wspomnieć, byłaby
hipoteza Hoy 1 e'a, który przypuszcza, że magnetyzm słoneczny
jest cechą nabytą, a Ziemia » Zaraziła się « od Słońca . Autor
zakłada mianowicie, że magnetyzm słoneczny powstaje na
skutek wkraczania w atmosferę słoneczną neutralnych atomów
gazu międzygwiazdowego, których ruch w stosunku do zjonizowanych atomów atmosfery słonecznej powoduje powstawanie prądów elektrycznych. Ponieważ Słońce wiruje dokoła osi,
kierunek ruchu tych atomów nie jest prostopadły do powierzchni Słońca , ::lle odbywa się wzdłuż równoleżników, powodując
powstawanie równoleżnikowych prądów elektrycznych. Słońce
jest więc jakby owinięte prądami elektrycznymi, podobnie jak
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cewka w elektromagnesie, dzięki czemu powstaje pole magnetyczne.
Normalna - dziś odbywająca się inwazja atomów w atmosferę Słońca jest jednak nie wystarczająca na to, by powstały
odpowiednio silne prądy, autor zakłada więc, że Słońce musiało
kiedyś przechodzić przez gęstsze warstwy gazu międzygwiazdo
wego i że miało to miejsce w czasie czwartorzędowych epok
lodowych, a więc około miliona lat temu. Wlniosek taki wynikałby z pewnych teorii tłumaczących powstawanie epok lodowych wzmożoną o 10 % energią promieniowania Słońca.
Namagnesowanie Słońca wzrastałoby wtedy od środka ku powierzchni, najsilniej namagnesowane byłyby warstwy powierzchniowe, a nie środkowe, jak przypuszczano dotychczas.
Magnetyzm ziemski miałby powstać także w tym samym
czasie, ha skutek tego, że wzmożona była wtedy też aktywność:
Słońca i włiększe ilości cząstek naelektryzowanych dochodziły
od niego do Ziemi, powodując powstawanie silniejszych niż.
obecnie prądów elektrycznych wzdłuż równoleżników. Magnetyzm Ziemi byłby więc też czymś nabytym, zjawiskiem powierzchniowym, w dodatku zanikającym. Można bowiem wyliczyć, że po upływie milionów lat Ziemia powinna całkowicie
stracić swoje właściwości magnetyczne.
Teorię Hoyle'a można by też oczywiście sprawdzić przez
pomiary w kopalniach. Niestety dane dotychczasowe nie mówią ani tak, ani nie.
Jak widać więc z tego krótkiego przeglądu - poszukiwmie
przyczyn powodujących powstanie pola magnetycznego Ziemi,
czy gwiazd nie jest zakończone. Osobiście wydaje mi się, że
teoria Hoyle'a nie jest bardzo rozsądna. Pomijam tu niektóre
jej założenia zupełnie dowolne. Teoria ta poza tym zbyt silnie
zależy od tak.że mało pewnej teorii tłumaczącej epoki lodowe,
nie mówiąc o pewnych jej zbyt formalnych cechach. Przypuszczenie, że każda bryła wirująca musi być magnesem, wydaje się bardziej prawdopodobne, choćby dlatego, że wynika
z lepiej uzasacL'lionych i bardziej ogólnych zasad fizycznych.
O tym, która teoria może być słuszna, zdecydują oczywiście
poza dyskusją teoretyczną przede wszystkim pomiary. W pomiarach takich, wydaje mi się, mogli by wziąć udział także
i uczeni polscy, mierząc zmiany natężenia pola magnetyczn~go
ziemskiego w głębokich szybach kopalnianych, jakich nie brak
u nas. Jakie zresztą badania należałoby przeprowadzić - to
już zależy od decyzji specjalistów. Gdyby jednak udało się
u nas przeprowadzić takie studia, być może, zbliżylibyśmy się
do rozwiązania tego pasjonującego pytania: dlaczego Ziemia
jest magnesem.
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PROMIEmE KOSMICZNE

Cząstki
wierzchnię

promieniowania kosmicznego 1 ), docierające na poZiemi i rejestrowane w naszych laboratoriach za
pomocą różnych 'przyrządów, jak komory jonizacyjne, liczniki
Geigera-Milllera, czy płyty fotograficzne, nie są tymi samymi
cząstkami, które docierają do granic naszej atmosfery z przestrzeni kosmicznych. Cząstki pierwotne zostają w naszej atmosferze zaabsorbowane, dając początek cząstkom wtórnym, które
dopiero dochodzą do powierzchni Ziemi. Z cząstek pierwotnych
tylko niewielka liczba o bardzo wysokiej energii może przedrzeć się przez atmosferę.
Zagadnienia, związane z naturą i pochodzeniem cząstek pierwotnych, nie są łatwe do rozwiązania . Jak już wspomnieliśmy,
tylko nieznaczna ich liczba ma szanse dotarcia do naszych aparatur rejestrujących na Ziemi, tak że w badaniu ich jesteśmy
skazani prawie wyłącznie na teoretyczne wnioskowanie o nich
ze zjawisk zaobserwowanych dla cząstek wtórnych, względnie
na nieliczne stosunkowo pomiary na dużych wy sokościach,
dokonywane podczas wzlotów balonami.
~
Natura cząstek pierwotnych była przez długi czas kwestią
sporną. Zasadniczo pewne wiadomości w tym przedmiocie
można było uzyskać jedynie przez badanie odchylenia drogi
tych cząstek w polu magnetycznytm Ziemi, czyli przez obserwacje tzw. efektów geomagnetycznych. Jak wiadomo, prostoliniowe tory poruszających się cząstek obdarzonych pewnym
ładunkiem elektrycznym, zostają w polu magnetycznym zakrzywione, przy czym kierunek tego zakrzywienia zależy od
znaku ładunku cząstki. Również cząstki przebiegające przez
pole magnetyczne Ziemi winny być odchylane, co powinno jak przewiduje teoria - dać pewną asymetrię w natężeniu
promieniowania nadbiegającego ze wschodu i z zachodu do
naszej aparatury. O tym, czy większe będzie natężenie promieniowania przychodzącego ze wschodu, czy z zachodu, decyduje znak ładunku, który niosą z sobą cząstki. Otóż dokładne
badania nad tym efektem, wykonane przez Jo h n son a, wykazały istnienie takiej asymetrii w natężeniu promieniowania
kosmicznego, przy czym więcej cząstek przychodzi z zachodu
niż ze wschodu. świadczy to o tym, że cząstki pierwotne, doPromieniowaniem kosmicznym zowiemy promieniowanie jonizujące
do Ziemi z przestrzeni kosmicznych (vide Urania XXI,
104-112). (Przyp. Redakcji) .
1)

nadbiegające
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cierające do naszej atmosfery, muszą być w znacznej mierze
cząstkami naładowanymi i to naładowanymi dodatnio. Dalsze
badania zarówno teoretyczne jak i doświadczalne przy wzlotach balonowych na duże wysokości wykazały, że w przeważającej większości cząstkami pienwtnymi są protony czyli
jądra najlżeiszego z pierwiastków wodoru. Prócz tego

w ostatnich latach stwierdzono przy użyciu płyt fotograficznych obecność w promieniowaniu pienwtnym również jąder
atomów cięższych, jak hel i pierwiastki zawarte w układzie
periodycznym 2 ) między węglem i żelazem, przy czym często
ści występowania tych jąder zgadzają się w przybliżeniu z czę
stością występowania tych pierwiastków we wszechśwtiecie.
Badania nad energią cząstek pierwotnych wykazały, że
liczba cząstek o energii większej od pewnej wartości E (tzw.
całkowe widmo energetyczne) maleje ze wzrostem energii według prawa
. JtE) = A,
_Et .8

przy czym nie mogą zupełnie docierać do ~ieJ;Di skutkiem działania jej pola magnetycznego i pola magnetycznego Słońca
cząstki o energiach niższych od wartości 2000 MeV 3 ) . Wystę
pują natomiarst w promieniowaniu pierwotnym cząstki o energiach olbrzymich rzędu 10 20 eV, czyli 10 14 MeV.
Stwierdzono następnie, że promieniowanie pierwotne jest
bardzo dokładnie izotropowe, tzn. natężenie jego nie zależy
zupełnie od kierunku, z którego ono pochodzi 4 ). Dalej nie
stwierdzono większych zmian periodycznych natężenia tego
promieniowania współokresowych z jakimś zjawiskiem zachodzącym w systemie słonecznym. Wskazuje to, że promieniowanie kosmiczne, przynajmniej w przeważającej części, pochodzi z poza systemu słonecznego, stąd jego nazwa. Pewna mała
tylko część promieniowania kosmicznego pochodzi ze Słońca .
W związku z pochodzeniem składowej pierwotnej promiepatrz Urania XX, 183 (1949).
elektronowolt (eV) jest jednostką energii używaną w fizyce atomu.
Jest to energia jaką nabywa elektron, przechodząc w polu elektrycznym różnicę potencjałów równą 1 wolt. 1 megaelektronowolt (MeV) =
1 OOO OOO eV.
') Natężenie promic-niowania pierwotnego obserwowanego na powierz.chni Ziemi z.alei)' od kieirunku obserwacji zarówno wskutek wspomnianego już działania pól magnetycznych Ziemi i ~łońca, jak i różnic
w grubości warstwy atmosfery, przez którą przechodzi promieniowanie
nadbiegające z różnych kierunków.
2)

3)
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niowania kosmicznego powstało już wiele teorii: Ostatnio rozwój astronomili. gwiazdowej rzucił wiele nowego światła na to
zagadnienie. Zasadniczo istnieją d'W:ie możliwości wytłuma
czenia mechanizmu powstawania tego promieniowania w kosmosie: ,
1) Dezintegracja (rozbicie) atomów. W takim wypadku cała
masa atomu winna ulec zamianie na energię przejętą przez dwie
cząstki (protony) przyspieszane w ten sposób do dużych pręd
kości.

2) Przyspieszanie w polach elektrycznych. Cząstki byłyby
według tej hipotezy przyspieszane przez jakieś pola elektryczneistniejące we wszechświecie.
Teorie opierające się na rozbiciu atomów - jakkolwiek
nęcące swą efektownością nie dadzą się jednak utrzymać.
Powstają tu różne trudności zarówno z wytłumaczeniem tak
dużych energii, jakie posiadają cząstki pierwotne, jak i z wyjaśnieniem obecności jąder

pierwiastków cięższych, występu
w tym promieniowaniu, czy wreszcie z prawęm zachowania ładunku, czy krętu.
W wyniku rozwoju badań promieniowania radiowego, nadbiegającego do nas ze Słońca i Galaktyki, ujawiniło się wiele
faktów wskazujących na bliski związek ze sobą obydwóch rodzajów promieniowań: radiowego i kosmicznego. Tak na przykład
stwierdzono, że pojawieniu się erupcji na Słońcu towarzyszy
wzrost zarówno promieniowania radiowego jak i kosmicznego.
Również jedyne, odkryte ostatnio, punktowe źródło promieniowania kosmicznego, mgławica Krab, jest też źródłem promieniowania radiowego 5 ).
Zastanówmy się najpierw nieco nad mechanizmem wytwarzania promienli.owainia radiowego Galaktyki. Zródła wysyła
jące to priomieniowanie możemy scharakteryzować przez podanie tzw. temperatury efektywnej, tzn. temperatury, jaką
musiałoby mieć ciało doskonale czarne o tym samym kącie
bryłowym, aby wysyłać promieniowanie radiowe o takim jak
nasze źródło natężeniu. Należy tutaj podkrieślić, że tak zdefiniowane temperatury nie są temperaturami w zwykłym znaczeniu tego słowa. Określają one jedynie, że cząstki wydzielających

•r

Ponieważ mgławica Krab powstała prawdopodobnie z rozpadu
Supernowej narzuca się hipoteza, że promienie kosmiczne powstają przy
pojawieniu się tych gwiazd. Hipoteza taka wydaje się jednak mało
pra1wdopodobna, ponieważ w nasz.ej Galaktyce (jak ta miało miejsce np.
za czasów T y c h o n a d e B r a h e) natężenie powstającego promieniowania kosmiczne-go musiałoby mieć od czasu do czasu tak dużą wartość,
że powinnyby wystąpić znaczniejsze efekty biologiczne, których jednak
nie zaobserwowano.
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jące promieniowanie muszą być w jakiś sposób przyspieszane
do prędkości, odpowiadających tym temperaturom. Dla znanych źródeł punktowych promieniowania radiowego (radiogwiazd) otrzymujemy temperatury równoważne rzędu 10 14 oK,
którym odpowiadają energie elektronów rzędu 10 10 eV. Jeżeli
przedyskutujemy różne możHwości przyspieszania elektronów
do tak dużych energii, to okaże się, że najprawdopudobniejsze
wyd~je się przyspieszanie ich w polach elektrycznych. Alfven
wykazał teoretycznlie możliwość istnienia takich dostatecznie
silnych pól elektrycznych na gwiazdach posiadających pola
magnetyczne w wyniku różnic prędkości wirowania na biegunach i na równiku. Pola te mogłyby przyspieszać elektrony,
wysyłające promieniowanie radiowe, do potrzebnych energii.
Równocześrrie w tych samych polach mogłyby być też przyspieszane cząstki inne, np. protony, wysyłane następnie z dużymi prędlmściami i docierające do nas jako składowa pierwotna promieniowania kosmicznego.
Ponieważ nie zidentyfikowano dotychczas żadnego z punktoV{ych źródeł promieniowania radiowego z żadną ze znanych
gwiazd, wysyłających promieniowanie widzialne, należałoby
wnosić, że promieniowanie to wysyłają jakieś gwiazdy specjalnego typu, tzw. r a d i o g w i a z d y, o zbyt zimnych fotosferach, aby wysyłać promieniowanie widzialne, natomiast o dostatecznie » gorących« wyższych warstwach atmosfer. Te same
gwiazdy mogłyby być również źródłami promieni kosmicznych.
Jeżeli przyjmiemy taki sam mechanizm przyspieszania zarówno elektronów emitujących promienio~anie radiowe jak
i cząstek promieniowania kosmicznego, to należałoby oczekiwać
równych stosunków natężeń promieniowania Galaktyki do promienibwania Słońca tak dla promieniowania radiowego jak i kosmicznego. Tymczasem okazało się, że stosunek ten jest około
140 razy większy dla promieniowania kosmicznego. Fakt ten
można jednak łatwo wyjaśnić przyjmując istnienie pól magnetycznych w samej Galaktyce. Pola .takie spowodowałyby zakrzywienie torów cząstek kosmicznych i w ten sposób jak
gdyby ich »magazynowanie« w Galaktyce, podczas gdy promieniowanie radiowe, na które pola te nie działają, opuszczają
Galaktykę bez zakłóceń. Istnienie takich pól, zakrzywiających
tory cząstek, wyjaśnialloby również niezależność natężenia promieniowania kosmicznego od kierunku.
Jakkolwiek, ze względu na niedostateczną ilość materiału
obserwacyjnego, przedstawiona tu teoria pochodzenia czągtek
pierwotnych promieniowania kosmicznego daleką jest jeszcze
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od doskonałości, wydaje się ona jednak bardzo prawdopodobna
i coraz więcej astronomów i fizyków skłania się do jej przyjęcia.
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KRONIKA
Trzecia konferencja meteorytowa w Moskwie
Niedawno odbyła się w Moskwie trzecia konferencja meteorytowa
zorganizowana przez komitet dla meteorytów Akademii Nauk Z. S. R. R.
W konferencji wzięli udział przedstawiciele szeregu instytucji, między
innymi Ukraińskiego i Tadżyckiego komitetu dla meteorytów oraz Biało
ruskiej i Uralskiej komisji dla meteorytów.
Odczyty wygłoszone na konferencji były poświęcone omówieniu prac
dokonanych w ubiegłym roku.
W swoim referacie przeglądowym akademik W. G. Fi es j en ko w
nczegółowo omówił najprzód rezultaty studiów nad asteroidami. Podkreślił on, że w ostatnich czasach coraz więcej przekonywujących danych świadczy o ścisłym związku między meteorytami a asteroidami,
o zasadniczej jedności tych drobnych ciał systemu słonecznego. W dalszym ciągu Fiesjenkow mówił o kraterach (w tej liczbie i o odkrytym
niedawno w Kanadzie) powstałych w rezultacie upadków olbrzymich meteorytów i zwrócił uwagę na ważność możliwie wszechstronnego opracowania teorii powstawania kraterów meteorytowych. Mówiąc o kosmogonicznym znaczeniu meteorytów i o stałym rozwoju meteorytyki
w związku Radzieckim Fiesjenkow zakomunikował o zorganizowaniu
w ubiegłym roku Komisji dla meteorytów przy Akademii Nauk Biało
ruskiej S. R. R. i Komit tu dla meteorytów przy niedawno utworzonej
Akademii Nauk Tadżyckiej S. R. R.
K. P. S ta n i u ko w i cz, zabierając głos po referacie, przedstawił
w ogólnych zarysach rozwiniętą przez siebie teorię powstawania kraterów meteorytowych, objaśniającą zadawalająco zjawiska zaobserwowane
w miejscu upadku meteorytu Sichote-Alińskiego.
S. S. Fo n t o n i E. L. Kr i n o w podsumowali w swoich referatach
rezultaty prac czterech ekspedycji z lat 1947-1950, podjętych dla zbadania okoliczności upadku meteorytu Sichote-Alińskiego. Wykłady wyżej
wymienionych autorów były ilustrowane przeźroczami i filmami zdję
tymi w czasie prac ekspedycji, a poza tym był zademonstrowany zebra-

74

URANIA

nym wielki fragment meteorytowy przywieziony przez ekspedycję z roku
1950, wagi 1745 kg.
E. K. G e r 1 i n g opisał szczegółowo w swoim referacie aparaturę
i metodę używaną przez siebie w Radiowym Instytucie Akademii Nauk
Z. S. R. R. przy badaniu wieku kamiennych meteorytów według zawartości ~gonu. Zakomunikował on w szczególności, że wyznaczono wiek
dwóch meteorytów chondrytów na 3 miliardy lat, jednego na 2 miliardy 400 milionów lat, a dwóch tzw. przekrystalizowanych meteorytów
na 600 i 700 milionów lat. Jak z powyższego widać, meteoryty są na
ogół młodsze od ziemskiej skorupy, kt~rej wiek ocenia się na trzy i pół
miliarda lat.
I. S. Ast ap o w i cz mówił o ·rezultatach przeprowadzonych przez
siebie badań torów w atmosferze ziemskiej większej ilości meteorytów
i bolidów. Referent mówił także o pewnych odkrytych przez siebie prawidłowościach w systemie małych ciał układu planetarnego i podkreślił,
iż w układzie słonecznym zachodzi obecnie intensywny proces dezintegracji materii meteorytowej.
W uchwalonych rezolucjach konferencja przyjęła plan dalszych prac
z meteorytyki; w szczególności ustalono program opracowywania materiałów naukowych odnoszących się do meteorytu Sichote-Alińskiego oraz
program dalszych badań nad powstawaniem kraterów meteorytowych
nad wyznaczaniem wieku meteorytów.
SLP
(Wiestnik Akademii Nauk Z. S. R. R., 6, 117, 1951).
Mgławica

Krab punktowym

źródłem

promieni kosmicznych

Czterej fizycy japońscy Y. S e ki do, T. Mas ud a, S. Yo s hi da
i M. W a d a wykonali pomiary natężenia promieniowania kosmicznego
w tunelu kolejowym na dużej głębokości pod ziemią przy pomocy teleskopu licznikowego, zorientowanego w stałym kierunku. Teleskopem
licznikowym nazywamy układ liczników Geigera-Miillera, umieszczonych nad sobą i liczących tylko cząstki przechodzące przez wszystkie
liczniki układu. Teleskop taki rejestruje tylko promieniowanie kosmiczne pochodzące z określonego kierunku. Stwierdzili oni periodyczne
występowanie maksimum natężenia promieniowania, przy czym okres
tej periodyczności był zgodny z dobą gwiazdową. Ponieważ na tak duże
głębokości docierać mogą tylko cząstki o bardzo dużej energii, na które
mały wpływ wywierają pola magnetyczne Ziemi i Galaktyki, przeto kierunek wyznaczony przez teleskop licznikowy w czasie występowania maksimum, daje nam położenie punktowego źródła promieni kosmicznych.
Rzutując kąt bryłowy, z którego pochodziły rejestrowane przez aparaturę cząstki, na sferę niebie..<:ką, autorzy stwierdzają, że koincyduje on
z mgławicą Krab. Mgławica ta przechodzi przez kąt bryłowy teleskopu
licznikowego w ciągu 6 godzin i tyle mniej więcej wynosił czas trwania
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zaobserwowanego maksimum. Należy zauważyć, że mgławica Krab znajduje się w gwiazdozbiorze Byka w okolicy, w której - według zapisków w kronikach chińskich - pojawiła . się w roku 1054 Supernowa.
Należy przypuszczać, że Supernowa dała początek tej mgławicy. .
[Według Phys. Rev. 83, 658 (1951)].
AS
Jeszcze jedna osobliwa planetoida
Systematyczne fotografowanie nieba przy pomocy światłosilnych dukamer w pogodnym klimacie, dokonywane zresztą dla innych cę
lów, daje »po drodze« różne odkrycia, jak gwiazdy Nowe, bliskie nas
planetoidy itp. Latem 1951 r. odkryto 1,22-metrowYm Schmidtem jeszcze
jedną osobliwą planetoidę, która wYłamuje się z »przydzielonej « dla
tych ciał przestrzeni o szerokości 100 milionów km, położonej pomiędzy
:Marsem a Jowiszem i wkracza do wnętrza orbity ziemskiej . Jest nią
»Obiekt Wilson-Minkowski, 1951 RA«, który - jak wskazują na to prowizoryczne rachunki - przebywa przeważnie pomiędzy drogami Marsa
i Ziemi,w perihelium zaś podchodzi do orbity Wenus. Okrąża Słońce
:szybko, bo raz na 1,39 lat.
Poniżej podajemy zestawienie niektórych danych dotyczących planetoid tego typu :
:żych

a

q

2a-q

e

T

1,97
1,92
1,49
1,29
1,24
1,08

0,45
1,08
0,64
0,68
0,83
0,14

3,49
2,76
2,34
1,90
1,65
2,02

0,77
0,44
0,57
0,47
0,33
0,87

2,76
2,67
1,81
1,47
1,39
1,13

Nazwa

Adonis
.Amor (1221)
Apollo
Hermes
1951 RA
Ikar

gdzie według przyjętych w astronomii symbolów oznacza: a - połowę
wielkiej osi orbity planetoidy wyrażoną w jednostkach astronomicznych
(149 450 OOO km), e - mimośród orbity, q - odległość planetoidy od
Słońca w perihelium w j. a., 2a- q odległość w aphelium, T okres
<>biegu dokoła Słońca w latach.
Dla porównania podajemy wartości liczbowe a dla 5-ciu najbliższych
Słońca planet: Merkury
0,39, Wenus = 0,72, Ziemia = 1,00, Mars =
1,52, Jowisz = 5,20. Z liczb powyższych wynika, że tylko dwie pierwsze
planetoidy przebywają przeważnie „gdzie należy « (pomiędzy orbitami
Marsa i Jowisza), cztery zaś pozostałe krążą pomiędzy orbitami Marsa
i Ziemi. Wszystkie przebiegają w pobliżu drogi Ziemi, trzy z nich wkra.czają w perihelium we wnętrze orbity Wenus, a jedna nawet (Ikar)
podchodzi do Słońca w przysłonecznych częściach swej drogi dwa razy
bliżej niż Merkury.
J. G.
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Spektograf

mgławicowy

Konstruktorzy optyki astronomicznej święcą w ostatnich latach
triumfy: uruchomili olbrzymi teleskop o średnicy 5 metrów oraz zbudowali miniaturowe kamery-spektrografy przeznaczone dla badania widm
mgławic pozagalaktycznych. Kamera taka doczepiona do wielkiego teleskopu uzupełnia go w znakomity sposób i pozwala, lepiej niż dotychczas, badać świat dalekich mgławic, co stanowi szczytowe zagadnienie
współczesnej astronomii.
światło gwiazd jest, praktycznie biorąc, skupione w jednym punkcie
nieba, światło zaś mgławic jest »rozlane« na znacznej nieraz powierzchni
sfery niebieskiej. Stąd spektrografy, te najważniejsze obecnie instrumenty badawcze astrortoma, muszą być inaczej zestawione dla badania
gwiazd, a inaczej dla badania mgławic. O tym drugim typie spektrografów chcemy podać parę szczegółów.
Jasności

powierzchniowe wszelkich mgławic są naogól bardzo nikłe,
stosowania do fotografowania ich słabych widm kamer
o bardzo dużej światłosile. Użyto tu miniaturowych kamer Schmidta
(patrz »Urania «, XX, 12), które jak najlepiej nadają się do tego celu.
Mogą one osiągać bardzo znaczną światłosiłę, w skrajnym wypadku
1 : 0,6. Jeszcze dalszy postęp na tym polu uzyskano, zastępując we wnę
trzu takiej kamery powietrze szkłem. Uzyskano w ten sposób stosunek
średnicy kamery do jej ogniskowej 1 : 0.35.
Gdy zamiast szkła użyto
diamentu, stosunek ten osiągnął wartość 1 : 0,2. W tych » stałych « kamerach Schmidta, wypełnionych szkłem, czy diamentem, początkowe załamanie się światła mgławicy u wstępu do kamE'ry (refrakcja), spełnia
równocześnie rolę rozszczepiania go na składniki (dyspersja), przez co
pryzmat staje się już zbyteczny. W tych aparatach płytę iotograficzną
każdorazowo zacementowuje się we wnętrzu kamery pewnym rodzajem »balsamu kanadyjskiego« o takim samym współczynniku załamania,
jak użyte szkło, czy diament, a to w tym celu, by nie dopuścić straty
nawet nikłych ilości światła widma mgławicy spowodowanej przez odbicie na granicy różnych ośrodków optycznych.
Taki »Spektrograf mgławicowy « może być doczepiony zamiast okularu
do każdego teleskopu o dowolnej światłosile i pozwala utrwalać na
kliszy widma bardzo słabych, a więc bardzo odległych mgławic pozagalaktycznych, o ile tylko teleskop skupiający ma odpowiednio dużą
stąd konieczność

·średnicę.
Przyrząd ten, chociażby teleskop skupiający posiadał gigantyczne rozmiary, ma jednak pewną granicę zasięgu spowodowaną warunkami
obserwacji na Ziemi. Jest bowiem rzeczą konieczną, by jasność powierzchniowa fotografowanej mgławicy była większa od jasności tła
nocnego nieba, które u nas rozjaśnia zawsze we wszystkich szerokościach
geograficznych subtelna poświata zorzy polarnej, znana w astronomii
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pod nazwą » świecenia tła nocnego nieba«. świecenie to ma barwę nieco
bardziej niebieską, aniżeli światło słoneczne. Jest bardzo słabe, gdyż
daje zaledwie jasność 25m.6 na kwadrato.wą sekundę łuku sfery niebieskiej. Przy bardzo subtelnych badaniach, o jakie tu idzie, jest szkodliwe, ponieważ przeważa nad światłem nadchodzącym od dal~kich
mgławic. świecenie nocnęgo nieba zsumowane na powierzchni, jaką
pokrywa tarcza Księżyca, daje tyle blasku, co gwiazda + 9m.5, a więc
jest niezauważalne gołym' okiem. Oały nocny firmament, tj. połowa
sfery niebieskiej, wysyła z tych »Ziemskich« przyczyn w sumie taką ilość
światła, jak gwiazda - 4m.o, a więc nieco mniej, niż Wenus w najwięk
szym blasku, a prawie 3 OOO razy mniej, niż Księżyc w pełni.
Na powierzchni naszego satelity lub jakiejś planetoidy, które z natury
rzeczy są pozbawione atmosfer, zorze polarne nie występują wcale i to
przykre ograniczenie obserwacyjne znikłoby tam zupełnie. Byłby to zatem jeszcze jeden powód dla stworzenia »sztucznego księżyca« Ziemi,
nad którym zastanawiają się obecnie »Towarzystwa Rakietowe«.
J. G.

Definitywna orbita komety obliczona przez polskiego astronoma

Obliczenie definitywnej orbity komety przy uwzględnieniu zakłóceń
ruchu spowodowanych przez planety wymaga zazwyczaf roku rachunków. Zestawienie komet, dla których obliczenia takie przeprowadzili
astronomowie polscy, podaliśmy w „Uranii", XVIII, 127 oraz XIX, 150.
Dochodzi tu jeszcze kometa Hubble'a (1937g) opracowana ostatnio prźez
Antoniego Pr z y by 1 ski ego, pochodzącego ze S'zkoły Obserwatorium
Poznańskiego. Orbita jej jest bardzo silnie wydłużoną ełipsą o mimośrodzie e = 0,97, ruch zaś prosty, jak u planet. W perihelium zbliża się
do Słqńca na 2 jednostki astronomiczne.
J. G.
O pulsacji
Słońce

nasze doznaje pulsacji:

Słońca

średnica

jego okresowo

i maleje. Ostatnio B. Meyer ma n n z Getyngi

się powiększa

ponownie redukcje obserwacyj średnicy Słońca dokonar;iych przez Sc hu r a
i Amb ro n a z kof1cem ubiegłego stulecia, przy czym redukcje te wykonał oddzielnie dla biegunowej i równikowej śre&nicy Słońca. W wyniku stwierdza, że obie te średnice są sobie równe (1919".88), ·oraz, że
doznają one zmian periodycznych o okresie zmian plam na Słońcu
i wielkości rzędu O".l, przy czym zmiany obydwóch promieni są ze sohą
zgodne w fazie. W pracy swej autor skarży się na zbyt mały materiał
obserwacyjny (obserwacje Schura i Ambrona pokrywają okres zaledwie
13 lat). Ponieważ obserwacje takie winny być dokonywane w ciągu
możliwie długich okresów czasu, tak że zachodzić będzie koniecmość
przeprowadził
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zmiany obserwatora, Meyermann proponuje pewną obiektywną metodę
obserwacji, stanowiącą połączenie fotografii z metodami heliometrycznymi. Warto tu zaznaczyć, że w Obserwatorium Astronomicznym Uniwersytetu Poznańskiego również opracowuje się metodę obiektywnych
obserwacyj średnicy Słońca przy użyciu komórek fotoelektrycznych.
(Według Mitt. der Univ . Sternwarte Gi:ittingen Nr 4).
A.S
Nowe

mgławice

planetarne

Teleskop Schmidta w Obserwatorium Tonanzintla (Meksyk) używany
jest do kontrolowania powierzchni nieba wokoło obszaru centrum Galaktyki w Strzelcu, o powierzchni 600 stopni kwadratowych. Wykonywano zdjęcia widm przy pomocy pryzmatu obiektywowego oraz czerwonego filtru, który obcina promieniowanie przy około 6100 A : Granic~
stanowiły obiekty o jasności 17m.5.
Dyrektor obserwatorium w Tonanzintla, G. Ha ro, znalazł 437 obiektów z silną emisją Ha wodoru. Z nich 121 odpowiada dawniej znanym
mgławicom planetarnym, 67 zaklasyfikowano jako nowo-odkryte mgła
wice planetarne, 48 prawdopodobnie mgławice planetarne i w kilku
wypadkach jasne mgławice nieregularne. Większość pozostałych obiektów emisyjnych są to prawdopodobnie gwiazdy »osobliwe«, za słabe
do klasyfikacji. Ilość mgławic planetarnych na badanych obszarach
w-ydaje się być daleka od wyczerpania.
Odkryte ostatnio mgławice planetarne są silnie skoncentrowane ku
środkowi Galaktyki, symetrycznie rozłożone wobec równika galaktycznego. Tworzą one zapewne trójosiowy system, koncentryczny z jądrem
galaktycznym. Jeżeli tak jest, to mgławice planetarne mogą nam dać:
niezależny sposób wyznaczenia odiegłości centrum galaktycznego i prawdopodobne rozmiary jądra naszego systemu gwia~ dowego .
Pg.
[Według Astronom. Journal. 56, 128 (1951)].
Nowe tablice

spółrzędnych

pięciu

zewnętrznych

planet.

Przy użyciu elektrycznych ma!.zyn rachunkowych obliczono ostatni<>
tablice równikowych !.półrzędnych prostokątnych pięciu zewnętrznych
planet: jowisza, Saturna, Urana, Neptuna i Plutona, za okres od r. 1652
do 2060 w interwałach 40-dniowych. Obliczenia wykonano z dokładno
ścią do 14 znaków dziesiętnych, przy czym opublikowane będzie 9 znaków.
Spółrzędne prostokątne Saturna przetransformowano następnie na
spółrzędne biegunowe heliocentryczne (szerokość, długość i promień wodzący) i porównano ?: pozycjami podanymi w tablicach H i 11 a. Stwierdzono dość znaczne błędy tych tablic. Błąd w długości zawiera dwa
człony periodyczne: jeden z ok"."esem obiegu Saturna, drugi o długim
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okresie około 900 lat. Również w promieniu wodzącym wykryto błąd
veriodyczny o amplitudzie około 0,00005 jednostek astronomicznych.
Błąd w szerokości jest niewielki. Tablicf Hilla mają zatem poważne
błędy rosnące obecnie w czasie. Pochodzenie tych błędów nie jest dokładnie znane.
Podobnie pozycje Urana wykazują systematyczne różnice w porównaniu z pozycjami wynikającymi z teorii Ne wcom ba. Obecnie przeprowadza się dyskusję dotychczasowych obserwacji Urana w porównaniu
z tablicami uzyskanymi przez · całkowanie liczbowe, celem otrzymania
nowej wartości na masę Plutona,
[Według

Astronom. Journal. 56, 35-38 (1951)).

AS

Wiek Perseid

Dr S. Hamid z uniwersytetu w Kairze wyliczył ostatnio, że roJ
Perseid zaistniał mniej więcej 40 OOO lat tem'u, wówczas, gdy kometa
odkryta przez astronomów w r. 1892 (III) została „schwytana" przez Jowisza i zamieniona z długookresowej (ok. 10 ooo lat) na periodyczną
o okresie obiegu dokoła Słońca 120 lat. Po tej zmianie orbity kometa
krzyżująca tor Ziemi, poczęła podchodzić w perihelium do Słońca na
odległ_ość dwóch jednostek astror,omicznych, co zupełnie wystarcza, aby
z jej „skutej lodem" (zmarzniętego cyjanu, czy tlenku węgla) głowy
uwalniały się pod wpływe111 ciepła promieniowania słonecznego poszczególne wmarznięte w lód meteory i utworzyły po upływie około 60 obiegów Słońca pierścień tych ciał rozsianych wzdłuż orbity komety. Początkowo pierścień ten był dość skondensowany. Na przekroczenie go
przez Ziemię wystarczał 1 dzień. 'fówczas powstały w ten sposób rój
miał dobrze zdefiniowany radiant.
Z biegiem czasu, pod wpływem wiekowych perturbacyj ze strony
planet, pierścień ów stopniowo rozluźnił się i to tak znacznie, że obecnie
Ziemia wędruje poprzez niego w ciągu dwóch tygodni · trwania roju. Ma
to miejsce w połowie sierpnia każdego roku. Radiant roju jest obecnie
wskutek tego znacznie „rozmyty".
J. G.
[Według Astronom. Journal.

56, 126 (1951)].

Wahania blariku komet

Obserwacje jasności widomej komet stanowią wdzięczne pole dla
pracy milośników (Urania XVIII, 58-60 oraz 96-102). Komety oprócz
powolnych zmian blasku, zależnych od ich odległości od Słońca i Ziemi
(światło odbite), wykazują ponadto szybkie wahania blasku, powodowane
wpływem promieniowania słonecznego (światło własne rpobudzóne). Niemiecki miłośnik astronomii, obecnie ·już fachowiec, Max B eye r, który
obserwuje systematycznie jasności widome komet (obserwacje jego odnoszą się do 37 komet ostatnich paru dziesiątek lat) doszedł niedawno do
wniosku, że wahania blasku widomego komet s·ą zależne od działalności
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W latach obfitszego występowania plam słonecznych wahania
w okresie sąsiadującym z ich minimum, wykazując
korelację z liczbami względnymi Wolfa. W ok.r esie samego minimum
plam wahania blasku komet ustają niemal całkowicie. Dalej znajduje
on, że tak amplituda wahań blasku komety, jak i jej jasność ogólna,
maleje wraz z jej szeroklością heliocentrycmą. Łączy się to z faktem,
że z plam słonecznych wypływają silne strugi elektronów w kierunku
prostopadłym do powierzchni Słońca i one to powodują wydzielanie si ę
światła własnego komet i jego wahania.
J. G.
Słońca.

te

są większe, niż

Granice widzi,alnego Kosmosu
Wyniki próbnych „ sondowań" głębin Kosmosu na wybranych odpowiednio polach przeprowadzone przez Hub b 1 e'a wskazują na istnienie mgławic pozagalaktycznych w odległości 500, czy nawet 1 OOO milionów (miliarda) lat światła. W pracy astronoma niemieckiego A. Be h r a ,
opublikowanej w Astronomische Nachrichten z początkiem 1951 r„ znajdujemy krytyczne rozważania, oparte zresztą na analogicznych dociekaniach poprzedników, dotyczące zasięgu wspomnianych „sondowań głębi
nowych". Podamy je w skrócie. Jasności pozorne m najdalszych mgławic
uzyskane przez Hubble'a przy pomocy długoczasowej fotografii, jak również przyjęte przez niego jasności absolutne M, winny być być zmodyfikowane w następujący sposób:
1) Skala fotometryczna Hubble'a w zakresie najsłabszych mgławic
wykazuje systematyczny błąd i wymaga wprowadzenia poprawki, np.
+om.4 dla m
1sm oraz + om.6 dla m
21m.
2) Jasności absolutne M przyjęte przez Hubble'a są za małe przynajmniej o 1m, układy te bowiem są w rzeczywistości parokrotnie ja'śniejsze, niż on przypuszczał.
Ponieważ „odległości fotometryczne" d mgławic, które tu wchodzą
w grę, są zależne od wielkości „modułu odległości": m-M, przeto wprowadzając dwie powyższe poprawki, powiększamy tym samym moduł,
co pociąga za sobą wprowadzenie mnożnika 2 lub nawet 3 do odległości
najdalszych układów gwiazdowych wykrytych przez Hubble'a. Odnośne
wzory fotometryczne są:

=

=

M - m+5 + 5 log p

1"

oraz d _ - X 3,26 I.
p

św.

W konsekwencji promień widzialnego Kosmosu należało by z tych
powodów zwiększyć do 2-3 miliardów lat . światła, przestrzenie dotychczas „wysondowane" powiększyć 10-30 razy.
J . G.
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Słońca

W wyniku ogromnego rozwoju zarówno techniki obserwacji jak i teorii, ukazało się w ostatnich czasach bardzo dużo prac dotyczących ra<:liowego promieniowania Słońca, rzucających wiele nowego światła na
:zagadnienia fizyki Słońca, w szczególności jego warstw najbardziej zewnętrznych: chromosfery i korony.
Dużo uwagi poświęca się rozkładowi natężenia promieniowania radiowego na tarczy Słońca. Do niedawna obserwacje tego typu mogły być
wykonywane tylko w czasie zaćmień, przy czym najdogodniejsze były
:zaćmienia
całkowite.
Ostatnio opracowano aparaturę umożliwiającą
obserwacje tego rozkładu również poza zaćmieniami. Działanie tej aparatury polega w zasadzie na zjawisku interferencji fal odbieranych przez
dwie umieszczone
niedużej od siebie odległości anteny. Przy użyciu
1:vch urządzeń wykonano obserwacje rozkładu jasności na długości fali
f>O cm i 3,68 m. W obydwóch wypadkach otrzymano spadek natężenia
ku brzegowi tarczy Słońca, sprzeczny z teorią przewidującą wzrost natężenia. Krzywa, uzyskana dla długości fali 3,68 m, zgadza się dla małych odległości od środka tarczy Słońca (poniżej 2R 0 , gdzie R 0 wi:zualny promień Słońca) z krzywą teoretyczną, obliczoną przy założeniu
temperatury ,korony 2.106 oK. Aby zinterpretować przebieg krzywej na
<lalszych odległościach, należałoby przyjąć spadek temperatury. Najlepszą zgodność z obserwacją można uzyskać przyjmując następujący
rozkład temperatur korony: u podstawy korony 2,5.10 6 °K, dalej wzrost
temperatury do wartości 2,0.10° °K w odległości 1,2 R 0 i ponowny spadek do 1,0.106 °K w odległości 2,0 R 0• Atmosfera tego typu nie może
być jednak w równowadze hydrostatycznej.
Jeżeli krzywą podającą zależność natężenia promieniowania radiowego Słońca od wielkości powierzchni jego tarczy pokrytej przez plamy,
przedłużymy do punktu odpowiadającego brakowi plam na Słońcu, to
na osi, podającej natężenia, odczytać możemy natężenie promieniowania
spokojnego wysyłanego przez Słońce. Okazało się, że natężenie tego
promieniowania doznaje zmian per\odycznych o okresie odpowiadają
cym cyklowi plam na Słońcu. Zmiany te stwierdzono na długościach
fali 10, 25, 50 cm, a nie stwierdzono na falach dłuższych i krótszych.
Van de Hu 1 st wyjaśnia pochodzenie tych zmian zmianami gęstości
elektronów w koronie w czasie cyklu plai;n na Słońcu.
Dotychczasowe metody wyznaczania gęstości elektronów w koronie
:słonecznej polegały na obserwacjach widzialnego światła rozproszonego
w koronie podczas zaćmienia Słońca. Pomiary tego typu były bardzo niedo.1dadne ~zczególnie dla wyższych warstw korony. Ostatnio bpracowano
metodę pozwalającą na wyznaczenie tej gęstości ze znacznie większą
dokładnością. Metoda ta opiera się na obserwacji promieniowania radiowego. Wiadomo, że promieniowanie radiowP określonej długości

w
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:tali nie może przechodzić przez ośrodek, w który)Il gęstość elektronów
przekracza pewną graniczną wartość 1 ). Wartość ta zależy od długości fali
promieniowania i jest tym wyższa, im mniejsza jest długość fali. Gdy
punktowe źródło promieniowania radiowego (»radiogwiazda«) przechodzi
w pobliżu tarczy słonecznej, to poszczególne długości fali będą stopniowo
zakrywane« w różnych odległościach od Słońca, skutkiem różnic w gę
stości elektronów w różnych warstwach korony. Z dokładnych więc
obserwacji takich » zakryć« radiogwiazd przez Słońce wyznaczyć możemy
rozkład gęstości elektronów w koronie. Celem usunięcia zakłócającego
działania promieniowania radiowego Słońca należy stosować przy takich
obserwacjach specjalne anteny, nieczułe na promieniowanie pochodzące
ze źródła o dużej powierzchni. Pozostaje jednak przy tym dość silnie
przeszkadzający wpływ promieniowania pochodzącego z plam na Słońcu .
Wykonane dotychczas obserwacje zakrywania przez Słońce radiogwiazdy
w gwiazdozbiorze Byka nie dały pewnych wyników właśnie skutkiem
zakłócającego działania dużej grupy plam znajdującej się w czasie obserwacji na Słońcu.
AS
(Wed.ług Nature 165, 354 (1950); 167, 889 (1951); 167, 635 (1951); 168,
599, (1951)).
Siady atmosfery na Merkurym

W jedenastym (listopadowym) numerze czasopisma Priroda (1951}
ciekawa notatka B. R u b a s z e w a o najnowszych próbach
wykrycia śladów atmosfery na Merkurym; podajemy ją poniżej w obszernym streszczeniu.
Im mniejsze jest nasilenie siły ciężkości na danej planecie, tym mniejsze jest prawdopodobieństwo, by mogła ona przez dłuższy czas utrzymać swoją atmosferę. Graniczna szybkość, przy osiągnięciu której czą 
steczka porzuca na zawsze sferę przyciągania planety, wynosi dla Merkurego 3,8 km/sek. Przypomnijmy, że dla Ziemi szybkość ta wynosi
11,2 km/sek. Również i wysoka temperatura oświetlonej przez Słońce
części
planety nie sprzyja zachowaniu przez nią atmosfery; jak
wiadomo bowiem, szybkości drobin gazów są tym wyższe, im }Vyższa
jest temperatura i przeto drobiny gazów będą bardzo szybko uciekały
z oświetlonej połowy Merkurego. Na koniec, także ciśnienie światła
słonecznego, znacznie wyższe na Merkurym niż na Ziemi, intensywnie
» Zwiewałoby « molekuły gazów z atmosfery Merkurego, o ile by takowa
ukazała się

istniała.

Z tego, co wyżej powiedziano, wynika jasno. że nie ma się co spodziewać istnienia na Merkurym gęstej atmosfery, takiej np. )ak na
Wenerze. Nic też dziwnego, że nie obserwuje się u Merkurego świetli
stego pierścienia, pochodzącego z załamania się promieni słonecznych
\

1)

patrz

artykuł

W. I w a n owski ej

„Urania«

XII, 232 (1951).
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w atmosferze, podobnego do tego, jaki dostrzega się u Wenery w czasie
planety przed tarczą słoneczną. Dostrzec ten pierścień próbował L y ot obserwując Merkurego pny pomocy swego koronografu
na tle korony słonecznej. Próby te pozostały bez rezultatu, z czego
w szczególności wynika, że gęstość ewentualnej atmosfery Merkurego
nie przekracza Ya gęstości ziemskiej atmosfery. W 1929 roku Lyot próbował wyrkyć ślady atmosfery na Merkurym przy pomocy obserwacji
polarymetrycznych*). Doszedł on do wniosku na podstawie swych ówczesnych pomiarów. że gęstość tej atmosfery nie może być większa nii.
2,1 % gęstości ziemskiej atmosfery.
Współczesne metody polarymetryczne stosowane w astronomii pozostawiły daleko w tyle technikę, którą posługiwał się Lyot w 1929 r. Przy
pomocy udoskonalonych metod udało się w 1949 r. radzieckiemu uczonemu Lip ski em u wykazać słabe ślady atmosfery na Księżycu. Ce>
prawda wynik Lipskiego wymaga jeszcze sprawdzenia, gdyż późniejsze
pomiary wykonane przy użyciu koronografu prowadzą do wniosku, iż.
na Księżycu nie istnieje atmosfera o gęstości przekraczającej 10-s gę-
stości atmosfery ziemskiej.
W 1950 r. D o 11 fu s ponowił próby wykrycia śladów atmosfery na
Merkurym przy pomocy ulepszonej techniki polarymetrycznej. Swe
obserwacje wykonał Dollfus w obserwatorium Pic du Midi (Francja),
znajdującym się na wysokości 2900 m, przy pomocy teleskopu 60 cm.
Polarymetryczne metody wykrywania atmosfery ciał niebieskich opierają się na następujących faktach. Stopień polaryzacji światła odbitego
od powierzchni planety i od jej atmosfery jest różny. Pozai tym ten stopień zależy od długości fali, od kąta fazy (to jest kąta przy planecie
w trójkącie Słońce-planeta-Ziemia) i od odległości kątowej danego
punktu planety od środka jej tarczy. Z rozważań teoretycznych wynika,
że jeśliby Merkury posiadał atmosferę o własnościach optycznych podobnych do atmosfery ziemskiej, to nawet gdyby ta atmosfera była 200 razy
rzadsza od ziemskiej, powinnaby się dać zaobserwować przy fazie 9~
różnica w stopniu spolaryzowania światła pomiędzy promieniami przychodącymi ze środka tarczy planety i z końców sierpa. Prócz tego, przy
istnieniu atmosfery, występowałaby różnica w stopniu spolaryzowania
światła przychodzącego z tego samego punktu powierzchni planety, w zależności od tego, jakiej 'barwy promieni używa się przy obserwacjach. Z pomiarów Dullfusa wynika, że zaobserwowane przez niego-

przejścia

*) Jak wiadomo światło składa się z fal elektromagnetycznych. Jeżeli
krzywa przedstawiająca ruch falowy leży w jednej płaszczyźnie, to falę
taką nazywamy spolaryzowaną liniowo. Jeżeli natomiast płaszczyzna ta
zmienia się bezładnie w miarę przesuwania się wzdłuż kierunku rozchodzenia się fali, wówczas mamy do czynienia ze światłem niespolaryzowanym. Otóż światło słoneczne jest niespolaryzowane. Natomiast świa1ło słoneczne odbite od atmosfery planety musi być w znacznym procencie spolaryzowane.
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różnice w stopniu polaryzacji w rogach sierpa i w środku tarczy planety, jak również różnice występujące przy posługiwaniu się promieniami różnych barw, dadzą się wytłumaczyć, jeżeli przyjąć, że na Merkurym istnieje atmosfera o podobnych własnościach optycznych jak ziem-ska, ale o gęstości wynoszącej tylko 0,003 gęstości atmosfery Ziemi. Ciśnienie takiej atmosfery wynosiłoby na powierzchni Merkurego tylko
1 mm słupa rtęci.
Tak więc po odkryciu przez Lipskiego śladów atmosfery na Księ
życu, wykazano obecnie istnienie rozrzedzonej atmosfery i u najbliższej
Słońca planety, pod wielu względami podobnej do Księżyca.
Jak o tym była mowa wyżej, warunki na Merkurym nie sprzyjają
utrzymaniu się na nim trwałej gazowej otoczki. Należy przypuszczać, że
gazy stale wydzielają się z powierzchni Merkurego pod wpływem ogrzania oświetlonej części jego powierzchni przez promi nie słoneczne, a także
na skutek wyrywania cząsteczek gazów ze stałej powierzchni planety
przez ultrafioletowe promieniowanie Słońca.
[Priroda, 11, 47 (1951)1
SLP

<>BSERW AC.JE
Obserwacje bolidów

Dnia 24. XII. 1951 r. o godz. 21h 04m zaobserwowałem przelot bolidu
południowej części nieba. Zabłysnął on w okolicy gwiaizd e i b
gwiazdozbioru Oriona. Zgasł na prawo od Jowisza na wysokości około
35° nad horyzontem. Lecąc zataczał łuk którego punkt S'lc.zytowy (śro
dek łuku) wznosił się około 40 ° nad horyzontem
Przelot bolidu r07począł się w postaci cienkiej smugi, koloru ciemnożółtego, która stopniowo zmieniała kolor ciemno-żółty na żółty. Po przebyciu polowy drogi czoło smugi przyjęło kształt krótkiego cygaira w kolorze złoto-żółtym.
,
Podczas biegu odrywały się od bolidu małe cząstki, które w smudze
jasno świeciły przez ułamek sekundy. Bolid p171ebył drogę około 907100Q.
Zjawisko trwało około 8 sek. Obserwacji dokonałem w polu n.a terenie
Świętochłowic. Niebo było bardzo czyste. Zjawisk głosowych nie słysza
łem, chociaż stałem w polu i wokół panowała cisza. Zaznaczam, iż wymiary kątowe podaję w przybliżeniu, gdyż nje miałem przy sobie żadnego przyrządu do mierzenia kątów.
Stanek Stefan.

na

Obserwator: Ziółkowski Włodzimierz, ucz. XI kl. licealnej, Damasła 
wek, Janowiecka 713.
Miejsce obserw:acji: jak adres. Czas obserwacji: grudzień, 1. XII.
1951 r., godz. 18h 12m czasu urzędowego. Punkt zabłyśnięcia: koło
gw.i.a:z:.dy i} gwiazdozbioru Orła. Punkt .zgaśnięcia: koło gwiazdy fi gwiamo:zbioru Wodni.1&.
Jasność: ok. - Im, a może i większa. Czas trwania zjawiska: około
1-1,5 sek Barwa: złoto-żółta. Bolid smugi po sobie nie zostawił. Niebo
-w tym dniu było bezchmurne i gwiażdziste.
Ziółkowski Włodzimierz
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Obserwator: Kler Andrzej. Miejsce obserwacji: Nowy Sącz, ulica MikOliaj,a Reja 22. Moment: 1951 r. 21. XI. godz. 5h 31m 40s czasu urzędowego.
Czas przelotu: 2 sek. Jasność: - 3m (po zapłonięciu), początkowo om.
Barwa: początkowo biała, później po poja~,ien.iu się smugi, po!llall'ańczowa
(od odcienia czenvanego do żółtawego). Punkt zabłyśnięcia: ok. a = 7h 3Qm,
6 = + 12 °. Punkt zgaśnięci:ai: ok. a = 9h 30m, 6 = O0• Meteor ten począt
kowo biały, zapłonął barwą pomarańowwą na tle gwiazd E i t Węża W:odnego, ciągnąc za sobą świecąC'ą smugę, długości ok. 5°, która zoslbawiła na niebie ślad trwający 1,5-2 sek. po zniknięciu meteoru. Meteorznilmął za cumulusem, ale miejsce zgaśnięcia dało się mniej więcej ,
określić. Jak na meteory poiranne leciał bardzo powoli.
Kler Andrzej.

Wielka grupa plam

słonecznych

w 1951 r.

Mimo, iż aktywność Słońca zbliża się do minimum, zdarzają się na
jeszcze duże grupy, jak ogromna grupa plam z kwietnia i maja
1951 r.
Grupę tę zaobserwowałem po raz pierwszy 27. I. 1951 r. Składała się
wówczas z kilkunastu słabych plamek. W lutym największa z plam stała
się widoczna gołym okiem. Podczas trzeciego pojawienia się grupy głów-Słońcu

..
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Grupa plam

słonecznych

w dniach 16. IV. i 18. IV. 1951 r.

na plama rozwijała się nadal i była z łatwością widoczna gołym okiem„
Dnia 12. IV. grupa pojawiła się po raz czwarty. Zwiększyła ona znacznie swą powierzchnię, w nieregularnym i rozczłonkowanym półcieniu
występowało wiele jąder. Dnia 18. IV. grupa przeszła przez południk,
a dnia 19. IV. liczba Wolfa dosięgła wartości 249. Zaobserwowałem w tym
dniu 209 plam, z tego około 180 należało do owej wielkiej grupy. Bu--
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półcieni była niesłychanie skomplikowana, długość plamy
OOO km. W następnych dniach nie mogłem śledzić rozwoju

wynogrupy.
Grupa pojawiła się następnie w maju. Wielkość pozostała bez zmian , I
półcień stał się bardziej owalny. Grupa była w tym okresie nadal z łat
wością widoczna gołym okiem.
Załączone rysunki przedstawiają grupę w dniach 16. IV. i 18. IV.
Rysunki były wykonane przy pomocy lunety 83 mm przy powiększe
niu 70 X .
A. Wróblewski
P . T. M. A. - Warszawa

.siłal 75

Obserwacje plam

słonecznych

w okresie

1. VII. do 31, XII. 1951 r.
W okresie tym dokonałem 111 obserwacji, posługując się dwiema lunetami :
o obiektywie 40 mm, powiększeniu . 36 X i
o obiektywie 84 mm, powiększeniu 69 X
Obserwowałem z okna mieszkania lub tarasu domu (V piętro) w Warszawie.
Część obserwacji poczyniłem w Jarosławcu k. Darłowa (lipiec i początek sierpnia) i w Grudziądzu
(drugi tydzień września). Obserwacje
<>pracowywałem metodą Wolfa wg wzoru :

w=

k(f

+ 10 g)

(vide »Urania« XXII, 7-8, 1951 r., str. 162)
<>raz dla oznaczania typów grup używałem skali Waldmaiera. Jako współ
czynnikami redukcji dla obserwacji wykonanych przy powiększeniu 36 X
u żywałem k
1,7.

=

1951

JO

XI
"Wykres

wahań względnych

Xll

liczb Wolfa w okresie 1. VII.-31. XII. 1951 r.

Wszystkie więc obserwacje są zredukowane do jednego systemu tzn.
przy powiększeniu 69 X .
Z załączonego wykresu można stwierdzić, że wahania względnych
liczb Wolfa osiągnęły najwyższą wartość w dniu 18. IX. 1951 r . (W
199).
Sierpień jest ciekawy ze względu na to, że po osiągnięciu maksimum
w tym miesiącu, krzywa spada do O i przez 5 dni Słońce jest wolne od
plam (25-29). VIII. 1951 r.), następnie krzywa równomiernie się podnosi,
po czym występuje maksimum wrześniowe, charakterystyczne wysokimi wartościami względnych liczb Wolfa oraz dużą ilością grup .

=
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Zjawisko efektownej zorzy polarnej, które miało miejsce w dniu 28. X .
1951 r ., miało niewątpliwie związek z ciekawą grupą plam, obserwowaną
w końcu października.
Rysunki tej grupy wraz z rysunk~i równie ciekawej grupy sierpniowej , załączam poniżej.

Skala typów grup plam
wg W a l d m a i e r a

Miesiące

Lipiec

I I VII IVIII

!

I 1 11 I 111

I V VI

5

4

4

3 1-

-·

2

2

7

Wrzesień

8

4

2

3 -

Październik

2

2

1

4- -

Listopad

2

3

2

2

Sierpień

-

Grudzień

Okres

-

I

Ogółem
ilość

3 .I

-

-I

1
2

a
-

-

1

-

-

2

1

I

1

- - 1-

-1-

-1-

11 l15 Ja J2o l- l 1l 1J. 4 1

półroczny

grup

$rednia
liczba
Wolfa

12

70,5

Ilość

obserwacji

I

22

27

9

69,0

16

124,4

22

10

78,3

23

7

55,4

13

41,7 >i'

4

4

I

58

I

79,6

I

111

2 ·~

.,,

.,,

·~~··

(

„

2

I)

ł

„„

•

Rozwój dwóch grup plam słone-cznych . Momenty są podane w czasie
środk . -europ. Na tarczach sytuacyjnych grupa, o którą chodzi, jest zaznaczona mocniej.
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Tabelka, wraz z załączonym wykresem wahań względnych liczb Wolfa,
charakteryzuje wyniki moich obserwacji w okresie II półrocza 1951 r.
W tabelce uwzględnione są zmiany 'typów grup tzn„ jeżeli dana grupa
przechodziła przez kilka typów, to jest zanotowana równocześnie w odpowiednich rubrykach.
$rednia liczba Wolfa dla grudnia jest oznaczona gwiazdką, ze względu
na znikomą ilość obserwacji w tym miesiącu.
Z obserwacji wynika, że mimo zbliżania się do minimum występo
wania plam słonecznych - krzywa wahań względnych liczb Wolfa osiąga
jeszcze dość wysokie wartośCi a intensywność występowania grup jest
jeszcze okresami duża, jak np. w sierpniu i wrześniu 1951 r.
Bohdan Szczepkowski
członek

sekcji obserwacyjnej PTMA -

Warszawa

KRONIKA P. T. M. A.
Dnia 19 grudnia 1951 r. odbyło się Walne Zebranie członków P. T.
M. A. Kolai Wrocławskiego w terminie nieco przyspieszonym, a to z powodu służbowego przeniesienia dotychczasowego Prezesa Koła, inż.
Czetyrboka, do Warszawy. Najważniejszym dziełem ustępuiącego prezesa było powołanie do życia miejscowego planetarium, którego nieregularne funkcjonowanie spowodowane było brakiem własnego, stałego
lokalu. Zagadnienie to rozwiąże zapewne w sensie stanowczym nowo
obrany Zarząd, na czele którego stanął Dyrektor Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Wrocław'Skiego Prof. Dr Eugeniusz Ryb k a;
zasłużony pracownik na niwie popularyzacji astronomii (także w okresie
przedwojennym), redaktor Uranii w latach międzywojennych. Nowy
Zarząd Koła ukonstytuował się nastęoująco: Dr A. Opolski wiceprezes.
Mgr P. Rybka, sekretarz i H. Kaczmarzowa jako zastępczyni sekretarza.
skarbnikiem wybrano J. Słomkę, kierownikiem naukowym została Dr
S. Kosibowa, a stałym kierownikiem planetarium Mgr J. Walichiewicz.
Nowemu Zarządowi przesyłamy życzenia owocnej pracy!
W dniu 26 stycznia br. Kolo P. T. M. A. w Nowym Sącz.u odbyło
iwoje doroczne Walne Zebranie. Wytrwałość i zapał, planowanie i sumienne wykonanie planu zawsze cechowały podejmowane (coraz to
nowe) zadania przez każdoroczny Zarząd, któremu stale przewodniczy
wypróbowany miłośnik, prcf. A. B arb ac ki. Niezmiernie szczęśliwy
dobór ludzi dobrej woli i szczerych wielbicieli nieba gwiaździstego,
stale konc;ekwentnie i czynnie popiera podjętą przez Prezesa pracę ,
dzięki czemu rezultaty wspólnie osiągane są, jednym słowem, wspaniałe. Szczu::>lość m1ejscai nie pozwala na obszerne omówienie tych
rezultatów, zaznaczyć jednak należy z naciskiem, że podjęta praca
objęła swym zasięgiem nie tylko szerokie sfery pracującej inteligęncji .
ale również młodzież szkolną (przez tworzenie szkolnych kółek członków 
kandydatów P. T. M. A.) oraz świat II'Obotniczy, crego wyrazem jest
żywa i pracująca grupa naszych członków, rekrutujących się z tamtejszych pracowników warszta1ów kolejowych.
Na nowy okres sprawozdawczy powołano pełny skład ustępującego
Zarządu, wunocniony jeszcze kooptacją dwóch nowych członków, który
przedstawia się obecnie następująco: prof. A. Barba1ck.i - prezes; Zarząd w osobach: prof. E. Rapf, dyr. R. Burda, inż. Z. Popławski, inż.
A. Kustroń, R. Niemczyński, Wł. Ryś, T. Wałachiewicz i R. Szybiak; do
Komisji rewizyjnej wchodzą: sędzia T. Kmiecik, Wł. Michalunio i E.
Kita.
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przyszłej

pracy nowego

Zarządu.

widoczne na ziemiacłt polskich częsCiowe zaćmienie
lutego) i Słońca (25 lutego). Zarząd Główny P. T. M. A.,
swoich st.atutowych z:tdań, rozesłał w początkach lutego br.
do wszystkich szkół licealnych (735 jednostek), w których nauka astro nomii jest obowiązkowa, <;tosowny komunikat (Nr 4) z ryciną, objaśniający zapowiedziane zjawiska, a to celem szczególowego przygotowania obserwacji, zwłaszcza zaćmienia Słońca, wypadającego w dogodnych godzinach porannych.
Zarząd Główny zwrócił się również z uprzejmą prośbą, aby nauczyciele zachęcili uczniów do wys!ania sprawozdania :z. przebiegu zjawiska,
naturalnie o ile pogoda dopisała. Posiadane w archiwach Towarzystwa
sprawozdania z poprzednich zaćmień są doskonałą ilustracją budzącego
się zainteresowania piękną nauką astronomii wśród naszej młodzieży
szkolnej .
W lutym

było

Księżyca (10
w spełnieniu

Z KORESPONDENCJI
Od p. Marii Morawskiej otrzymaliśmy list, który podajemy poniżej
brzmieniu.
W moim artykule „Zachmuraenie wieczorne w Polsce" (Urania T. XXIII,
str. 51), przy obliczaniu średnich wartości rożnie zachmurzenia w stosunku do Krakowa, posłużyłam się omyłkowo (nieporozumienie Wyjaśniło się dopiero w związku z pewną uwagą Prof. T. Banachiewicza)
średnimi 50-letnimi dla Krakowa, zamiast brać każdorazowo średnią
z tego samego okresu co dla miejscowości nawiązywanej do Krakowa.
Zmiany wynikłe na skutek tej nieprawidłowości rachunku są na ogól
niewielkie.
W okresie od lutego do kwietnia nie ulega zmianie Białystok, powiększyć o 20/o należy zachmurzenie Opola, Białowieży i Gdyni, w pozostałych miejscowościach ..zachmurzenie zwiększyć należy o 10/o.
W okresie od \W7.cinia ao października nie ulegają zmianie: Ostróda ,
Wałcz, Zgorzelec, Wrocław, Szczecin i &ankfurt. Pomniejszyć należy
o 40/o zachmurzenie Białegostoku, o 30/o zachmurzenie Kalisza, Zakopanego, Grudziądza, Zywcai, Warszawy, Torunia, Białowieży, Olkusza,
Cieszyna, Kisielnicy, Kościelca, Bydgoszczy, Ta.mowa, Puław i Radomia, o 20/o ulega zmniejszeniu U11Chmurzenie Gdyni i Poznania, o 1°/,
zachmurzenie Sokolnik, Kielc, Łodzi i Lublina.
W okresie od listopada do stycznia zwiększyć należy o 30/o zachmurzenie Lublina i Gdyni, o 10/o zachmurzenie Grudziądza, Sokolnik, Olkusza i Frankfurtu. Zmniejszeniu o 10/o ulega zachmur.r;enie Łodli i Tarnowa. Zachmurzenie reszty miejscowości pozostaje bez zmian.
W ośmiomiesięcznym okresie od września do kwietnia, zmiany są
następujące: c 10/o należy zwiękPzyć zachmurzenie Ostródy, Opola, Sokolnik, Gdyni, Wrocławia, Frankfurtu i Lublina. Zmniejszeniu o 1°/e
ulega zachmurzenie Kalisza, Białowieży, Zakopanego, Białegostoku,
Warszawy, Puław, Poznania, Olkusza, Cieszyna, Kościelca, Tairn.owa.
Kisielnicy, Łodzi i Radomia. Zachmurze!'ie pozostałych miejscowości
r,ie ulega zmianom.
Jak widać z podanych liczb, ogólna tendencja wprowadzonych poprawek polega na niewielkim zmniejszeniu 7..achmurzenia Krakowa
w stosunku do pozostałych miejscowości w okresie od II do JV, oraz
na znaczniejszym (średnio o 20/o) zwi~kszeniu tego zachmurzenia od IX
w

pełnym

do X.
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Stanisław Lem : „A str ó n a u.:: i", powieść fantastyczno-naukowa,
wyd. „Czytelnik" - str. 335 - cena 15,50 zł.

Jednym z postulatów wysuniętych na Podsekcji Metod Popularyzacji
Wiedzy I Kongresu Nauki Polskiej było, aby do upowszechnienia nauki
używać także środków artystycznych. Za realizację wymienionego żą
dania należy uważać m. in. twórczość powieściową o tematyce naukowej.
Powieść p. St. Lema stanowi całkowicie udany krok w tym kierunku
na polu nauki najbardziej czytelników „Uranii" interesującej - astronomii. Autor nie ograniczył się do podania czytelnikowi fascynującej
i sensacyjnej fabuły mającej jedyne pokrycie w wyobraźni, ale w opisach urządzeń technicznych przyszłości oparł się w ogromnej większości
wypadków na realizowanych już dzisiaj osiągnięciach nauk ścisłych.
Poza wymienionymi opisami, osiągnięcia wiedzy naszych czasów są także
popularyzowane przez autora w naukowych rozmowach uczonych członków ekspedycji międzyplanetarnej.
Punktem wyjściowym powieści jest szeroko znane i nie pozbawione
pewnych cech prawdopodobieństwa przyp·. iszczenie, że tzw. bolid tunguski, który spadł w Syberii w roku 1908, nie był meteorem, ale sterowaną rakietą międzyplanetarną. Nawiasowo można wspomnieć, że hipoteza ta jest uważana dzisiaj przez większość wybitnych radzieckich
specjalistów - znawców meteorytyki za bezpodstawną. Znamy jednak
w historii rozwoju nauki wiele niespodziewanych i całkiem przypadkowych odkryć, więc raczej bądźmy powściągliwi w wygłaszaniu kategorycznych ocen.
Akcja powieści toczy się na Ziemi, w kilkadziesiąt lat po upadku
03tatniego państwa kapitalistycznego, następnie na planecie Wenus, a czę
ściowo także na statku międzyplanetarnym w czasie podróży na Wenus
i w drodze powrotnej. Przybyli na Wenus przedstawiciele ludzkości
znajdują tam tylko olbrzymi cmentarz świetnej dawnej cywilizacji oraz.
ruiny gigantycznych urządzeń energetycznych, które miały służyć wymarłym twórcom tej cywilizacji do zniszczenia życia na Ziemi. Na podstawie odnalezionych kronik załoga rakiety wnioskuje, że mieszkańcy
Wenus wyginęli wskutek wojen bratobójczych, w których stosowali nawzajem wobec siebie oręż masowej zagłady - broń atomową. Jedynym
-urządzeniem, które uczestnicy wyprawy zastali jeszcze w stanie aktywności, jest działający periodycznie sztuczny biegun grawitacyjny,który
miał być użyty przez zaginione istoty jako wyrzutnia rakiet między
planetarnych.
Książka, co zresztą wynika z tytułu, nie pretenduje bynajmniej do·
ścisłej naukowości, dlatego też nie można traktować zbyt rygorystycznie
nieścisłości, które w nieznacznej ilości spotykamy w tekście. Niemniej
te z nich, które mogłyby wprowadzić w b~ąd czytelnika, należy spro -
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stować. Mianowicie tzw. strefa niebezpieczna ograniczona powierzchnią
Roche'a otacza jednolitym pancerzem każde ciało niebieskie. Startując
z planety, czy lądując na niej, nie można uniknąć w żaden sposób przebycia tej strefy. Ale na szczęście strefa ta jest ,.niebezpieczna" tylko.
dla ciał dużych, o rozmiarach porównywalnych z wielkościami planeL
Małej stosunkowo rakiecie międzyplanetarnej nie da się ona zupełnie
we znaki, więc i urządzenia chroniące od katastrofy w tym wypadku
są niepotrzebne. Trafnie została podana zasada urządzenia do uzyskiwania pól grawitacyjnych o wielkich natężeniach, ale sprzeczne z zasadami fizyki jest drugie zadanie tegoż urządzenia - wytwarzanie „ujemnego" pola grawitacyjnego, które by miało wywiercić jak gdyby „kanar
w polu grawitacyjnym planety. Autor popada w przesadę rozważając
zagadnienie „zakrzywiania się przestrzeni", a w związku z tym biegu
promieni świetlnych w polu grawitacyjnym. Z opisu wynikałoby, że za
pomocą potężnych, ale zbudowanych na „ludzką skalę" źródeł energii
można osiągnąć zamknięcie się przestrzeni w sferze o średnicy rzędu
1 km. Istotnie, wiadomo, że promienie świetlne zmieniają swój kierunek
w sąsiedztwie dużych mas, ale zmiany te są b. nikłe nawet w potężnym
polu grawitacyjnym naszego Słońca dla promieni przebiegających tuż
przy jego powierzchni. Dbając o poprawność używanych zwrotów należałoby unikać identyfikacji różnych w zasadzie pojęć, np. przyśpieszenia
i siły lub energii i mocy. Warto też może nadmienić, że jak długo rakieta międzyplanetarna porusza się swobodnie, tj. z wyłączonymi motorami, pasażerowie jej nie będą odczuwali przyciągania, jakkolwiek
blisko przyciągającego ciała przelatuje ich wehikuł.
Co do wartości książki z punktu widzenia literackiego, to jako niefachowiec ograniczę się do stwierdzenia, że wytrzymuje ona śmiało porównanie z najlepszymi powieściami fantastyczno-naukowymi Juliusza
Verne' go, chociażby ze względu na równie bogatą jak u Verne'gofantazję twórczą powieściopisarza, wcieloną w bardzo ciekawe i godne
uwagi pomysły („mózgi elektronowe", „myślące" maszyny, „Prediktor"„
„Marax" itp.).
Autor, realizując w swej fantazji odwieczne dążenie ludzkości d<>
oderwania się od Ziemi i poszybowania w przestrzeń międzygwiezdną,
nie zapomina o celach dydaktycznych. Dydaktyzm ten (w przeciwieństwie
do dydaktyzmu Verne'go) obejmuje i zagadnienia moralne, przede wszystkim wzniosłe idee pokoju i braterstwa ludzi wszystkich ras i wszystkich
narodowości. Książka wpaja w czytelnika głęboki szacunek dla potęgi
rozumu ludzkiego i stara się wzbudzić w nim dumę z przynależności
do gatunku „człowiek" oraz poczucie odpowiedzialności za bieg dziejów
tego gatunku.
J. Mietelski

Jako dalszy

w poprzednich numerach „Uranii" zepopularnych (w języku polskim) z zakresu astronomii
i nauk pokrewnych, podajemy nir.iejszy spis:
stawień książek

ciąg ogłaszanych
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Ar isto w G.: „Słońce" (Czytelnik) - str. 46 - 2,30 zł.
Bar i n o w W. A.: „Czas i jego pomiar" (Ludowa Sp9łdz. Wydawnicza) ~ str. 47 - 2,10 zł.
Białoborski E. : „Rakiieta księżycowa" (P. Z. W. S.) str. 109 5 75 zł.
Kurdy bach a Ł. i Z o .n n W.: „Mik'Jłaj Kopernik" (Książka i Wiedza) - str. 34 - 2,- zł.
L a be re n n e P.: „Pochodzenie światów" (Czytelnik) - str. 212 10,- zł.
Led ó cho wski A.: „Astronomia żeglarska" (Wydawnictwa Morskie) - str. 175 - 17,50 zł.
Par en ag o P.: „śwdat gwiazd" (Czytelnik) - str. 36 - 1,80 zł.
Ro upper t St.: „O budowie Wszechświata" (Czytelnik) - str. 46 0 ,90 zł.
Szulczyn L.: „Czy był początek i czy będzie koniec świata?"
{Spółdz. Wyd. „Płomienie") str. 67 - 2,40 zł.
W a 1 dg ar d S.: „Życie we Wszechświecie" (Książka i Wiedza) str. 106 - 3,60 zł.
W or o n co w - Wie 1 j am i n o w : „Budowa Wszechświata" (Ludowa
Spółdz. Wydawnicza) - str. 32 - 1,50 zł.
·
Z a w a d z k i A.: „Mezony - składniki promieniowania kosmicznego"
{Książka i Wiedza) - str. 137 - 10,80 zł.
Poradnik dla samouków (praca zbiorowa 5 autorów) pt.: „Wszech:świat" (Książka i Wiedza) str. 181 - 4,50 zł.

Na Fundusz Budowy Ludowego Obserwatorium
miesiącu grudniu i styczniu w;płaicili:
Roman Jakubowski, Warszawa 4 zł; Franciszka K.aJ.ec, Dobra k/Limianowej 4 zł; Janina Szmurło, Krosno 4 zł; Leopold Węgll.'zynowicz,
Ujanowice 4 zł; Ewa żeleska, Wa1rs~awa 4 zł; Dr Tarło Maziński, Wa:rsziawa 5 zł; RyszaTd Jakubowicz, Ełk 5.50 zł; Czes1aw Bednairz 7 zł;
Stanisław Mucha 4 zł; Edward Wlaźnik, Warszawa 4 zł; Wiesław Szybicki, Warszawa 10 zł; J. Rusin Rusiński , Łódź 3.50 zł; Izabella Sowa,
Bystra Podhalańska 4 zł; Bolesłiaw Mikusek 4 zł; Maria Wodzicka,
Majdan St. 4 zł; Władysław Ciułacz, Łysa Polana 4 zł; Zygmunt Rutkowski, Kraków 3 zł; Ks. Antoni Kwaśny, Biecz 24 zł; StanisŁaw Trybuszewski, Myszków 9 zł; Stanisław Majerczyk, B. Dunajec 4 zł;
Szczęsny Golimowski, Brudzew3ka 5 zł.
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Na Fundusz „Uranii" wpłacili
Ks. Jakub Rayski, Bolechowice 34 zł; Jan Gładkowski, Szczecinek 10 zł;
Dr Tarło Mazifo~ki, Warszawa 5 zł; Ks. Marian Ratuszny, Zawierde 24 zł;
Jan Wróblewski, Gliwice 12 zł; Dr Gabriel Leńczyk, Kraków 34; Mgr
Józef Jaworski, Białystok 3.33 zł; Henryk MieTZWa, Czeladź 4 zł; Stanisław Gawdziński, Warrszawa 12 zł; Inż. Antoni Rybarski, Warszawa
4 zł; Wiacław Szymański, Dąbrowai GÓirn.. 11 zł; Wojciech Głodowski,
Wairszawa 6 zł; Ks. Władysffi.w Zbłowski, Gdańsk 14 zł; Zdzisław Ko2anowski, Łódź 14.35 zł; J. Rusin Rusiński, Łódź 3.50 zł; Maria Leśniew
ska, Warszawa 24 zł; Dr Józef Leśniewski, Warszawa 24 zl; Władysław
Ciułacz Łysa Polana 10 zł; Zygmunt Rutkowski, Krraków 3 zł; Szczęsny
Golimowski, Brudzewska 5 zł.
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OD ADMINISTRACJI „URANII"

W roku 1952 „Urania" staje się miesięcznikiem; wychodzić będzie,
25-go każdego miesiąca i otrzymywać ją
na dotychczasowych warunkach.
Prenumerata wynosić będzie złotych 24 rocznie.
Składka członków zwyczajnych została ustalona na złotych 16 rocznie
i moie być o_µłacana w dwóch ratach półrocznych.
Składka członków kandydatów na rok szkolny 1951/2 pozostaje
nie zmieniona i wynosi rocznie 6 złotych.
Każdy członek nowowstępujący opłaca ponadto jednorazowo zł 1.50.
tytułem wpisowego. Wpłaty należy dokonywać na konto PKO IV-5227/113~
P. T. M. A. Zarząd Główny, Kraków.
objętości 2 arkuszy druku,
będą członkowie Towarzystwa

w

KALENDARZYK ASTRONOMICZNY
na marzec 1952 r.

Wszystkie zjawi.5ka podano w czasie środk . -europejskim.
horyzontem świeci najjaśniejsza
gwiazda stalai naszego nieba: Syriusz (minus 1.6 wielk.), nad zachodnim horyzontem planeta Jowisz. nieco jaśniejszy od Syriusza
(minus 1.7 wielk.), zaś wysoko na południowej stronie sierp Księ
życa .ze słabym światłem popielatym. Na1 lewo od Księżyca widaĆ:
Plejady.
1. do 31. III. Planetkę „Westę" odszukać można przez lunetki według
współrzędnych, podanych przy końcu kalendarzyka.
2. III. znaaduje się najbliżej Ziemi i jest najjaśniejsza (6.5 wielk.). W ciągu
miesiąca prremieszcza się pomiędzy gwiazdami w kierunku ku
gwieździe gamma Lwa.
4. Księżyc i.akryje swą ta!I'czą gwiazdę 4.5 wielk., znajdującą się na
pograniczu gwiazdozbiorów Byka, Woźn'. cy i Bliźniąt. Gwiazda
zniknie za lewym ciemnym brzegiem Księżyca w Poznaniu o godzinie 20.22, we Wrocławiu o 20, 25, w Toruniu o 20.23, w Krakowie
o 20.31, w Wrurszawie o 20 27. Obse1wować przez lunetki.
5. 20h Uran w konjunkcji z Księżycem w odstępie 3 ° na południe.
6. do 20. III. Wieczo;rami odszukać można Merkurego na zaichodnim
jasnym niebie, z początku jako gwiazdę minus 1-szej wielk. (prawie równą Jowisz.owi, który świeci na lewo powyżej Merkurego),
później słabnącą aż poniżej zerowej wielkości. Jest to okres najlepszej widzialności Merkurego w r. 1952.
7./8. 3h - 4h Księżyc tarczą swoją zakrywa górną część gro.mady
Praesepe (Żłóbek) w RP.ku. W ciągu godziny zmikać będą kolejno
gwiazdy gromady za ciemnym lewym brzegiem tarczy Księżyca.
9./10. W ciągu nocy Księżyc prresuwa się tuż poniżej Regulusa.
12./13. Na lewo od Księżyca świeci Saturn jako gwiazda 1-sz.ej wielk.
13. 18h Saturn w konjunkcji z Księżycem w odstępie 7 ° na1 pn. od
Księżyca. Póżniejszym wieczorem znajdziemy Saturna na prawo
powyżej Księżyca, zaś na lewo od Księżyca widać Spikę (Kłos.
Panny), gwiazdę o pół wielk. słabszą niż Saturn.
14. Bh Neptun w konjunkcji z Księżycem w odstępie 7 ° na północ.
14./15. Późnym wieczorem powyżej wschodzącego Księżyca widać Spikę.
zaś na lewo poniżej Księżyca, czerwonego Mairsa jako gwin:l~
o półtorej wielk. jaśniejl'Zą niż Spika
14. do 26. III. wieC"Zorami dobrze widoczne jest światło zodiakalne, ście
lące swą słabą poświatę wzdłuż gwiazdozbiorów Zodiaku.
1. Wieczorem nad połudn . -wschodn.
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15./16. Powyżej Księżyca świeci Mars jako gwiazda minus 0.2 wielk.
16. Bh Mars w koniunkcji z Kc;iężycem w odstępie 7 ° na północ.
17./18. W drugiej części nocy na prawo powyżej Księżyca znajdziemy
Antaresa, czerwoną gwiazdę zmienną pierwszej wielkości, WYiej
na niebie Marsa (obok gwiazdy 3-ciej wielk. alfa Wagi), dalej na
prawo Spikę i Saturna. Tuż przy Saturnie widać gwiazdę 3-ciej
wielk. gamma Panny, (w lunecie rozpoznawalną jako podwójną).
18. 7h. Uran st.acionarny. w rektascenzji.
18. 23h Merkury w największej elongacji 18°.5 na wschód od Słońca.
Planeta jest jednak gorzej widoczna niż w dni poprzednie, bo jasność jej szybko maleje .
.20. 17h 14m Słońae wstępuje w znak Bamna, znaijduje się w punkcie
równonocy wiosennej. Punkt ten obecnie leży w gwiazdozbiorze Ryb.
Słońce przebywa w
granicach gwiazdozbioru Ryb od 11. III.,
a 18. IV. wkroczy do gwiazdozbioru Barana.
22. i 23. rano widoczny jest stojący sierp Księżyca z resztą tarczy,
świecącą wyraźnym światłem J>()pielatym.
24. 3h Wenus w konjunkcji z Księżycem w odstępie 2° na południe.
25. 5h Mars stacionarny w rektascenzji, zmienia kierunek swego ruchu.
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Droga Marsa między gwiazdami od 1. I. 1952. do 10. IX. 1952 r.
W miejscach oznaczonych kółkami z cyframi rzymskimi znajdzie się M.airs
1-szego dnia każdego miesiąca. 1. V. n~stąpi opozycja Marsa ze Slończ m .
26. lOh Merkury stacionarny w rektascenzji.
26. Wieczorem wkrótce po zachodzie Słońca w razie zupełnie czystego

nieba można poszukiwać wąziutkiego leżącego sierpa Księżyca (21
godz. po nowiu) nisko nad zachodnim horyzontem. Wyże.i w odstępie
ponad 3o od Księżyca świeci Merkury (1-szej wielk.), zaś na lewo
od Merkurego jaśniejszy Jowisz (minus 2-giej wielk.).
26. 24h Merkury w konjunkcji z Księżycem w odst. mniejszym niż 1 °
na południe .
27. 6h Jowisz w konjunkcji z Księżycem w odstępie 5 o na południe .
.27 . Jowisza znaleźć można na jasnym tle zorzy wieczorne.i w odległości
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przy wyprężonym ramieniu) poniżej
4° na prawo od Jowisza znajduje się
Merkury. $wiatło popielate na Księżycu widoczne będzie do 30. III.,
Z9. od 21h aż do Ziache>Qu Księżyca: Księżyc zakrywa górną część gromady Plejad. Przez lunetki obserwować można, jak to gwiazdy po
kolei raptownie znikają przy ,ciemnym brregu tarczy Księżyca.,
świecącym słabym światłem popielatym.
30. 19h Uran w kwadraturze ze Słońcem, widoczny wieczorami.
Minima Algola: Marzec 1952. Bd 23h.9; lld 20h.7; 14d 17h.5; 31d 22h.5.
Minima główne Beta Lyrae. Marzec 1952. 6d 25h; 19d 23h.
Zjawiska w układzie satelitów Jowisza: (objaśnienia p. KalendarzY'k na
styczeń 1952 r.)·
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miesittca widoczny wieczorami na zachodnim
niebie w lł\liedi.twie Jowisza. Jaaność Merkurego alabnie od minus 1-ezej wielk. d • plus 2-iiej.
18 !Il . najwiękaza elongacja wachodnia.

lll. 1.

I4
IS
lS
IS

II,

2I.
3I.

MARS
-14·s 23
- 1s·2 22
- IS"S 22
- is·6 2I

S3
OI
06
os

· Rekt.

06
38
04
2S

8 39
8 04
7 27
6 46

Wschodzi późnym wieczorem i świeci
do rana jako wspaniała czerwona
gwiazda zerowej wielkości jaśniejąca
z dnia na dzień.
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W schodzi coraz wczesniej wieczorem
i świeci do rana w gwiazdozbiorze
Panny, jaśniejszy niż Kłos (Spika),
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Dla odazukania planetki należy w ciqgu szeregu pogodnych wieczorów wykonać dokładne
ry1unki z wszystkimi nawet najałab1zymi gwiazdami dostrzegalnymi przez używaną lunetę
w oko icy nieba wskazanej r rzez wapółru~dne planetki Przez porównanie ryaunk6w zna ~
leźć n10Żna planetkę jako t~ 1 po,r6d gwiezd, która zmieniała swe położenie a duła na dzień
jednakowo w tym aamym kierunku.
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LUDOWE OBSERWATORIUM ASTRONOMICZNE
dostępne bezpłatnie dla wszystkich członkówTowar~qstwa,
za okazaniem ważnej legitymacji członkowskiej, urządza
w każdy bezchmurny i pogodny wiec-.1.ór, 7.a wyłączeniem
niedziel i świąt, pokazy nieba przy pomocy lunet astronomicznych, objaśniane przez fachowych prelegentów.
Pokazy te odbywają się obecnie od godziny 18 do 20, na
wzgórzu wawelskim, dojściE od stron,v Placu B{'mardyi1skiego. Nic>członkowie opłacają na rZl>ez Budowy Ludowego Obserwatorium w Krakowie datek w wysokości
2 złotych od osoby. Wycieczki szkolne i dzieci w towarzystwie rodziców opłacają na ten sam cel zniżony datek
1 złoty od osoby.
.
Poszcz<'gólne klasy uczniów mogą za upr:wdnim zgło
··zeniem w biurze Towarzystwa, ul. św. Tomasza 30, m. 8,
ćwiczyć przy osobnej lunecie swoje szkolne programy.
Krakowskie Koło naS7.ego Towarzystwa wprowadziło
dla członków bezpłatne

SEMINARIUM 1\STRONOMlCZNE,

, prowadzone przez dra J. Strzemiei1skiego, raz na tydzień
we wtorki od godz. 17 do 19. Celem tego Seminarium jest
pogłębianie prawdziwej wiedzy o wszechświecie, przez
ofnawianie wybranych tl>matów z astronomii. Zachęca się
do brania udziału w tym Seminarium także członków
pqzamiejscowych. (Adres: ul. św. Tomasza 30, m. 8).
Nie uległy zmianie stałe Wieczory Ast,ronomiczne,
urządzane z odczytami i przeźroczami, w lokalu Towarzystwa, Kraków, ul. św. Tomasza 30, m. 8, każdego
10-go i 25-gG dnia w miesiącu, bez względu na niedzielę
lub święto (wyjątkiem jest dzień Bożego Narodzenia i Niedziela Wielkanocna); początek zawsze o godz. 18; wstęp
wclny dla członków i wprowadzonych gości.
Obrot_owc Mapki północnego nieba gwiaździstego do nastawienia na określony dzień i godzinę, ułatwiają poznawanie gwiazdozbiorów; cena ich wynosi 9 złotych za sztukę, przy przesyłce pocztowej dodatkowo 3 zł. na koszta
przesyłki.

I

TR E $

t

Nr 4:
Str.

ARTYKUŁY

Jan Merg enta 1 er:

Wpływ

plam

słonecznych

na

ziemską

atmo-

sferę

97

Stefan Pi ot ro wski : Teoria Putilina pochodzenia planetoid .

104

Adam Str z a ł k owski : Prążki wzbronione w widmach
bieskich i w laboratorium .

109

ciał

nie-

KRONIKA
Nowa kometa. - Narada Akademii Nauk Z. S. R. R. nad zagadnieniami kosmogonii układu słonecznego

117

OBSERWACJE
Działalność Słońca

J Merg en ta 1 er :

w 1951 roku

. 122

FUNDUSZ BUDOWY LUDOWEGO OBSERWATORIUM

125

FUNDUSZ „URANII"

125

ERRATA

125

KALENDARZYK ASTRONOMICZNY

125

Nr zam. 911 - 15. II. 1952 - Form. 61 X 86 - Objętość 2 ark. - Rodz.
pap. V kl. 70 gr. - Nr kontr. 19. III. 1952 - M-3-10368 - Nakład 2.500Druk ukończono 22. III. 1952 r.
Drukarnia

Związkowa,

Kraków, ul.

Mikołajska

13.

ROI<. XXlll

KWIECIEN 1952

Nr 4

URANIA
CZASOPISMO ASTRONOMICZNE
POPULARNO-NAUKOWE
ORGAN POLSKIEGO TOWARZYSTWA MIŁOSNIKÓW ASTRONOMII
KR AK

0 W

1952

Pismo zalecone reskryptem Ministerstwa Oświaty z dnia 20. X. 1950 roku,
Nr Oc-506/50, jako pożądane w bibliotekach licealnych i nauczycielskich .

.J. MERGENT ALER
WPŁYW

PLAM

SŁONECZNYCH

NA

ZIEMSKĄ ATMOSFERĘ

Bez Słońca nie byłoby życia na Ziemi. Wiemy o tym wszyscy. Wiemy też, że ciepło słoneczne warunkuje istnienie garowej atmosfery i nie zamarzniętej wody w oceanach, jeziorach
i rzekach. Wiemy, że promieniowanie słoneczne jest konieczne
do życia roślin i zwierząt, umożliwiając pierwszym asymilację
węgla z powietrza, a drugim stwarzając warunki niezbędne
do życia - w postaci pokarmu roślinnego. Słońce wytwarza
ponadto bezpośrednim promieniowaniem w organizmach zwierzęcych pewne związki chemiczne, bez których większość tych
organizmów nie mogłaby normalnie się rozwijać.
Ale Słońce, choć świeci zawsze jednakowo jasno (nie mówiąc oczywiście o chmurach i zmiennej wysokości nad horyzontem) nie zawsze wysyła tę samą ilość promieniowania róż
nego rodzaju, a oprócz tego bombarduje Ziemię zmienną ilością naelektryzowanych cząstek.
Specjalnie dużym zmianom podlega ilość promieniowania
pozafioletowego, krótkofalowego, a to właśnie promieniowanie
wraz ze strumieniem naelektryzowanych cząstek wpływa decydująco na stan górnych warstw atmosfery ziemskiej tzw.
jo n os fe r y 1 ). Nadmiar tego promieniowania i nadmiar czą
stek naelektryzowanych powoduje powstawanie zakłóceń
w polu magnetycznym ziemskim, wywołuje burze magnetyczne, zorze polarne, zmiany w jakości odbioru radiowego itp.
Zmiany natężenia promieniowania krótkofalowego i ilości
1) Atmosfera ziemska składa się z następujących
środkowych : troposfera, strato~sfera (przyp .
..r, r.L'""ll'A ~

'

•tSYlECUJ
•1•*~\:

..„........

warstw współ
Red.) .
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naelektryzowanych cząstek dolatujących do Ziemi są oczywiście
wywołane zjawiskami zachodzącymi na Słońcu, są objawem
tzw. aktywności Słońca. Zjawiska na powierzchni Słońca, bę
dące wyrazem tej aktywności, są bardzo różne. Najdawniej
znane i najłatwiejsze do obserwacji są J.ilamy, poza tym występują protuberancje, rozbłysk~ chromosferyczne, obłoki wapniowe itp. Zjawiska te najczęściej wiążą się z silnymi wahaniami pól magnetycznych i elektrycznych na Słońcu, są często
ich skutkiem, często ich przyczyną, okazuje się przy tym, że
w bardzo ogólnych zarysach ilość plam na powierzchni Słońca
określa wszystkie inne zjawiska. Dzięki temu proste i łatwe
obserwacje ilo~ci plam na Słońcu mogą być dobrą ogólną
wskazówką możliwości zmian w oddziaływaniu Słońca na Ziemię. Kiedy plam jest dużo, wtedy zwykle silniejsze są rozbły
ski chromosferyczne, wysyłające ogromne ilości promieniowania pozafioletowego, wtedy pogarsza się zwykle odbiór radiowy
itp. Rzecz jasna, że związek taki pomiędzy ilością plam (liczbami Wolfa - p. artykuł o metodach obserwacji plam, Urania,
XXII, 158) i innymi zjawiskami jest słuszny tylko dla śred
nich wartości. Nie można więc zupełnie na pewno powiedzieć,
że, jeżeli danego dnia liczba Wolfa jest wysoka w nocy
zaobserwujemy zorzę polarną. Sredni.o jednak taki związek
zachodzi, a dziś umiemy j'.lŻ także i w szczegółach, w poszczególnych wypadkach przewidywać, jakiego rodzaju plamy i jaka
ich pozycja na tarczy Słońca może spowodować zakłócenie
odbioru radiowego.
To co się dzieje na Słońcu odbija się na stanie naszej
atmosfery. Gdyby więc cała atmosfera ziemska była tak
rzadka jak stratosfera - tak jak to jest np. na Marsie liczby Wolfa byłyby równie dobrą miarą jej stanu, jak np.
frednia temperatura miesięczna. Ale niższe warstwy naszej
atmosfery są gęste; w górnych jej warstwach a więc
w stratosferze - pochłaniane jest promieniowanie pozafioletowe i cząstki naelektryzowane, więc zmiany aktywności
Słońca mogą odbić się tylko pośrednio na stanie niższych
warstw, a więc na obchodzących nas bardzo zmianach klimatycznych, a to poprze,,. oddziaływanie na stratosferę. Oddziaływanie takie jest zupełnie możliwe.
Przypuśćmy, że poza.fioletowe promieniowanie Słońca jest silnie wzmożone w jakimś momencie. W wyniku jego oddziaływania na stratosferę
zmniejsza się grubość warstwy ozonu tam zawartego i atmosfera staje się bardziej przeźroczysta. Wtedy większa ilość
ciepła dojdzie do powierzchni Ziemi, co odrazu wykażą termometry i co odczujemy na własnej skórze. To jest tylko bar-
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dzo uproszczony przykład; w rzeczywistości zjawiska są znacznie bardziej złożone, ale ten przykład wskazuje na możli
wość oddziaływania zmian aktywności Słońca na dolne wars twy naszej atmosfery, a więc np. na klimat.
Na Ziemi takie wzajemne powiązanie stanu Słońca ze stanem atmosfery jest bardzo zawiłe. Zobaczmy więc najpierw jak
rzecz wygląda tam, gdzie powiązanie to przebiega w sposób
.stosunkowo prosty, a więc np. na Marsie.
L.Wolfa
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Rys . 1. Linia grubsza przedstawia przeb ieg zmian ilości ,plam na Słońcu ,
linh cienka - zasięg czapy „lodów"' podbiegunowych na Marsie.
Wspomniałem wyżej, że atmosfera Marsa to jakby nasza
stratosfera. Gęstość jej jest bardzo nieznaczna, stąd większa
jej zależność od każdorazowej ilości promieniowania pozafioletowego Słońca, pochłanianego w naszej atmosferze już
w wyższych jej warstwach. Na Marsie udało się stwierdzić
ścisłą zależność pomiędzy zasięgiem „lodów" polarnych a ilo.ścią plam na Słońcu . Czapa biegunowa na Marsie jest bowiem

100

znacznie mniejsza w latach, kiedy na Słońcu jest
plam, niż wtedy, kiedy tych plam jest niewiele. Różnice
w zasięgu czap lodowych są przy tym znaczne, bo dochodzą
do 700 km. Wahania te mają przy tym taki sam okres 11letni, jak wahania ilości plam na Słońcu. Widać to najlepiej
na rysunku 1. Na poziomej osi zaznaczono lata liczone od momentu średniego minimum plam słonecznych, aż do następ
nego minimum. Na osi pionowej z lewej strony zaznaczono
liczby Wolfa, z prawej - przyrost średnicy czapy biegunowej,
z tym , że jej najmniejsze wymiary w czasie maksimum plam
słonecznych przyjęto za podstawę, od której oblicza się przyrost.
Z rysunku widać więc np., że w 2 lata po maksimum plam
promień czapy biegunowej przeciętnie jest o 140 km większy
niż w okresie samego maksimum. Za tym klimat podbiegunowych okolic Marsa jest ściśle związany z aktywnością
Słońca tak było przynajmniej w latach 1862- 1913, w cza'sie których dokonywane były omawiane pomiary średnic y
czap bit=!gunowych.
Czy na Ziemi da się wyśledzić podobnie oczywiste związki?
Gdybyśmy obserwowali Ziemię z daleka, podobnie jak obserwujemy Marsa, byłoby to zapewne łatwe. Ale nawet i wtedy
zależności zapewne byłyby bardziej zawiłe niż na Marsie. Na
Ziemi jednak nie widzimy od razu wielkich obszarów jej powierzchni, najczęściej pytamy się o klimat danej niewielkiej
okolicy - wtedy, rzecz jasna, może się okazać, że w jednej
okolicy lata są cieplejsze w czasie maksimum plam, w innej
chłodniejsze a jeszcze w innej w ogóle brak jakiegokolwiek
związku. Nic też dziwnego, że wielu autorów wypowiadało
w ogóle wątpliwość co do istnienia jakiegokolwiek związku
pomiędzy aktywnością Słońca i klimatycznymi zjawiskami
na Ziemi i że w powodzi wielu setek prac na ten temat trudno
nieraz znaleźć jakąś nić przewodnią wobec krańcowo-różnych
nieraz wyników tych prac. Mimo to nie ulega dziś wątpliwo
ści, że zmiany aktywności Słońca odbijają się na zmianach
klimatu; zobaczmy więc na paru przykładach jak to wygląda ,
by następnie zapoznać się z pewnymi ogólniejszymi regułami.
Stwierdzono więc np., że w Kanadzie, w latach 1876-1922
burze występowały prawie półtora raza częściej w okresie minimum plem słonecznych, niż w okresie maksimum ..
Jakie znaczenie mogłoby mieć takie stwierdzenie, gdyby w Kanadzie była prowadzona gospodarka planowa, można stąd wnioskować, że pożary lasów są najczęściej powodowane uderzeniami piorunów, a pożary te pochłaniają zawrotne ilości drzew
z

reguły
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wysokiej wartości, pociągają więc za sobą zupełnie nieobliczalne, olbrzymie straty gospodarcze. Przewidzenie z góry silniejszej ochrony przeciwpożarowej na lata minimum plam
mogłoby straty wynikające z tej przyczyny znacznie zmniejszyć. Tak więc abstrakcyjne badania astronomiczne mogłyby
zaważyć w wyraźny sposób na gospodarce leśnej.
W innych okolicach Ziemi jest odwrotnie niż w Kanadzie.
Burze są częstsze wtedy, kiedy plam na Słońcu jest więcej.
Jak wytłumaczyć tę pozorną sprzeczność? Zdaje się, że główna
przyczyna leży we wpływie plam słonecznych na ciśnienie barometryczne na wielkich obszarach kuli ziemskiej. Istnieją
mianowicie znaczne obszary powierzchni Ziemi, nad którymi
dłt1ższy czas panuje wyż barometryczny (antycyklon) i takie,
nad którymi rozciąga się niż (cyklon). Otóż w r. 1915 G. W a 1k e r stwierdził po raz pierwszy i następnie potwierdził to
E. E. F ie do ro w, że wzmożona aktywność Słońca powoduje
pogłębienie takich, obejmujących
całe kontynenty, niżów
i wzmocnienie wyżów. Wzmocnienie zaś antycyklonu pociąga
za sobą zmniejszenie ilości opadów, natomiast pogłębienie cyklonu odwrotnie daje większą ilość opadów. Okazało się więc,
że w zimie np. ciśnienie barometryczne jest wyższe w okresie
maksimum plam słonecznych nad kontynentem Europy, pół
nocną Azją i znaczną częścią Północnej Ameryki. Nad Grenlandią, Islandią, Anglią, Morzem Śródziemnym-jest odwrotnie.
Rzecz jasna - chodzi tu o średnie wartości. Ciśnienie w pos zczególnych miejscowościach i w poszczególne dni może znacznie odbiegać od tej reguły .
Komekwencją takiego wzmacniania różnic ciśnień barometrycznych jest związek ilości opadów z ilością plam, także
różny w różnych okolicach i także dający się ująć w ogólną
regułę dotyczącą opadów średnich. Tak więc w czasie maksimum plam uboższe opady występują w Europie, północnej Azji,
wschodniej Afryce, Północnej Ameryce i Argentynie. Odwrotnie w Brazylii, południowej Azji i Australii występują wtedy
obfitsze opady. Pddobny wpływ da się także ustalić dla średnich
temperatur większych obszarów. Warto tu jeszcze wspomnieć
o niedawnych badniach, prowadzonych zresztą dalej i obecnie,
B. M. R ub a s z ew a i M. S. E i g en s o n a, dotyczących
wkraczania polarnych chłodnych mas powietrza na kontynent
eurazjatycki. W oparciu o metodę rachunkową opracowaną
przed kilkunastu laty przez Me Cr e a stwierdzono, że takie
wkraczanie chłodnych mas powietrza, zwłaszcza w okresie zimowym, najczęściej występuje następnego dnia po przejściu
przez południk centralny Słońca większej grupy plam. Podobne
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zależności występują w przypadku rozprzestrzeniania się niżów
azorskich, rozpoczynanania się wiosny i jesieni itp. zawsze tam
i wtedy, kiedy mamy do czynienia ze ścieraniem się dwu wielkich układów barometrycznych, dwu różnych rodzajów mas
atmosferycznych, np. polarno-morskiego pochodzenia i kontynentalnego. Plarriy słoneczne byłyby więc tym czynnikiem,
który zaostrza napięcia, powodując gwałtowniejsze ruchy wielkich mas powietrza. Byłoby to w zgodzie z tym, o czym poprzednio wspomniałem, mówiąc. że w latach maksimum plam
występują silniejsze wyże i głębsze niże barometryczne.
Zmiany temperatury, ciśnienia, opadów odbijają się
rzecz jasna na całym szeregu zjawisk na powierzchni Ziemi,
takich jak intensywność erozji (niszczenia gleby i skał), szybkość osadzania się nowych osadów geologicznych, szybkość ruchu frontów lodowców i związana z tym obfitość gór lodowych
na morzu, poziom wody w jeziorach, wzrost drzew, urodzaje
zbóż itp.
Związki takie są bardzo liczne i trudno je tu wszystkie wymieniać, wspomnę więc tylko o niektórych.
Tak więc np.
w Polsce stwierdzono związek nasilenia chorób epidemicznych
z liczbami Wolfa. Zapewne jest to związek pośredni poprzez
zmiany klimatyczne. W latach z ostrzejszymi zimami zapewne
niektóre epidemiczne choroby słabiej występują, a ostre zimy
są związane z aktywnością Słońca, co prawda w sposób dość
zawiły.

Bodaj że najbardziej rzucający się w oczy i najlepiej opracowany jest związek liczb Wolfa z przyrostem drzew. W latach
korzystnych dla wzrostu drzewa wykazują większy przyrost
na grubość niż w latach niekorzystnych. Grubość przyrostu
najłatwiej stwierdzić po ścięciu drzewa, oglądając tzw. słoje
na jego przekroju. Okazuje się, że często słoje te są grubsze
w czasie maksimum plam, a w ogóle często wykazują 11-letnią
cykliczność równoległą do cykliczności plam. Związek ten nie
występuje jednak wszędzie i nie wszystkie drzewa reagują
podobnie. Najwyraźniej taka 11-letnia cykliczność występuje
u kanądyjskich sekwoi, drzew rosnących setki lat w klimacie
bardzo regularnym, wyraźnie wiążącym się z aktywnością
Słońca. Sekwoje są to drzewa iglaste. Drzewa liściaste na ogół
nie wykazują takiej regularnej cykli.czności. Nieco mniej wyraźną cykliczność niż sekwoje wykazują też drzewa iglaste
rosnące w Europie, której klimat zależy od zbyt wielu nakła
dających się na siebie czynników. Pewne ślady tego zjawiska
widziałem niedawno na paru przekrojach świerków tatrzań
skich, ale obserwacja ta wymaga jeszcze sprawdzenia. Sekwoje
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dostarczyły więc najciekawszych przekrojów, są to bowiem
naprawdę wiekowe i reprezentują sobą jakby kronikę
aktywności Słońca w dawnych czasach. Według kronik chiń
skich można przypuszczać, że około 1066 roku było maksimum
plam słonecznych. Obserwowano wtedy w Chinach gołym okiem
plamy na Słońcu, a oprócz tego świeciła wtedy na niebie kometa Halleya znacznie silniej niż w r. 1910. Otóż istnieje
prawie niewątpliwy związek pomiędzy jasnością komet i aktywnością Słońca. W ten sposób bezpośrednie obserwacje plam
i obserwacje komety dawałyby zgodny wynik. Wynik ten potwierdzają także i sekwoje. Okazało się mianowicie, że słoje
wielowiekowej sekwoi, wykazujące 11-letnią cykliczność,
wskazują na to, że około 1066 r. drzewo rosło szybciej niż
w latach poprzednich i następnych, co wskazywałoby na silniejszą aktywność Słońca w tym roku. Tak więc drzewo w Kalifornii zapisało kronikę zjawisk na Słońcu nie gorzej, niż kroniki uczonych chińskich w dalekiej Azji 1).

drzewa

Możemy jednak sięgnąć jeszcze dalej w przeszłość. Drzewa
akacjowe, z których wyrabiano trumny dla faraonów egipskich,
wykazują też cykl 11-letni intensywności wzrostu. Nie koniec
jednak na tym. Nie tylko drzewa zapisują kronikę słoneczną.
Czyni to także Ziemia.
Kiedy poziom wody w jeziorze podlega zmianom z roku
na rok, zmienia się także grubość warstw glinki i piasku osadzanych co roku na dnie i przy brzegu jeziora. W pokładach
geologicznych pochodzących z odległych epok występują niekiedy takie właśnie jeziorne osady, składające się z leżących
nad sobą kolejnych grubszych i cieńszych warstewek rocznych
osadzonych przez dawno już nie ist~iejące jezioro. Okazuje
się, że 11-letnią cykliczność da się stwierdzić w osadach pochodzących sprzed wielu milionów lat. O ile cykliczność ta
była związana z cyklicznością aktywności Słońca, byłby to wynik zupełnie zadziwiający. Możemy zrozumieć, że Słońce od
milionów lat świeci jednakowo jasno. Ale że od wielu milio1)
Podobną ciekawą zbieżność obserwacji biologicznych i astronomicznych stwierdzono przypadkowo w r. 1922. Zajmujący się od wielu
lat badaniem przekrojów drzew w Ameryce A. E. D o u g 1 as s zauważył,
że w latach 1645-1715 brak w nich prawie zupełnie 11-letniej cykliczności. Niezależnie w tym samym czasie Ma u n de r w Greenwich, opracowując dawniejsze, niepublikowane zapiski obserwacji plam,
stwierdził, że w latach tych aktywność Słońca była wyjątkowo słaba,
że ilość plam w latach maksimum była niewiele większa niż w okresach minimum. Tak więc przekroje drzew pozwoliły wnioskować o aktywności Słońca prawie równie ściśle jak bezpośrednie obserwacje astronomiczne.
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nów lat tak samo na jego powierzchni co 11 lat występują
obficiej plamy, to wydaje się stać w sprzeczności z poglądami
na sposób, w jaki te plamy powstają. Zagadnienie jest otwarte,
ale perspektywy jakie odsłaniają się przed współpracą paleontologów, geologów, biologów i astronomów, są zdaje się bardzo obiecujące. Trudno pomyśleć o współpracy bardziej róż
nych specjalności. Jeżeli dodamy jeszcze, że mieli by tu do
powiedzenia także coś i inni specjaliści, widzimy, że stoimy
wobec jednego z centralnych zagadnień w tej dziedzinie badań, o wadze dziś nawet jeszcze nie przeczuwalnej.
N aszlhcowałem tu zaledwie parę aspektów badań słonecz
nych, nie wyczerpując nawet drobnej części tematu. Nic prawie nie napisałem o samym Słońcu, ani o jego wpływie na.
stratosferę. Heliofizyka dziś jest tak obszerną dziedziną, że nie
można o wszystkim napisać w jednym krótkim artykule. Myślę
jednak, że nawet taki pobieżny szkic pozwoli zorientować się
czytelnikowi w bogactwie tematów i zagadnień jakie czekają
na rozwiązanie.
STEF AN PIOTROWSKI

TEORIA PUTILINA POCHODZENIA PLANETOID

Problem pochodzenia małych planet jest jednym z najbardziej interesujących problemów astronomii planetarnej. Ostatnio w dwóch krótkich notatkach zamieszczonych w Cyrkularzu
Astronomicznym Akad. Nauk Z. S. R. R. [nr. 113-114 i 116
(1951)] i w dłuższym artykule w czasopiśmie „Priroda" (nr. 10
1951 r.) astronom radziecki I. I. Pu t i 1 i n poddał krytycznemu przeglądowi istniejące hipotezy powstania małych planet
i sformułował swoją teorię pochodzenia tych ciał.
Putilin rozpoczyna swoje rozważania od uwagi, że każda
teoria pochodzenia, małych planet powinna przede wszystkim
objaśnić w zadawalający sposób szereg znanych z obserwacji
faktów. Oto te fakty: 1) Istnienie znacznej ilo§ci małych planet
z orbitami położonymi w stosunkowo wąskim pasie między
orbitami Marna i Jowisza. 2) Fakt, że elementy orbit małych
planet niewiele odbiegają od elementów wielkich planet: za
nielicznymi wyjątkami nachylenia i ekscentryczności orbit
małych planet są niewielkie. Tylko niektóre, z reguły bardzo
małe planetoidy, posiadają duże nachylenia i ekscentryczności.
3) Istnienie grup małych planet odkrytych przez astronoma japońskiego Hirajamę; w obrębie każdej grupy, tzw. rodziny,
istnieją pewne dwa elementy (odpowiadające w przybliżeniu
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tangensowi nachylenia i ekscentryczności), nie ulegające zmianom z biegiem czasu pod wpływem perturbacji ze strony wielkich planet. Te elementy są mniej więcej jednakowe w obrębie
każdej rodziny, a różne dla różnych rodzin; różnią się one również od elementów planetek nie należących do rodzin. 4) Istnienie małych grup planetek o elementach orbit prawie równych.
5) Okoliczność, że wiele asteroid posiada zmienny blask o przeważnie krótkim okresie zmienności, przy czym te zmiany blasku
pochodzą najprawdopodobniej z nieregularnego kształtu planetoid.
Putilin dzieli hipotezy powstania małych planet na cztery
grupy. Są to: 1) hipotezy zakładające, że małe planety powstały
równocześnie i w ten sam sposób, co wielkie planety; · 2) hipotezy o wspólnym pochodzeniu asteroid i komet; 3) hipoteza
pochodzenia asteroid z komet; 4) hipotezy rozpadu pierwotnej
planety.
Autorzy hipotez pierwszego typu, mówiąc najogólniej , idą
drogą od całości do szczegółów; zrobiwszy jakieś zasadnicze
założenie o pochodzeniu systemu słonecznego, starają się wychodząc z niego objaśnić wszystkie fakty, przy czym często
nie liczą się ze specyficznymi trudnościami jakie przedstawia
problem powstania małych ciał, jakimi są asteroidy. Nie rzadko
się zresztą zdarza, że, jako rzekomo mało ważny, problem
powstania planetoid bywa w ogóle pomijany. I tak np. przypuszczenie, że asteroidy powstały tak jak wielkie planety,
z zagęszczeń w pierwotnym obłoku gazowym otaczającym
Słońce, jest sprzeczne, jak zauważa Putilin, z badaniami Roch e'a, według których planeta może powstać z materii gazowej albo płynnej tylko w tym wypadku, jeśli ma dostatecznie
dużą masę i gęstość. W założeni.i, że średnia gęstość ciała
planetarnego po powstaniu jest równa 3 g/cm3 , jego średnica
nie może być mniejsza niż 2800 km, a masa mniejsza niż 5,8. 10-:i
masy Ziemi. Rozmiary i masy asteroid są znacznie mniejsze
od tych wielkości, a poza tym ciało niebieskie powstałe w wyżej wymieniony sposób, powinno mieć kształt kulisty, podczas
gdy znaczna część asteroid, jak o tym świadczą zmiany ich
blasku, ma ksztatły zupełnie nieregularne.
Autorzy hipotez o wspólnym pochodzeniu asteroid i komet
przywiązują zwykle wielką wagę do faktu, że orbity krótkookresowych komet są podobne do orbit asteroid. Tymczasem
różnice między tymi dwiema grupami ciał niebieskich (planetoid i krótkookresowych komet) są znacznie większe, niż
podobieństwa. I tak np. średnia wielkość większej półosi wypada dla planetoid około 2,75 j. a., dla komet krótkookreso-
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wych około 5,8 j. a. Średnia ekscentryczność orbit małych
planet wynosi 0,15, średnia ekscentryczność krótkoperiodycznych komet 0,65. Różni.ce te świadczą wyraźnie przeciwko
hipotezie o wspólnym pochodzeniu komet i planetoid. Istnieje
jeszcze jeden argument przemawiający przeciw tej hipotezie,
którego dostarczają rozważania mechaniki niebios. Z rozważań
tych wynika, iż pewna wielkość, zwana stałą Jacobiego, nie
zmienia się z biegiem czasu dla asteroid czy komet pod wpły-·
wem perturbacji. Jeśliby komety i asteroidy miały wspólne
pochodzenie, to stałe Jacobiego dla nich powinny być podobne.
Tymczasem, według obliczeń przeprowadzonych z końcem lat
trzydziestych w Moskwie, stałe Jacobiego dla asteroid grupują
się ciasno w przedziale od -805.10- 7 do -1075.10- 1 , podczas gdy
dla komet wartości tej stałej są bardzo różne i są zawarte
w przedziale -809.10- 7 do + 178.10·7 .
Wszystko to, co przemawia przeciwko hipotezie wspólnego
pochodzenia asteroid i komet, odnósi się i do hipotez, iż asteroidy powstały z komet, Istnieją zresztą i inne dodatkowe
względy, czyniące te hipotezy mało prawdopodobnymi. Według
S. K. W s j e c h s w i a t s k i e g o asteroidy miałyby powstać
z komet, które utraciły swoją gazową otoczkę. Trudno jednak
objaśnić z punku widzenia mechaniki niebios, w jaki sposób
orbity kometarne, o przeważnie dużych większych półosiach,
ekscentrycznościach i nachyleniach, mogły się zmienić w orbity
asteroidalne, z prawie jednakimi półosiami i małymi ekscentycznościami i nachyleniami. Poza tym trudno zrozumieć, jakim
sposobem komety o bardzo małych z reguły masach i mające
jądro złożone z oddzielnych meteorów, mogą si.ę przemienić
w asteroidy, które mają z reguły większe masy i są jednolitymi
ciałami. Według hipotezy Bobrownik o w a wszystkie ciała
pierścienia asteroid miały powstać z rozpadu jednej olbrzymiej
komety, która pierwotnie poruszała się po orbicie parabolicznej
(albo nawet hiperbolicznej) i została niegdyś pochwycona przez
Jowisza. Przeciwko takiemu przypuszczeniu przemawiają
pewne rozważania z mechaniki niebios, z których wynika, że
ekscentryczność takiego pochwyconego przez Jowisza ciała
musi być znacznie większa od ekscentryczności 0,15, typowej
dla pierścienia asteroid. Poza tym, jest bardzo mało prawdopodobne, ażeby półoś większ.i orbity pochwyconego ciała wypHdła akurat równa tej wartości, która odpowiada znanemu
prawu Titiusa-Bodego 1 ) i jaką (średnio) posiadają orbity asteroid - mianowicie 2,8.
1

)

Por. „Urania" T. XXI, str. 81.
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Hipotezę powstania planetoid z rozpadu jednej pierwotnej
planety, krążącej początkowo wokół Słońca w przewidzianej
prawem Titiusa-Bodego odległości 2,8 j. a., wypowiedział
O 1bers w kilKa lat po odkryciu pierwszych asteroid (w r. 1804).
Do niedawna ważnym argumentem przeciwko tej hipotezie
był wspomniany już wniosek Roche'a o niemożności powstania
dała niebieJkiego o masie mniejszej niż 5,8. 10-3 masy Ziemi.
Okazuje si~ mianowicie, że jeśli zsumować masy wszystkich
asteroid, otrzymuje się liczbę rzędu tylko 1. 10-3 masy Ziemi.
Poza tym hipoteza jednorazowego rozpadu wielkiej planety
nie tłumaczy tworzenia się rodzin asteroid. Obie trudności
omija teoria rozwinięta przez Putilina, którą można by nazwać
teorią k o 1 e j n e g o r o z p a d a n i a s i ę. Przede wszystkim
Putilin zauważa, że jest wielce prawdopodobne, iż w obrębie
pierścienia asteroid, oprócz samych planetek, istnieje duża
masa rozdrobnionej materii w formie meteorów i pyłu meteorycznego. Jak wynika z pewnych badań nad perturbarcjami
wywołanymi przez pierścień asteroid, w szczególności w ruchach Marsa, całkowita masa wszystkiej materii zawartej
w pierścieniu asteroid jest rzędu 0,1 masy Ziemi. Ciało o tej
masie, przy średniej gęstości 3,7 g/cm3 (co odpowiada średniej
gęstości meteorytów), miałoby średnicę 6-7 tysięcy kilometrów i mogłoby już powstać bez pogwałcenia prawa Roche'a.
Putilin zakłada, że ta pierwotna planeta powstała w tym samym
czasie co inne wielkie planety i poruszała się między orbitami
Marsa i Jowisza po eliptycznej o:r;bicie, o większej półosi bliskiej 2,8 j. a. i o ekscentryczności bliskiej 0,15. Planeta posiadała bardzo szybki ruch wirowy dokoła swojej osi, wskutek
czego jej kształt był elipsoidą obrotową o spłaszczeniu rzędu 1/4.
Wewnętrzna budowa tej planety była w zasadzie podobna jak
Ziemi: żelazne jądro, szereg różnych warstw pośrednich i skalistej struktury skorupa. Pod wpływem pewnych sił, prawdopodobnie na skutek bardzo szybkiego ruchu wirowego wywołanego kurczeniem się planety, nastąpiło rozerwanie się jej na
kilka większych kawałków. To rozerwanie nastąpiło w sposób,
można by powiedzieć, łagodny: szybkości wyrzuconych kawał
ków nie przekraczały 2, 7 km/sek. Przy takiej granicznej szybkości otrzymuje się z rozważań mechaniki teoretycznej rozkład
elementów orbitalnych odłamków odpowiadający rzeczywiście
obserwowanemu u asteroid rozkładowi. Bardziej trwałe z tych
dużych fragmentów pierwotnej planety to największe asteroidy, jak Cerera, Pallada, Jununa. Mniej „solidne" odłamki
rozpadały się dalej na skutek wzajemnych ciasnych zbliżeń
albo nawet zderzeń. Odłamki, które rozpadły się w dawniej-
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szych epokach, dały początek ogółowi asteroid rozsianych
w obręb\e całego pierścienia asteroid. Z odłamków, które rozpadły się w późniejszych epokach, powstały rodziny H;irajamy.
Te wreszcie odłamki, które rozpadły się stosunkowo niedawno
na kilka części, utworzyły grupy asteroid o prawie identycznych
elementach. Najdawniej powstałe asteroidy zostały rozproszone pod wpływem działania perturbacji, przede wszystkim
Jowisza, po całym pasie planetbid. Rodziny Hirajamy, jako
powstałe później, nie zdążyły jeszcze ulec temu rozproszeniu,
a poza tym powstały one zapewne w rezultacie rozpadów,
w których poszczególne części rozlatywały się z małymi szybkościami względnymi. Niektóre mniejsze asteroidy, zbliżywszy
się do bardziej masywnych, doznały silnych zakłóceń swojego
ruchu i wtedy orbity niektórych z nich uzyskały duże ekscentryczności. Równocześnie z asteroidami powstawała w ciągu
procesu rozpadania się bardzo duża liczba drobnych ułamków
i pyłu; w ten sposób wytworzyła się wielka masa meteorów
i pyłu meteor1cznego, znajdująca się w obrębie pierścienia
asteroid. Stopniowy rozpad materii planetoid postępuje według
Putilina, nadal i dziś; w rezultacie spotkań między a~teroidami
mogą powstawać w niektórych wypadkach (w zależności od
składu chemicznego asteroidy) i komety. Komety byłyby w ten
sposób stadium pośrednim między asteroidami i meteorami.
Powstający przy zderzeniach pył meteoryczny daje początek
cząstkom powodującym zjawisko światła zodiakalnego 2 ).
W ramach teorii Putilina znajdują wyjaśnienie, jak to już
częściowo wynika z tego co wyżej podano, wszystkie zasadnicze
cechy asteroid. W sposób przekonywujący wyjaśnia w szczególności teoria Putilina zmiany blasku niektórych asteroid. Na
to, aby móc wytłumaczyć zmiany jasności planetoid ich obrotem dokoła osi, trzeba przyjąć, że posiadają one nieregularne
kształty; takich właśnie kształtów możemy się spodziewać
u odłamków powstałych przy rozpadzie. Również kształt krzywej podającej zależność jasności planetoid od kąta fazy świad
czy o tym, że powierzchnia asteroid nie jest gładka, lecz chropowata - jak właśnie powinno być, skoro ~steroidy miały
powstać w drodze rozpadu większego ciała. Obserwacje pokazują, że okresy zmian blasku asteroid w większości wypadków
zawarte są w przedziale od 2 do 6 godzin, średnio zatem około
4 godzin. Dowodzi to oczywiście, że, średnio, okresy obrotu
asteroid dokoła swych osi są tegoż rzędu . Z rozważai't mecha2 ) Por. referat autora niniejszego artykułu wygłoszony na III
dzie Naukowym P. T. A. „Urania" T. XXIII, str. 16.
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niki teoretycznej wynika, iż okres obrotu dookoła osi pierwotnej planety był równy albo krótszy od średniego okresu obrotu
ułamków. Przy przyjętych na rozmiary i masę pierwotnej planety wartościach, wystarczy przyjąć na jej okres obrotu czas
2,6 godziny, aby na równiku planety otrzymać równość siły
odśrodkowej i siły przyciągania; w tych warunkach części powierzchni planety zaczną się od niej odrywać. Warto podkreślić, że przy takiej szybkości obrotu liniowa szybkość punktów
równika wypada równa 2,7 km/sek, a zat"m równa tej maksymalnej szybkości odrywania się odłamków, którą Putilin otrzymał z roz'Ważań nad rozkładem elementów orbit asteroid. Szybkość ta jest rzeczywiście szybkością maksymalną, gdyż przy
dalszym rozpadaniu się pierwotnej planety kawałki będą się
-odrywać z mniejszymi szybkościami liniowymi.
Wnioski teorii Putilina odnośnie wspólnego pochodzenia
asteroid i meteorytów znajqują potwierdzenie w szeregu cech
fizycznych tych ostatnich. Żelazne meteoryty powstałyby z czę
ści środkowych rlanety, która, podobnie jak Ziemia, po3iadała
ciężkie, żelazne jądro i z lżejszych minerałów zbudowane
warstwy zewnętrzne. Badania struktury krystalicznej niektórych typów meteorytów żelaznych prowadzą do wniosku, że
ich krystalizacja zachodziła przy powolnym ochładzaniu się
w ciągu bardzo długiego czasu. Ten wniosek wyraźnie przemawia na korzyść hipotezy, według której materiał tych meteorytów pochodzi z centralnych części większej planety. Że
lazno-kamienne i kamienne meteoryty odpowiadałyby bardziej
zewnętrznym warstwom pra-planety. Badania niektórych typów meteorytów grupy żelazno-kamiennej każą wnosić, że
powstały one przy małym ciśnieniu; ten typ meteorytów mógł
powstać w warstwach pm-planety dalszych od jej środka, gdzie
na skutek szybkiego ruchu wirowego ciśnienie było niskie.
Jak widzimy Putilinowi udało się wyjaśnić w ramach swej
teorii cały szereg cech i własności świata małych planet i konsekwentnie powiązać w jedną całość nasz zasób wiadomości
o meteorytach i asteroidach.
ADAM

STRZAŁKOWSKI

PRĄŻKI

WZBRONIONE W WIDMACH CIAŁ NIEBIESKICH
i W LABORATORIUM

Coronium i nebulium.

W roku 18C8 świat naukowy
niecodzienną wi1.domość: odkryto

zaalarmowany został przez
nowy pierwiastek i to nie
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w laboratoriach fizycznych na Ziemi, lecz na Słońcu. Pierwiastkiem tym był hel, odkrywcą L o ck y er. Obserwując widmo
Słońca stwierdził on występowanie w tym widmie prążków,
których nie można było przypisać żadnemu ze znanych na Ziemi
pierwiastków. Dokładne zbadanie widma pozwoliło na wyznaczenie miejsca tego nowego pierwiastka w układzie periodycznym pierwiastków i określenie jego własności. W 27 lat po tym
odkryciu znaleziono hel również na Ziemi.
Znów, po latach, podobna wiadomość obiegła pracownie.
astronomów i fizyków. W widmie korony słonecznej, a później
w widmach mgławic planetarnych znaleziono dość silne
prążki emisyjne, nie odpowiadające widmom żadnego ze znanych na Ziemi pierwiastków. Astronomowie, zachęceni. powodzeniem Lockyera, zaczęli prążki te przypisywać jakimś nowym, nieznanym dotychczas pierwiastkom. Pierwiastki . te
otrzymały już nawet nazwy: jeden z nich nazwano coronium
(od korony słonecznej, w widmie której występowały odpowiadające mu prążki widmowe), drugi nebulium (od łaciń
skiej nazwy mgławicy: nebula).
Dokładniejsze jednak badania prążków w widmie korony
i mgławic wykazały, że hipoteza nowych pierwiastków nie jest
możliwa do przyjęcia. Po prostu na pierwiastki takie nie ma
miejsca w periodycznym układzie pierwiastków. I przez długi
czas pochodzenie zagadkowych prążków w widmie korony
mgławic było niewyjaśnioną tajemnicą.
Prążki

wzbronione.

Jedną z najważniejszych, znanych już od bardzo dawna
reguł roboczych spektroskopii jest tzw. reguła kombinacji podana przez Rit z a. Według tej reguły częstości odpowiadające
prążkom w różnych seriach widmowych jakiegoś pierwiastka,
otrzymać możemy zawsze jako różnicę dwóch z pośród pewnej
liczby wielkości zwanych termami. W dalszym rozwoju fizyki
atomowej otrzymano fizyczną interpretację tej reguły. Okazało
się mianowicie, że w atomie elektron może krążyć dokoła jądra
tylko po pewnych określonych orbitach 1 ), którym odpowiadają ściśle określone wartości energii. Jak mówimy, elektron
może się znajdować w atomie tylko w pewnych ściśle określonych stanach energetycznych. Przejściom ele1dronu pomię
dzy dwoma takimi stanami odpowiadać będzie emisja lub
absorpcja określonego prążka widmowego, przy czym częstość
odpowiadająca temu prążkowi będzie proporcjonalna do róż1)

Por. „Urania" T. XXII, str. 146 i nast.
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nicy energii w tych stanach, pomiędzy którymi nastąpiło przejście elektronu. Tak · więc każdemu prążkowi widmowemu emitowanemu lub absorbowanemu przez atom odpowiadać będą
dwa stany elektronu o różnych wartościach energii, proporcjonalnych do termów w regule kombinacji Ritza. Ale nie na
odwrót. Okazało się bowiem, że nie każdym dwom stanoil'.l
energetycznym elektronu można przypisać pewien prążek
w obserwowanym widmie pierwiastka. Oznacza to po prostu,
że nie wszystkie przejścia elektronu pomiędzy różnymi stanami. energetycznymi są możliwe.
Według teorii kwantów stan energetyczny elektronu w atomie określić możemy przy pomocy pewnych liczb całkowitych
tzw. liczb kwantowych. Jedna z tych liczb kwantowych, tzw.
główna liczba kwantowa, oznaczana przez n, określa na przykład
wiflkość orbity, po której w atomie krąży elektron dokoła
jądra , inna liczba kwantowa, tzw. orbitalna, oznaczana przez l,
określa stopień spłaszczenia toru eliptycznego, trzecia wreszcie
liczba kwantowa, spinowa, s, związana jest z ruchem wirowym
elektronu dokoła własnej osi, podobnym do ruchu wirowego Ziemi. Liczbom kwantowym lis przypisać możemy pewne wektory
i następnie utworzyć sumę geometryczną tych ·wektorów odpowiadającym różnym elektronom atomu, otrzymując pewne wypadkowe liczby kwantowe oznaczane dużymi literami L i S 1 ) .
Wektory odpowiadające tym lit:.lbom możemy znowu dodać do
siebie geometrycznie otrzymując jeszcze jedną liczbę kwantową
oznaczaną literą J. Ponieważ liczby kwantowe mogą by ć tylko
całkowitymi za wyjątkiem liczb J i S mogących przyjmować również wartości połówkowe zmiany ich odbywać się
mogą tylko skokami. Otóż okazało się, że przy przeskokach
elektronu pomiędzy dwoma stanami energetycznymi w atomie,
zmiany liczb kwantowych nie mogą być zupełnie dowolne.
Istnieją mianowicie pewne prawa, zwane regułami wyboru,
dopuszczające tylko pewne zmiany liczb kwantowych. Reguły
te mówią nam na przykład, że liczby kwantowe L i J nie mogą
się przy przeskokach elektronów zmieniać o liczbę większą od
jedności, przy ...:zym wzbroniony jest również przeskok elektronu pomiędzy ;;;tanami, w których liczba kwantowa J jest
równa zeru. Inna jeszcze reguła nie dopuszcza przeskoków elektronów między stanami o różnych liczbach kwantowych S.
Zastanówmy się teraz nieco nad emisją promieniowania
przez elektron, przy czym dla prostoty posłużymy ~ię modelem
1) Sumowanie takie możemy przeprowadzić dla atomów wi ę k sz ości
pierwiastków, szczególnie pierwiastków lekkich (wiązani e R use 11 a s a u n d e r s a).
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niekwantowym, klasycznym. Przypuśćmy, że elektron wykonuje drgania o częstości f dokoła punktu A (rys. 1). Ten ru,ch
elektronu wywoła periodyczne zmiany pola w pobliżu punktu A,
które następnie będą się rozchodzić w postaci fali w różnych
kierunkach. Ponieważ zmiennemu polu elektrycznemu towarzyszy zawsze zmienne pole magnetyczne, otrzymamy zatem
promieniowanie w postaci fali elektromagnetycznej. W punkcie
O otrzymamy zatem falę, która jednak - na skutek tego, że
elektron w ruchu swym raz się do tego punktu zbliża, a raz
oddala - nie będzie przedstawiona przez czystą sinusoidę. Falę
o

e
Ą

tę możemy

Rys. 1. a) : Elektron e drgający
w punkcie A wysyła w przestrzeń
falę elektromagnetyczną . b) i c): Falę
w punkcie O rozłożyć możemy na
dwie składowe : jedną (1) o dużej
amplitudzie i częstości równej czę
stości drgań elektronu (promieniowanie dipolowe elektryczne) i drugą
o znacznie mmeJszej amplitudzie
i dwukrotnie większej częstości (promieniowanie kwadrupolowe elektryczne i dipolowe magnetyczne).

jednak rozłożyć na dwie składowe sinusoidalne.
z których jedna, o znacznie większej amplitudzie i mająca czę
stość równą f, przedstawia tzw. promieniowanie dipolowe elektryczne, druga o bardzo małej amplitudzie i częstości dwa razy
większej (2f), odpowiada promieniowaniu złożonemu z tzw. promieniowania kwadrupolowego elektrycznego i dipolowego magnety cznego.
Analiza warunków wypromieniowania przeprowadzona przy
pomocy mechaniki kwantowej wykazała, że przeskokom elektronów, dozwolonym przez reguły wyboru, odpowiada zawsze
promieniowanie dipolowe elektryczne. Okazało się jednak przy
tym, że róWriież przeskokom, zabronionym przez reguły wyboru, odpowiadać może emisja promieniowania, tylko będzie to
promieniowanie kwadrupolowe elektryczne lub dipolowe mag-
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netyczne. Widzimy zatem, że przejścia wzbronione elektronów
są naprawdę zabronione tylko dla promieniowania elektrycznego dipolowego. Przy wypromieniowaniu promieniowania
kwadrupolowego elektrycznego lub dipolowego magnetycznego,
dla których obowiązują inne reguły wyboru, przejścia te mogą
być dozwolone. Dlaczego zatem nigdy nie obserwowano prążków
widmowych odpowiadających tym przejściom wzbronionym?
Bliższa analiza emisji promieniowania kwadrupolowego,
przeprowadzona przez W.Rubin o w i cz a wspólnie z J. B 1 at o nem, wykazała, że jakkolwiek emisja taka jest możliwa,
jest ona jednak bardzo mało prawdopodobna. Okazało się, że
emisja promieniowania kwadrupolowego jest 108 , a dipolowego
Rys. 2. - Prążki wzbronione tlenu
podwójnie zjonizowanego. Linie poziome oznaczają różne poziomy energetyczne w atomie, którym odpowiadają liczby kwantowe podime po
stronic prawej rysunku. Zmiany
liczb kwantowych przy zaznaczonych na rysunku przcskoknch elektronu są sprzeczne z regułami wyboru. Przeskok przy emisji pqżka
Q długości fali 4363 A je<>t sprzeczny
z regułami l:,L
± 1 i l:,J ± 1,
przeskoki odpowiadające emisji prąż
ków 5007 A i 4959 A - z regułą
!\S O.

L SJ

o oo

202

'1 1 2

1 1 ..,
1 1 c

magnetycznego 10 5 razy mniej prawdopodobna, niż emisja promieniowania dipolowego elektrycznego. Jasne jest zatem, że
atomy znacznie częściej wypromieniowują promieniowanie dipolowe elektryczne i w normalnych widmach linie odpowiadające temu promieniowaniu będą bez porównania silniejsze od
prążków odpowiadających promieniowaniu kwadrupolowemu
lub dipolowemu magnetycznemu. Inaczej jest jednak, gdy elektron znajdzie się w stanie energetycznym, z którego nie będzie
mógł przejść do stanu innego przez emisję promieniowania dipolowego elektrycznego. W stanie takim - ze względu na bardzo małe prawdopodobieństwo emisji promieniowania kwadrupolowego lub dipolowego magnetycznego - elektron może się
znajdować bardzo długo i dlatego stan taki nazywamy stanem
metatrwałym. Podczas gdy przeskok elektrohu ze stanu nie-
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trwałego następuje już po czasie około 10- s sek, to w stanie
metatrwałym elektron może się ZJ?.ajdować przez czas rzędu sekundy. Oczywiście pod założeniem, że nie będą działać żadne
czynniki zakłócające. Czynnikami takimi mogą być np. zderzenia z innymi elektronami lub atomami, pod działaniem których
elektron może być przeprowadzony do stanu, z którego już nor-

malnie wypromieniuje energię.
Ponieważ zderzenia takie w normalnych warunkach „ gdy
g~stość atomów jest bardzo duża, zdarzają się często, prążki
wzhronione odpowiadające przeskokom ze stanów metatrwałych nie są prawie nigdy obserwowane. Inaczej będzie natomiast, gdy wobec małej gęstości materii, zderzenia pomiędzy
sąsiednimi atomami zdarzać się mogą tylko bardzo rzadko.
Czas pomiędzy tymi zderzeniami może być wówczas dostatecznie długi, aby mógł nastąpić przeskok elektronu ze stanu
metatrwałego z wypromieniowaniem prążka wzbronionego.
Przykłady takich prążków dla dwukrotnie zjonizowanego atomu tlenu przedstawia rys. 2.
Prążki

wzbronione w widmach

ciał

niebieskich.

Tajemnicze prążki w widmach korony słonecznej i mgławic
planetarnych, które przypisywano już jakimś nowym nieznanym pierwiastkom, są to po prostu - · jak to wykazał B ow e n dla widm mgławic, a G r o t r i a n i E d 1 e n dla widma
korony - prążki odpowiadające przeskokom elektronów ze stanów metatrwałych, czyli są to prążki wzbronione.
Jak wiemy, warunkiem emisji prążków wzbronionych jest
mała gęstość materii, przez co zostają znacznie zmniejszone
szanse wytrącenia atomu ze stanu metatrwałego przez zderzenia z innymi atomami lub elektronami. Ponieważ gęstość
materii zarówno w koronie słonecznej, jak i w mgławicach jest
tak mała, że zderzenia pomiędzy atomami, czy atomem a elektronami, zdarzać się mogą zaledwie raz na kilka czy nawet
kilkadziesiąt dni, podczas gdy Ćzas przebywania elektronu
w stanie metatrwałym wynosi około 1 sekundy, spełnione są
więc warunki potrzebne dla emisji prążków wzbronionych.
Obecnie zidentyfikowano już wiele prążków w widmie
korony słonecznej, czy w widmach mgławic, jako prążki
wzbronione. Tak np. w widmie korony stwierdzono występo
wanie prążków wzbronionych wielokrotnie (dziesięcio- dwunasto- a nawet piętnastokrotnie) zjonizowanych atomów żelaza,
niklu i wapnia. W widmach mgławic planetarnych występują
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prążki wzbronione jedno- i dwukrotnie zjonizowanych atomów tlenu, oraz zjonizowanych atomów azotu. Obecność prąż
ków widmowych wzbronionych stwierdzono również w widmach gwiazd N owych.
Prążki

'

:

wzbronione otrzymane w laboratorium.

Również w laboratoriach fizycznych na Ziemi udało się fizykom zaobserwować prążki wzbronione. Ze względu na to,
że przeskoki wzbronione elektronów są znacznie mniej prawdopodobne od przeskoków dozwolonych, natężenia prążków emisyjnych odpowiadających tym przeskokom są zbyt małe, aby
mogły być w normainych warunkach odkryte. Inaczej jest
w widmach absorpcyjnych. Dobierając tu odpowiednią gęstość
gazu możemy tak powiększyć hczbę absorbujących prążki
wzbronione atomów, że prążki te wystąpią w widmie stosunkowo wyraźnie. W roku 1922 pierwszy obserwuje takie wzbronione prążki absorpcyjne Dat ta, nieco później, w roku 1927,
również R a y 1 e i g h.
W widmie emisyjnym udaje się po raz pierwszy otrzymać
prążki wzbronione Me Lem a n o w i. W roku 1927 obserwuje
on w laboratorium prążek wzbroniony tlenu o długości fali
5577 A, odkryty poprzednio w widmie zorzy polarnej. W roku
1933 H. N ie w od n i cz a ń ski - obecnie profesor fizyki
doświadczalnej Uniwersytetu Jagiellońskiego opracował metodę otrzymywania emisyjnych prążków wzbronionych w widmach p0wstałych przy wyładowaniach bezelektrodowych wywołanych wysoką częstością w mieszaninie małej ilości bada nego gazu z dużą ilością gazu szlachetnego. Metoda ta jest obecnie stosowana na całym świecie w badaniach prążków wzbronionych.
Z jakim typem promieniowania mamy tu do czynienia?
Doświadczalnie znaleźć możemy odpowiedź na to pytanie przez
badania zjawiska Zeemana. Zjawisko to polega na rozszczepieniu prążków wysyłanych przez atomy znajdujące się w polu
magnetycznym. W wypadku promieniowania dipolowego elektrycznego czy magnetycznego mogą występować - przy obserwacji w kierunku prostopadłym do kierunku pola magnetycznego - obok linii nieprzesuniętej dwie linie przesunięte,
natomiast w wypadku promieniowania kwadrupolowego wywystępują
podwójnie przesunięte linie. Różnica między
promieniowaniem dipolowym elektrycznym a magnetycznym występuje w polaryzacji prążków: prążek nieprzesu-
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nięty jest w wypadku promieniowania dipolowego elektrycznego spolaryzowany równolegle, a w wypadku promieniowania dipolowego magnetycznego prostopadle do kierunku pola
magnetycznego. W swych pracach teoretycznych dotyczących
powstawania promieniowania kwadrupolowego podał W. Rubbowicz zarówno prawdopodobieństwa wzbronionych przeskoków elektronów, jak i reguły wyboru dla tych przeskoków.
Okazuje się, że jakkolwiek emisja promieniowania dipolowego
magnetycznego jest bardziej prawdopodobna od emisji promieniowania kwadrupolowego elektrycznego, to jednak reguły
wyboru ograniczają bardzo liczbę możliwych prążków. Do roku
1934 nie obserwowano nigdy czystego promieniowania dipolowego magnetycznego. W roku tym H. Niewodniczański, badając prążki wzbronione ołowiu, otrzymał linię o długości fali
4618 A, nie odpowiadającą regułom wyboru dla promieniowania kwadrupolowego. Zbadanie efektu Zeem~na rozstrzygnęło
problem: linia ta odpowiadała promieniowaniu dipolowemu
magnetycznemu, otrzymanemu po raz pierwszy w laboratorium.
Odkrycie promieniowania dipolowego magnetycznego miało
duże znaczerrie dla astrofizyki, szczególnie przy badaniu gwiazd
Nowych. Ze względu na znacznie większe prawdopodobieństwo
emisji promieniowania dipolowego magnetycznego niż promieniowania kwadrupolowego elektrycznego (czas, w ciągu którego atom może przybywać w stanie metatrwałym odpowiadającym promieniowaniu dipolowemu jest znacznie krótszy,
niż dla promieniowania kwadrupolowego), prążki wzbronione
promieniowania dipolowego magnetycznego mogą występować
przy znacznie większych gęstościach materii (około 1000-krotnie) niż prążki wzbronione odpowiadające promieniowaniu
kwadrupolowemu.
Obecnie znamy już wiele prążków wzbronionych. Niestety
warunki w laboratorium nie pozwalają otrzymać atomów w tak
wysokim stopniu zjonizowanych, jak to ma miejsce w ciałach
niebieskich. Być może dalszy rozwój techniki eksperymentalnej pozwoli rozwiązać również i to zagadnienie.
Należy tu podkreślić olbrzymi wkład fizyków polskich w tę
dziedzinę badań. Oprócz wymienionych tu już N. Niewodniczańskiego, W. Rubinowicza, J. Blatona, zagadnieniem prążków
wzbronionych znajmowali się również S. Mrozowski i Opę
c h o w s k i ; trudno tu również nie wymienić S w i n g s a·;1
który, jakkolwiek nie jest Polakiem, to jednak przez swoje
studia i pracę w Polsce może być uważany za fizyka polskiego.
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KHONIKA
Nowa kometa
Ha r ring to n i W i 1 son odkryli dnia 30 stycznia 1952 r. na Mount
Palomar, wielkim teleskopem Schmidta o średnicy 125 cm, nową kometę . Jest ona pierwszą bieżącego roku i dlatego otrzymała oficjalne oznaczenie: 1952 a. Pojawiła się na tle znanego pola mgławic pozagalaktycznych w północnej części gwiazdozbioru Panny. Jest to na razie słabo
świecący obiekt 15-tej wielkości gwiazdowej, o wyglądzie mglistym,
z centralnym jądrem i śladami warkocza. Porusza się szybko ku północy ,
bo o pół tarczy pozornej Księżyca na dobę.
J. G.
Narada Akademii Nauk Z. S. R. R. nad zagadnieniami kosmogonii
układu słonecznego

W ostatnim (10) numerze Wiestnika Akademii Nauk Z. S. R. R.
z 1951 r. znajduje się sprawozdanie z narady Akademii ' poświęconej
pochodzeniu Ziemi i planet; podajemy je poniżej w obszernym streszczeniu.
Zebranie zagaił akademik I. G. Pietrowski j podkreślając
w swoim przemówieniu znaczenie, jakie dla wszystkich nauk astronomicznych ma problem pochodzenia i ewolucji ciał niebieskich. Problem
pochodzenia Ziemi ma też znaczenie dla wszystkich nauk o Ziemi: geologii, geochemii, geofizyki. I tak np. badanie natury trzęsień ziemi i prawidłowości w rozkładzie użytecznych kopalin jest ściśle związane z historią rczwoju Ziemi. Obecna narada Akademii Nauk jest pierwszą
naradą poświęconą ptoblemom kosmogonii; projektuje się zwołanie drugiej narady, poświęconej problemom pochodzenia gwiazd i systemów
gwiezdnych.
·
Następnie akademik O. J. S z mi d t wygłosił wykład o swojej teorii
pochodzenia układu słonecznego. Na wstępie Szmidt przedstawił historyczny zarys rozwoju teorii kosmogonicznych. Pierwszą racjonalną hipotezą kos1uogoniczną była hipoteza Ka n ta i L ap 1 a c e'a z końca
XVIII wieku. W XIX wieku hipoteza ta była ogólnie przyjmowana
i w oparciu o nią przyjęło się powszechnie w geologii przekonanie
o ognisto-płynnym poczatkowym stanie Ziemi i jej stopniowym stygnięciu. W XX wieku braki hipotezy Kanta-Laplace'a stawały się coraz
bardziej jawne, pojawiły si~ nowe hipotezy kosmogoniczne Mo u 1 to n a,
Cham berlin a, Je a n s a. Ta ostatnia została ostatecznie obalona
w latach czterdziestych w wyniku prac uczonych radzieckich (Par i js kij). W Związku Radzieckim od lat dwudziestych intensywnie zajmowali się problemami kosmogonicznymi akademik W. G. Fi e s j enk o w, N. D. Mo is je w i inni; w dziedzinie kosmogonii gwiazd wielkie
znaczenie mają prace W. A. Amb a r c u mi a n a.
Swoją teorię kosmogoniczną rozpoczął opracowywać Szmidt w latach 1943-1944. Według tej teorii planety powstały z pierwotnego roju
stałych cząstek meteorytowych, pyłu i gazu. Główną rolę w procesie
ewolucji odgrywają stałe cząstki, które stają się jądrami kondensacji
dla gazu i w rezultacie wzajem11ych niesprężystych spotkań tworzą
z czasem coraz większe skupienia, dając w ten sposób początek powstaniu planet. Istotne znaczenie w omawianej teorii mają dwa pro-
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cesy: po pierwsze, przekształcanie się przy spotkaniach energii kinetycznej w cieplną; po drugie, „uśrednianie się" (ustalanie się pewnych
średnich wartości) dynamicznych i fizy<..'Znych charakterystyk cząstek
przy ich „sklejaniu się" w większe ciała (planety). Według teorii
Szmidta pierwotny rozległy rój cząstek krążących wokół Słońca posiadał znaczny wypadkowy moment ilości ruchu, który następnie w rezultacie spotkań i kondensowania się cząstek w planety, przeszedł
w moment orbitalny i obrotowy tych planet. Zmniejszenie się kinetycznej energii cząstek w następstwie spotkań doprowadziło do spła
::-zezenia się pierwotnegri roju i do wzrostu jego gęstości w płaszczyżnie
centralnej. Jak wykazali w roku 1950 L. E. Gu r ie w i cz i A. L. Leb ie di n ski j, po osiągnięciu pewnej krytycznej gęstości musiało się
rozpocząć tworzenie się większych skupień, które w końcu stały się
planetami. Na ewolucję pierwotnego roju bezpośredni wpływ miało
Słońce. Najpierw doszło do skupienia się materii w bliższych Słońcu
częściach roju: pod wpływem promieniowania słonecznego niektóre
cząstki spadały na Słońce, inne zostały odsunięte w zewnętrzne części
roju, lotniejsze składniki stałych cząstek wyparowały. Dlatego to wytworzyły się tu mniejsze planety grupy ziemskiej (Merkury, Wenus,
Ziemia, Mars) z małą procentową zawartością lekkich pierwiastków.
W swych zewnętrznych, dalszych od Słońca częściach, rój był nieprzeżroczysty i wskutek tego chłodny. Doszło tutaj do przymarzania
gazów do cząstek i pyłów. Dlatego utworzyły się tutaj większe planety,
z większą zawartością lekkich pierwiastków: wodoru, azotu, tlenu, węgla.
Ws,:iomniane „uśrednianie się'· większej liczby różnych orbit pierwotnych cząstek pozwala wyjaśnić w sposób prosty niemal kolisty kształt
orbit planetarnych oraz skupienie się tych orbit niemal w jednej pła
szczyźnie. W dawniejszych teoriach kosmogonicznych nie znajdował wyjaśnienia obrót planet dokoła ich osi (dobowy obrót Ziemi dokoła swojej
osi). W teorii Szmidta obrót planet wyjaśnia się bezpośrednio przechodzeniem mechanicznej energii ruchu cząsteczek w · ciepło przy zrastaniu się cząstek w planety. Teori.i pozwala, w szczególności, przewidzieć, że bliższe satelity planet powinny posiadać ruch prosty, podczas
gdy dla dalszych jest także. możliwy ruch wsteczny. Teoria pozwala
również objaśnić prawidłowości w rozkładzie średnich odległości planet
od Słońca. Specjalną trudność we wszystkich teoriach kosmogonicznych
przedstawia problem wyjaśnienia okoliczności, dlaczego planety, stanowiąc tylko 1/700 masy Słońca zawierają 98% momentu ilości ruchu całego systemu. Okoliczność tę tłumaczy teoria Szmidta przy· pomocy
hipotezy, że materia pierwotnego roju została pochwycona przez Słońce
z jakiegoś obłoku galaktycznego. Prawdopodobieństwo pochwycenia przez
Słońce materii meteorycznej mogło być duże, w czasie gdy Słońce przebywało w środowisku pyłowym, z którego prawdopodobnie powstało.
W okolicach, w których obecnie Słońce przebywa, takie pochwycenie
jest bardzo mało prawdopodobne. Według teorii Szmidta Ziemia pierwotnie była chłodna. W rezultacie rozpadu ciał promieniotwórczych wytworzyła się dostateczna ilość ciepła dla doprowadzenia materii ziemskiej do stanu plastyczności, w którym to stanie nastąpiło stopniowe
zróżnicowanie się materii ziemskiej pod względem gęstości (osadzanie
f'ię najlżejszych elementów na powierzchni Ziemi a najgęstszych w jej
jądrze).

Po referacie akademika Szmidta wywiązała się długa dyskusja, w której wzięli udział czołowi radzieccy astronomowie, geofizycy i geologowie. Przeciwko hipotezie po.:hwycenia przez Słońce materii meteorycznej wypowiedzieli się: W. G. Fi es j en ko w, W. A. Amb arc u mi a n,
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W. A. Kr at, I. S. Szkło wski j, W. W. Sobole w, S. K. Ws je c hwiat ski j, W. W. Fedyńskij, A. G. Masjewiczowa. Wskazywali oni na nieefektywność i małe prawdopodobieństwo działania
mechanizmu pochwycenia i na większe prawdopodobieństwo równo<:zesnego powstania i Słońca i planet z jednej materii.
Odczytane zost:iło pismo akademika W. G. Fi es je n ko w a, według
którego głównymi brakami teorii Szmidta jest to, że przy rozpatrywaniu powstania systemu planetarnego nie uwzględnia ona problemu
€Wolucji Słońca i problemu pochodzenia gwiazd. Teoria Szmidta nie
uwzględnia bogatego materiału faktycznego i ważnych praw z dorobku
:astrofizyki współczesnej, np. promieniowania korpuskularnego, związku
między masą a jasnością gwiazd. Fiesjenlnw uważa 1 ), że nie ma zasadniczej różnicy między gwiazdami i planetami: dostatecznie masywne
ciało musi przejść w stan gwiazdy; wolno r\.ąd wnioskować, że w swojej
istocie, pochodzenie planet nie różni się od pochodzenia gwiazd i pozostaje w związku z pochodzeniem gwiazd podwójnych i wielokrotnych.
Według Fiesjenkowa materia międzygwiezdna nawet w przybliżeniu nie
posiada dostatecznie dużej gęstości, ażeby mogły powstać z niej plaPety
w sposób proponowany przez Szmid~a. Wiek Słońca, obliczony w oparciu
o teorię atomOWYCh źródeł energii gwiezdnej i teorię korpuskularnego
prordeniowania, WYPada prawie równy wiekowi planet, sKąd należy
wnosi.ć,
że
Słońce powstało
równocześnie lur prawie równocześnie
:z planetami.
Profesor W. A. Kr at mówił o swoich · pracach w dziedzinie kosmogonii. Według jego teorii (pozostającej w ścisłym związku z prac:ami
Le bied ińskiego i Gu r ie w i cz a) gwiazdy powstają w miejscach, gdzie gęstość materii międzygwiezdnej jest dostatecznie duża;
materia z małym momentem ilości ruchu skupia się w jądro zagęszcze
nia, cząstki z dużym :nomentem tworzą wokół jądra rodzaj chmury
meteorytowej, z której w dalszym ciągu „rodzą" się planety. Według
Krata Słońce powstało jako gwiazda O albo B z masą dziesięćkroć razy
większą niż teraz. Następnie przechodziło przez stadiwn gwiazdy Be,
P Łabędzia, Wolf-Rayet, czerwonego olbrzyma. Tworzenie się wtórnych
(planetarnych) zgęszczeń nastąpiło, gdy Słońce nie było jeszcze gwiazdą
głównego ciągu. Gazy wyrzucone przez Słońce, dostaws.zy się w niemal
nieprzeżroczyste części chmury meteorytowej, ugrzęzły w niej i szybko
się ochładzając, osadziły się na powierzc:hni stałych ciał . Czym dalsze
od Słońca były zgęszczenia planetarne, tym więcej osadziło się na nich
materii wyrzuconej przez Słońce. Według teorii Krata poza pierścieniem
dużych planet istnieje szeroki pas małych planet i w tym pasie należy
szukać, zdaniem Krata, przyczyny pojawiania się komet, które mogą
powstawać w rezultacie spotkań tych małych ciał.
Profesor Gu r i ew i c z podkreśU, że akademik Szmidt rozdzielił
problem kosmogonii planet na dwa oddzielne · etapy: problem pochodzenia przedplanetarnego obłoku meteorytowego i problem ewolucji tego
obłoku. W rezultacie takiego podziału na dwa problemy, można było
drugi z nich rozwiązać niezależnie od pierwszego. W zasadzie poglądy
Guriewicza na ewolucję przedplanetarnej materii pyłowo-meteorytowej
zgadzają się z poglądami Szmidta.
Prof. S. K. Ws je c ;1 s wiat ski j zwracał uwagę na znaczenie, jakie posiadają dla kosmogonii małe ciała układu słonecznego - komety,
meteoryty, as1·eroidy. Komety są najmłodszymi ciałami w naszym ukłaś

1) Hipoteza kosmogoniczna Fiesjenkowa przedstawiona jest w styczniowym numerze „Uranii", str. 1 i nast.
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dzie planetarnym. Ich wiek nie przekracza kilku dziesiąt!~ów milionów
lat i przeto nie mogą być ope resztkami pochW'yconego kilka miliardów
lat temu ""j 11 cząs~ek metemycznych. Prof. Wsjechswiatskij uważa, że
pochodzenie komet można objaśnić jako wynik potężnych procesów zachodzących
na niektórych planetach, a polegających na wyrzucaniu
znacznych ilości materii w pr7estrzeń międzyplanetarną.
Prof. A D. D ub i ag o wystąpił z zastrzeżeniami przeciw teorii wyrzucania komet przez wielkie planety: przede wszystkim cały szereg
komet nie podchodzi blisko ku wielkim planetom, a po drugie trudno
by objaśnić według teorii Wsjechswiatskiego występowanie większych
il0ści lodu w jądrach komet; jądra komet składają się prawdopodobnie
w kilku proceą.tach - a być może nawet w kilku dziesiątkach procentów - z lodów (H20, NH8 , CHh C0 2 ). Dubiago uważa, iż komety powstały z roju cząstek.
W. W. Fe dyń ski j i K. P. S ta n i u ko w i cz w krytycznych rozważaniach nad teorią Szmidta podkreślili, iż wydaje się, że padające
obecnie na powierzchnię Ziemi meteoryty są cząstkami większego ciała,
a nie resztkami pierwotnego meteorycznego roju, w związku z czym nie
można obliczać, jak to robi Szmidt, wieku Ziemi według ilości spada.iących obecnie meteorytów.
Prof. A I. L e b ie d i ń s k i j podkreślił, że problem pochodzenia
przedplanetarnego obłoku można rozwiązać jedynie wyszedłszy poza
ram.{ kosmogonii planetarnej, w dziedzinę kosmogonii gwiezdnej.
Pro!. I. S. Szkło ws k i j przytoczył następujący argument na korzyść teorii Szmidta. Jeżeli przypuścić, że Ziemia kiedykolwiek była
rozżarzoną kulą gazową o składzie chemicznym podobnym do składu
Słońca, to żadn.fm sposobem nie można objaśnić bardzo rr alej (w porównaniu ze Słońcem) ilości lekkich pierwiastków w planetach grupy
ziemskiej. Objaśnić się tego nie da rozpraszaniem się termicznym lekkich
elementów, gdyż szczegółowe badania wykazały, że taka dyssypacja termiczna nie może zmienić składu chemicznego planety w okresie czasu
dopuszczalnym dla kosmogonii. Znaczy to, że piewotnym etapem rozwoju Ziemi był gazowo-pyłowy obłok (w większej części pyłowy).
Atmosfera powstała w następnych etapach ewolucji, jako produkt
wtórny. Szkłowskij skrytykował wszystkie przedstawione mechanizmy
pcchwytywania.
N. N. Pa r i j s k i j jest zdania, że obecnie należałoby zwrócić główną
uwagę na szczegółowe opracowanie teorii powstawania planet z materii,
która już się znalazła wokół Słońca, a nie na rozwój teorii pochwytywania.
Członek korespondent N. F. Sub bot i n podkreślił ważność współ
pracy między kosmogonikami a astronomiami teorytykami.
B. J. Le w i n zwrócił uwagę na zarysowującą się jedność opinii obecnych na naradzie astronomów co do słuszności i znaczenia tej części
teorii Szmidta, która odnosi się do powstawania planet z cząsteczek
pyłu. Podkre.:iliwszy doniosłość sukcesu Szmidta w objaśnieniu przy
pomocy swojej teorii fizycznych charakterystyk planet (zwłaszcza wobec
niemożliwości obJaśnienia cech planet grupy ziemskiej, o ile przyjąć
powstan\e ich z rozżarzonych gazów), Lewin zwrócił uwagę na badania
E A. Li ub im o w a dotyczące przemian cieplnych wewnątrz Ziemi,
badania, z których wynika ważność roli rozpadu radioaktywnego, jak<:>
źródła energii wewnątrz Ziemi.
Członek korespondent W. A. Amb arc u m i a n podkreślił, że, jak
na razie nie udało s<ę wykazać realnej możliwości pochwycenia przez.
gwiazdę pyłowego obłoku, istniejącego nie zależnie od niej w Galaktyce_
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Nie wiadomo jak nastąpiło pochwycenie, nie wiadomo gdzie ono nastą
piło, nie wiadomo co zostało pochwycone. Ambarcumian uważa drugą
część teorii Szmidta, poświęconą objaśnieniom szeregu cech układu sło
necznego, za poważne osiągnięcie. Według przekonania Ambarcumiana,
w~ele problemów odnoszących się do pochodzenia układu słonecznego
hędzie rozwiązane dopiero w ramach ogólnej teorii rozwoju gwiazd.
T. A Ag i e k i a n przedstawił swoją teorię mechanizmu pochwytywania. ,Aby Słońce pe.chwyciło konieczną (do utworzenia się planet)
ilość materii, z odpowiednim momentem ilości ruchl\, powinnoby się ono
spotkać z obłokiem pyłowym o gęstości rzędu 3.10- 2 2 g/cm 3 , przy względ
nej szybkości spotkania rzędu 1 km/sek. Takie spotkanie jest mało
prawdopodobne.
Według opinii akademika A
N. Z a w a r i ck ie g o meteoryty nie
mogą być materiałem, z którego mogłaby powstać Ziemia. Meteoryty,
z kt0rymi mamy do czynienia obec11ie, wskazują wyraźnie swoimi cechami strukturalnymi, że są odłamkami jakiejś większej planety.
A W. Trofimow i W. W. Szczerbina wyrazili nadzieję, że
rozwój techniki spektroskopowej w zastosowaniu do badania składu
izotopowego pierwiastków chemicznych na Słońcu, pozwoli na rozstrzygnięcie pytania, czy materia planetarna jest podobniejsza do materii
słonecznej czy do materU obłoków galaktycznych.
Prof. W. W. B ie 1 o us o w podkreślił, że teoria pochodzenia Ziemi
powinna zadość czynić szeregowi postulatów geotektoniki: w pierwszym
rzędzie chodzi tu o tę okoliczność, że według danych geotektoniki Ziemia
pierwotnie b,vło bardziej jednorodną i dopiero stopniowo i powoli nas tępowało zróżnicowanie materii ziemskiej (opadnięcie ciężkich skład
ników do środka Ziemi, przeniknięcie lżejszych składników w jej części
bardziej zewnętrzne); zróżnicowanie to zaczęło się w przed-geologicznym
1:.tadium i zachodzi do dnia dzisiejszego, pos\ępując nierównomiernie,
zarówno co do c2lasu jak i miejsca. Teoria powstawania Ziemi ze stanu
gazowego czy ognisto-płynnego nie czyni zadość tym postulatom, Natomiast teoria akademika Szmidta, w zasadzie, czyni im zadość. Bielousow
uważa, że Ziemia jako całość jest w stanie stałym, a główną przyczyną
powstwania płynnej magmy jest przedostawanie się z głębin Ziemi,
przy ruchach tektonic:t.nych, radioaktywnych pierwiastków, których koncentracja powoduje miejscowe nagrzanie się i upłynnienie materii ziemskiej.
Prof. P. N. Kr op ot ki n wskazał na to, że wszystkie powody, które
skŁan.i1ały geoilogów do przyjmowani.a, iż Ziemia była 'Pierwotnie w stal!liie płynnym, obecn.ile odpadły, i że fakty lepiej zgadzają się z htpotezą
powstanfa „chłodnej" Ziemi z pyłu kosmicznego.
C. O. Czet w ,i e .r n i ko w .podkreślił, ż·e petrografia nie potwierdziła koncEJpcji cchtadzania się Zi1
e.mi.
E. N. L i us t i ,c h kTytykował hipotezę kurczeni.a się Ziemi, według
ktÓII'ej ruchy skorupy ziem.skLej są następstwem kurczeinfa się Ziemi.
Uważa on, iż objiaśnienia ruchów tektonicZ..YlY'ch nale<ży szukać w róż
ni1oowaniu się gr;:.wita.cyjnym skł.adu Ziemi i w rozpadzie !I'adtoakitywnym.
Prof. B. W. Ku kark i n zwrócił uwagę na znaczenie, jaldie posiada dLa kosmogonii p1anet2.rnej b:ldanie niewidocznych sat.;lliitów
gwiazd, a także badainie1 radio-gwlazd.
Po zakończeniu dY'skusji zebrani powzięli uchwałę, w której z1os1tały
podkl'eślone wielkie zasługi akad~mika Szmidta, polegające na opraoowaniiiu nowej teorii kJsmogoniczn ~j, wyjaśniającej powstanie p1anet i i~h
sateLirt:ów z rozproszonej materii w stanie pyłu lub cząst,ek. Szmidtowi
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udało się przy pomocy teorii wychodzącej z jednej zasady, objaśnić tak
wiele cech układu słonecznego jak nigdy dotychczas w żadnej innej teorii
kosmogonicznej. Cechami objaśni()IIlymi przez Szmidta są: prawie kołow~
orbity planet, położenie orbit planet w jednej (w przybliżeniu) pła
szczyźnie, ruchy wirow.e planet, proste i wsteCTJne ruchy satelitów, rozdział pL:met na dwie grupy, prawidłowość w odJegłościach planet od
Słońca. Poza tym, teoria Szmidta zbliżyła kosmogonię planetarną do
nauk o Ziemi, pozwalając na powiązanie przedgeologicznego stadium
I1(J~woju Ziemi zie stadium geologicz..nym. W rezolucji zaznaczono równocześnie, że wysunięta przez akademika Szmidta hipotez.a pochwycenia przez Słońce pierwotnej materii pyłow.ej, objaśniająca rozkład momentu ilości ru:::hu w słone cZJ11ym systemie. napotyka n.a zna=i.e t:rudności w związku z małym prawdopodobieństwem i niedostateczną efektywnością pochwycenia obłoku, przy spotkaniu się Słońca z mgławicą
powstałą niezale-.inie od niego. Bardziej prawdopodobna wydaje się hipteza, że pojawi1~mje się obłoku cząstek wokół Słońca jest związane z powstaniem s-amego Słońca , albo grupy gwiazd, do której Słońce TI.a.leżało.
Poza tym, podkreśla przyjęta rezulucja , w teorii Szmidta nie został
cpracow:my problem wpływu :eiwuJucji Słońca. na powstawanie planet,
nie zostało wytłumaczone pochodzenie komet, małych planet i meteorytów. Uchwała wskazuje na konieczność powiązania problemów kosmogonii układu słonecznego z problemami kosmogonii gwiazd. W końcu
rezolucja wzywa wszystkich astronomów, fizyków, geofizyków, geologów i geochemików do intensywnej pracy nad rozwiązaniem zagadnień
kosmogonii planetarnej.
[Wiestnik _4.kademii Nauk Z. S. R. R . 10. 94 (19511
SLP

OBSERWACJE
J . MERGENTALER
Działalność Słońca

astronomii , jaki ukazał się w num~ 7-$
p~:lm na Słońcu nie pozostał bez echa.
Wprawdzie niewi:;::Iu dotychczas amatorów zabrało się do pracy, a jeszcze mnioejsza ich ilość wytrwała do końca roku, ale zebrany materiał
ob&.rwacyjny jest już o tyle obfity, że pozwała n.a opracowanie i podanie śrEidnich dziennych ilości plam dla całego roku. W zbierani.u materiału obserwacyjnego, prócz miłośników, brali również udział astronomowie zawodowi Niestety udział ich procentowy w pracy był bardzo znaczny, a chodzi prz.ecież o to, by w tych par excellence amatorskich obserwacjach brali udzjał przede wszystkim właśnie miło
śnicy. Na ogólną ilość 382 ob ~ erw:.icji, 198 wstało dokonanych przez
zawodowców, a więc ponad 500/o. Mam nadzieję, że Koła Miłośnicze
postawią sobie za cel na r. 1952 zwiększenie swojego udziału w tych
cbselrW3JCjach przynajmniej do 600/o n.a początek. Byłoby to piękne współ
zawodnictwo. Nie tylko zresztą piękne, a!e i pożyteczne. Rzut oka na
~łącz.one ze:ta~denie średnich dziennych liczb Wolfa wystarcz.a, by
stwi:ett'dzić ich niekompletność. Do maja r. 1951 dni puste, bez obserwacji, nie wynikały z bmku pogo<ly, tylko obserwacje rue były jeszcze
robi.one systematycznie. Ale liczne pust<:! miejsca w listopadzie i grudniu
spowodowane zostały tylko brakiem pogody. Byłoby ich zresztą jeszcze
znacznie wię<.Jej, gdyby nie to, że obserwacje były irobiooe w rożnych
okołioach Polski (od Kasprowego w Tatrach po Bydgoszcz), dzięki czemu
Apel do

miłośników

w 1951 roku

Urani'i z r. 1951, o cbserwowanie
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parę dni pochmurnych np. we Wrocławiu, było pogodnych w :innych
miastach i zbiorowa, zespołowa praca pozwoliła zapełnić niektóre luki ..
Ale dużo luk jeszcze pozostało. Byłoby ich z pewtnośc:ią mniej, gdyby
zabrali się do pracy miłośnicy na Pomorzu, w Białostockim, w okolicach Przr::myśLa i w innych okolicach Polski. Dlatego raz jesz.cze apeluję do Miłośników obserwujcie Sło1'1ce, byśmy mogli powiedzieć ,
ile mamy wreszcie własną regularrną służb~ Słońca. Nie należy też zapomi111ać o nadsyłaniu materiału do Wrocławia, by mógł on być w jednolity sposób opracowany: Mam wrażenie, że nie wszyscy Miłośnicy
spełnili ten ostatni warunek, i że wiele jeszcze obs·2tl'Wacji pozostaje·
niewykorzystanych w zeszytach obserwacyjnych.
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średnie 10-dniowe liczb Wolfa w 1951 r. Linią ciągłą połączono średnie

pewne, linia przerywana odpowiada

niepewnym.

tabeli podaję śr2dnie liczby Wolfa zredukowane w przyna międzynarodową skalę Zurichską. Celem przeprowadzeni a
takiej redukcji mnożono liczby Wolfa uzyskane przez doc. dra S. Szeligowskiego (najpełniejsza seria obserwacji) przez współczynnik 1,4,
a następnie wszystkie inne serrie obserwacji z.r~dukowano na obserwacj :>
S. Szeligowskiego. W obserwacjach brali udział: W. Lis i a k (Poznań»
J. MiergentaJer (Wrocław), M. O:rlicz (Kasprowy Wierch), K.
S a ł as i ń s k i (Wrocław), S. S ze l i go wski (Białków), R. S z y ma ń
s ki (Bydgoszcz), W. S z y m oń ski (Żarki i Dąbrowa Górnicza)
Wśród miłośników najobfitszy materiał zebrał W. Szymański, który
prócz tego :rysował plamy i wyznaczał ich pozorne powiCII7JChnie.
W

załączonej

średnim

bliżeniu
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Tak więc wyglądają obserwacje. Wykres załączony, w którym podancY średnie dziesięciudniowa liczby Wolfa, najlepiej ilustruje wyniki.
Od ostatniego maksimum, które miało miejsce w r. 1948 minęło już
:, lata i al<tywn;;ść Słońca stale słabnie. Od czasu do czasu pojawiają
się jeszcze duże grupy plam, ale powbrzchnie ich są już mniej.s.i..e i coraz częściej Słońce jest, prawie pozbawione plam, jak to miało miejsoe
np. w końcu sierpnia. Róv.rnolegl~ z osłabieniem plamotJwórczej akitywności Słońf'a. ma1ala też ilość rozbłysków chromosferycz.nych i zmieniała się ilość protuberancji i ich rozkład n1 powierzchni Słońca. Ale
tu nie moiemy jEszcze oprzeć się na własnych obs!Zirwacjach, musimy
więc poczekać, aż zostanie w Polsoe uruchomione prawdziwe Słoneczne
Obserwatorium, które na razie jest dopiero w pierwszym stadium organizacji.

LICZBY WOLF A 1951 R.
I

li
1

-

4

-

5
6
7
8
9
10
11

12
13
14

15
16
17
18
19
20

I

-

2
3

-

-

I I I I
11

III

-

-

68
34
61

14

-

-

-

-

-

-

30

-

-

-

82

-

47
-

18

-

-

V

-

-

46

-

-

-

-

32

-

48
23
51
70

-

76

-

-

-

30
28
32
33

37

-

-

-

-

-

-

-

-

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

104
120

31

87

56

-

-

-

-

I

-

-

-

-

31

-

56

-

-

-

-

75
69
72

66
'i2
77
83
98
110

21

100
103

-

-·

-

-

-

-

-

-

-

-

128
114
108
118
94
111
91
84
49
31

42

23
31

83

5!ł

107
117
104
74
56
53
63
48
34
15

100
130

-

86

143

72
85
73

-

50

-

-

-

42

-

60
45
ó6

90
86
79
76
63
40
51
46
21

-

-

-

17
15

103
122
132
136
110
105
119
115
105
100

-

70

-

I VII I VIII I IX

117
117
100

-

-

-

I

VI

31
38
58
66
86
80
93

-

44

-

IV

64

5()

78
-

-

-

-

97

54

-

130
124
130
117

72
63

103

77
66

-

-

-

56
60
63

121
96

69
43

74
108
124
fl7
88
42

-

5

·-

o
o 4 -

72
69
56
37

6
26

74

36

32

-

i

I

X

-

53
58
50
31
22
18
26
68
78

66
117
l:i4

f>5
65
56
72
54

82
65

I

XI

80

-

86

-

-

-

26
17

-

24

-

51

-

66
33

-

63

102

84

-

36

-

-

19
63
50
66
74

-

42
37
70

--

56
43

-

I

XI!

3f>

-

-

-

-

-1
-

80

-

93
72

-

-

54
42

73

-

33
94

-

-

-

-

'

URANIA

125

OD ADMINISTRACJI „URANII"

W roku 1952 „Urania" staje

się

miesięcznikiem;

wychodzić

będzie.

objętości 2 arkuszy druku, 25-go każdego miesiąca i otrzymywać ją
będą członkowie Towarzystwa na dotychczasowych warunkach.
Prenumerata wynosić będzie złotych 24 rocznie.
Składka człunków zwyczajnych została us~alona na złotych 16 rocznie
i mo~e być opłacana w dwóch ratach półrocznych.
Składka członków kandydatów na rok szkolny 1951/2 pozostaje
nie zmieniona i wynosi rocznie 6 złotych.
Każdy członek nowowstępujący opłaca ponadto jednorazowo zł 1.50.
tytułem wpisowego. Wpłaty należy dokonywać na konto PKO IV-5227/113,
P. T. M. A. Zarząd Główny, Kraków.

w

NA FUNDUSZ BUDOWY LUDOWEGO OBSERWATORIUM wpłacili:
Ks. Jan Dorda, Starawieś zł 20 - Mgr Józef Jaworski, Białystok
zł 33.33 Jan Kubik, Pieszyce zł 4 - Józef Bibrzycki, Katowice zł 10 Jan Kisielewski, Kraków zł 4 - Władysław Rubalec, Wrocław zł 14 Ignacy Atroszko zł 9 - Bielecki Bronisław, Warszawa zł 34.
NA FUNDUSZ „URANII" wpłacili:
8 - Wacław Domański, Turek
Kwaśniewski, Kraków zł 14.

Kazimierz
Inż. Paweł

Załuski, Ziębice zł

zł

4 -

Errata: Urania Nr 2, 1952, str. 47, w. 11-12 od dołu; powinno być:
„Nicholson wykrył już cztery księżyce jowiszowe: IX, X, XI, XII.
Co do ilości odkryć nie ustępuje Galileuszowi..."
KALENDARZYK ASTRONOMICZNY
ha kwiecień 1952 r.

Wszystkie zjawiska podane w czasie

środkowo-europejskim.

Kwiecień:

1. IV. do 28. V. Kometa okresowa Schaumasse (1951 1), która nieocze-

. kiwanie pojaśniała i w lutym 1952 r. widoczna była gołym okiem
w gwiazdozbiorze Wielkiej Niedżwiedzicy, w ciągu marca osłabła.
Obecnie znajduje się ona w Psach Gończych (Canes Venatici), a po
przebyciu Warkocza Bereniki przejdzie do Panny, gdzie z końcem
maja znajdzie się obok epsilon Virginis już jako słaba kometa teleskopowa. Obieg jej dokoła Słońca trwa 8 lat. Przy końcu kalendarzyka podajemy współrzędne komety. Jasności jej nie dadzą się
dokładnie przewidzieć. Dostępna jest przez całą noc.
1. IV. do 30. IV. Przez lunetki odszukać można planetkę Westę w gwiazdozbiorze Lwa jako gwiazdkę 7-mej wielkości.
1. 11h Saturn w opozycji ze Słońcem, widoczny całą noc w Pannie.
2. 4h Uran w konjunkcji z Księżycem w odstępie 3° na południe.
5. llh Merkury w dolnej konjunkcji ze Słońcem, znajduje się w odstępie 2°.5 powyżej tarczy Słońca, jest niewidoczny. W swym ruchu
pomiędzy gwiazdami zakreśla pętlę na tle gwiazdozbioru Ryb w ciągu
marca i kwietnia 1952 r.
9/10. 21h Saturn w konjunkcji z Księżycem w odstępie 70 na północ,
powyżej Księżyca w pełni. Na lewo od nich Spika, a dalej jeszcze
Mars jako czerwona gwiazda minus pierwszej wielk.
10. 8h Neptun w opozycji ze Słońcem.
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10. lOh Pierwsza pełnia wiosenna Księżyca, która decyduje o dacie
Wielkanocy.
10. 14h Neptun w konjunkcji z Księżycem w odstępie 50 na północ.
10/11. Powyżej Księżyca w pełni znajduje się Spika, wyżej jeszcze Saturn, zaś na lewo od nich Mars.
12. 12h Mars w konjunkcji z Księżycem w odstępie 70 na północ.
12. do 24. Ostatnia sposobność dostrzegania wieczornego światła zodiakalnego, widocznego krótko po zapadnięciu nocy nad zachodnim
horyrontem.
13114. 2h Księżyc zakryje dolną częścią swej tarczy gwiazdę 3-ciej wielk.
tau Niedźwiadka. Gwiazda ukaże się z poza tarczy u jej prawego
dolnego brzegu w momentach w Poznaniu o godz. 2.51, we Wrocła
wiu o 2.51, w Torunie o 2.54, w Krakowie o 2.56, w Warszawie
o 2.58 (podane według Rocznika Obserwatorium Krakowskiego).
16. 20h Wenus w niewidocznej konjunkcji z Merkurym w odstępie 1° .
.17. Bh Jowisz w konjunkcji ze Słońcem, niewidoczny.

cJ4.Vlll.

011.x

tn
:'l

zw
3

OKll

SKALA :

o·

10·

zer

30" 40

iur.

0

31.Xll.

MARS

Ol.IV.
MERKURY
2.if.Vlll.

2a.v111.

))

Jłu.

8.Xll.

2.IX .

\)
17.Xll.

Wygląd planet w r. 1952.
Dla dat najlepszej widzialności w ciągu roku podany jest obraz tarczy
lub sierpa wszystkich jasnych planet, dostrzegalny przez lunetę odwracającą obrazy, przy zastosowaniu jednakowego powiqkszenia.

17. 21h Merkury stacjonarny w rektascenzji.
.20. 5h Słońce wstępuje w znak Byka, przebywa jednak jeszcze w gwiazdwbiorze Barana, a do gwiazdozbioru Byka przejdzie dopiero
13 maja 1952.
20/21. Mars po raz drugi w tym roku w zbliżeniu do alfa Wagi, w odstępie 50' powyżej tej gwiazdy 3-ciej wielk.
20. do 22. zjawiają się szybkie gwiazdy spadające z roju Lyrid; przeciętnie oczekiwać można jednego zjawiska co 10 minut.
22. 17h Merkury w niewidocznej konjunkcji z Księżycem w odstępie 5°.
23. 5h Wenus w niewidocznej konjunkcji z Księżycem w odstępie ao .
.24. 3h .Jowisz w niewidocznej koniunkcji z Księżycem w odstępie 6° .
.25. Wieczorem widać wąski leżący sierp Księżyca tuż poniżej Plejad.
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Księżyca świeci czerwony Aldebaran, poniżej
Plejady. światło popielate widoczne będzie do 29 kwietnia.
29. 14h Uran w konjunkcji z Księżycem w odstępie 30 na południe.
30. IV. / 1. V. Saturn w konjunkcji z gamma Virginis, znajdującej się
w odstępie 7' powyżej Saturna.
Min imum Algola, widoczne jest tylko jedno: 3. IV. 1952 r. o godz. 19h.3.
Minima główne Beta Lyrae: IV. 1952 r. ld2lh; 14d20h; 27<l18h. (Należy
obserwować zmienną również w poprzednie i następne dni).
Maksima zmiennych d łu gookresowych typu Mira Ceti: (zmiany jasności
obserwować przez kilka. tygodni przed i po maks.):
10. III. U Orionis
Rekt. 05h53m Dekl. +20°.2. Max, 5m.4, P: 373d
14. III. RR Sagittarii
19 53
„ -29 .3
5 .8 „ 335

26. Wieczorem na lewo od
zaś

„ 08 14
13. IV. R Cancri
13. IV. T Ursae Maj.
12 34
10 41
19. IV. R Ursae Maj.
18. V. R Aquilae
19 04
19. V. R Cassiopeiac
„ 23 56
8. VI. R Andromedae
„ OO 21
„
14. V. o Ceti (Mira) niewidoczna z powodu

lh

Q

;-,_:g

czasu
-europ.

W Warszawie

~:~HL~ (czas śr.-eur.)
t..i ~ e •
Rekt. j Deklin.
~ 1! wsch. j 7.ach.
środ

I

.9
.8
.O
.2
.1
.3

„

6
6
6
5
4
5

„
„

.1
.4
.2
.5
.8
.6

361
257
301
300
., 430
„ 409

na niebie.

sąsiedztwa Słońca
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2.
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2•
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PLANETY
MERKURY
Data
1952

ih

czasu

W Warszawie

ś_ro_d_.-.,..eu_r_o_p_.__ _c_z_a_s śro_d_.-_e_u_r_.

_ _
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Niewidoczny, bo ó. IV. w dolnej koniunkcji ze Słońcem.

I --

2·41 18 39
1·8 17 Il
1·3 15 44

I 6S or21

t 3 41
r. IV. w opozycji ze Słońcem, obser. wowalny przez całą noc w sąsiedz
twie i Virginis (3-ciej wielkości) jako
gwiazda o.6 wielk.
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LUDOWE OBSERWATORIUM ASTRONOMICZNE
dostępne bezpłatnie dla wszystkich członków Towarzystwa,
za okazaniem ważnej legitymacji członkowskiej, urządza
w każdy bezchmurny i pogodny wieczór, za wyłączeniem
niedziel i świąt, pokazy nieba przy pomocy lunet astronomicznych, objaśniane przez fachowych prelegentów.
Pokazy te odbywają się obecnie od godziny 19 do 21, na
wzgórzu wawelskim, dojście od strony Placu Bernardyń
skiego. Nieczłonkowie opłacają na rzecz Budowy Ludowego Obserwatorium w Krakowie datek w wysokości
2 złotych od osoby. Wycieczki szkolne i dzieci w towarzystwie rodziców opłacają na ten sam cel zniżony datek
1 złoty od osoby.
Poszczególne klasy uczniów mogą za uprzednim zgło
:;zeniem w biurze Towarzystwa, ul. św. Tomasza 30, m. 8,
ćwiczyć przy osobnej lunecie swoje szkolne programy.
Krakowskie Koło naszego Towarzystwa wprowadziło
dla członków bezpłatne

SEMINARIUM ASTRONOMICZNE,

prowadzone przez dra J. Strzemieńskiego, raz na tydzień
we wtorki od godz. 17 do 19. Celem tego Seminarium jest
pogłębianie prawdziwej wiedŻy o wszechświecie, przez
omawianie wybranych tematów z astronomii. Zachęca: się
do brania udziału w tym Seminarium także członków
pozamiejscowych. (Adres: ul. św. Tomasza 30, m. 8) .
Nie uległy zmianie stałe Wieczory Astronomiczne,
urządzane z odczytami i przeźroczami, w lokalu Towarzystwa, Kraków, ul. św. Tomasza 30, m. 8, każdego
10-go i 25-go dnia w miesiącu, bez względu na niedzielę
lub święto (wyjątkiem jest dzień Bożego Narodzenia i Niedziela Wielkanocna); początek zawsze o godz. 18; wstęp
wolny dla członków i wprowadzonych gości.
Obrotowe Mapki północnego nieba gwiaździstego do nastawienia na określony dzień i godzinę, ułatwiają poznawanie gwiazdozbiorów; cena ich wynosi 9 złotych za sztukę, przy przesyłce pocztowej dodatkowo 3 zł. na koszta
przesyłki.

Fot. T . Przypkowski

CZASOPISMO ASTRONOMICZNE
P 8 ~ ~; ~ 1 l A R N O- N A U K O W E
ORGAN POLSKIEGO TOWARZYS"fWA MflOSNIKOW ASTRONOMII

Fot. T . Przypkowskl

URANIA

CZASOPISMO ASTRONOMICZNE
P 8 ~ ~; ~ ~ L A R N O- N A U K O W E

ORGAN POLSKIEGO TOWARZYS'fWA MftOSNIKOW ASTRONOMil

TIESC Mr S
ARTYKUŁY
Itr.

Stefan P i o t r o w s k i : Teoria Szmidta pochodzenia systemu planetamego .
129
Jóuf W i t k'O w ski: Budowa Wszechświata w nowoczesnym ujęciu 138

KRONIKA
Nowa lWiuda w Strzelcu. - .Kcilmety .per.iody.cme w r. 1952. Andromedy tródłem promieniowania radiowego. - Fotoelektryczne obserwacje zakryć gwiazd przez Księżyc. - Odległo
ści radi()IWiazd. Katalot radiogwiazd .. - RadiOIWiazdy. - Zegary atomowe.- Skład chemiczny ~bkicb gwiazd typu F.
147
Mgławica

OBSERWACJE
Zaćmienie Słońca

w dniu 25. II. 1952 .
152
S u ł k o w s k i Bogusław; Obserwacje zaćmienia Księżyca w dniu
z 10 na 11 lutego 1952 .
lM
M a k s y m o w i c z Wiesław: Obserwacje meteorów
155
PRZEGLĄD

WYDAWNICTW

15$

.

FUNDUSZ BUDOWY LUDOWEGO OBSERWATORIUM

157

FUNDUSZ URANII .

1,57

KALENDARZYK ASTRONOMICZNY

Nr zam. 14" - 18. III. 1952 - M-3-10391 2 ark. - Papier sat. V kl., 80 IJ". - Druk

DrukamJa

Związkowa,

. 157

Nakł.

3000 ep.. - Objęt..
22. IV. 1952 r.

ukończono

Kraków, ul. Mikolajaka 13.

ROK XXIII

M AJ

1952

Nr 5

URANIA
CZASOPISMO ASTRONOMICZNE
POPULARNO-NAUKOWE
ORGAN POLSKIEGO TOWARZYSTWA MIŁOŚNIKÓW ASTRONOMil
KRAK

0 W

1952

Pismo zalecone reskryptem Ministerstwa Oświaty z dnia 20. X. 19.50 roku,
Nr Oc-506/50, jako pożądane w biblioteka-ch licealnych i nauczycielskich.

PIOTROWSKI STEFAN

TEORIA SZMIDTA POCIIODZENIA SYSTEMU
PLANETARNEGO
W kwietniowym Nr. Uranii 1952 1) podaliśmy obszerne
sprawozdanie z posiedzenia Akademii Nauk Z. S. S. R. poświę
conego zagadnieniom kosmogonii ukł;:tdu słonecznego. Ponieważ teoria powstania układu słonecznego Akademi.ka O. J.
S z m i d t a, która była głównym tematem wymienionych
obrad, nie została do tej pory obszerniej omówiona w Umnii,
chcemy w niniejszym artykule zapoznać naszych czytelników
z jej szczegółami.
Dwie cechy rzucają się przede wszystkim w oczy przy rozpatrywaniu teorii Szmidta: Szmidtowi udało się w ramach
jednej teorii wyjaśnić w sposób konsekwentny tak duży zakres
prawidłowości występujących w systemie planetarnym, jak to
nie miało dotychczas miejsca w żadnej innej teorii kosmogonicznej; a po drugie, teoria Szmidta w rewolucyjny sposób
zmienia nasze wyobrażenia o pierwotnym stanie Ziemi i stanowi ważne dopełnienie dla wszystkich nauk o Ziąmi, łącząc
w sposób przekonywujący przedgeologiczne etapy jej rozwoju
ze stanem obecnym. W naszych rozważaniach przejdziemy po
kolei najważniejsze zagadnienia obu wymienionych grup problemów, to znaczy problemów prawidłowości w układzie sło
necznym i problemów dotyczących ewolucji Ziemi jako planety.
N aj ważniejszymi cechami układu słonecznego, które po1) Urania, T. XXIII,
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winny znaleźć objaśnienie w ramach jakiejkolwiek teorii kosmogonicznej są następujące 4 grupy prawidłowości: a) prawidłowość orbit-orbity planetarne są niemal kołowe, leżą
niemal w jednej płaszczyźnie, obiegi planet odbywają się
w jednym kierunku, zgodnym z kierunkiem obrotu Słońca,
przy czym płaszczyzna równikowa Słońca bliska jest do pła
szczyzny orbit; b) prawidłowość w rozkładzie odległości planet
od Słońca wyrażająca się znanym prawem Titiusa-Bodego 2};
c) podział planet na dwie wyraźne grupy: planety tak zwanej
grupy ziemskiej, Merkury, Wenus, Ziemia i Mars - małe,
o wolnych obrotach dokoła osi, z małą ilością satelitów, oraz
planety duże, Jowisz, Saturn, Uran, Neptun, o mniejszej gę
stości niż w pierwszej grupie planet, z dużą szybkością obrotu
dokoła osi i z licznymi satelitami; d) skupienie prawie całego
momentu ilości ruchu w ruchach orbitalnych i wirowych planet 3 ), podczas gdy planety stanowią co do masy tylko 1/700
część masy całego układu słonecznego.
Szmidt przypuszcza, że Słońce, biorąc udział w ogólnym
obrocie Galaktyki, przechodziło w pewnym momencie przez
jeden z obłoków ciemnej materii, których tak wiele obserwujemy w układzie Drogi Mlecznej. Część obłoku składającego
się z zimnej materii pyłowej i meteorytowej, a także gazowej,
została przez Słońce pochwycona i tym sposobem powstał wiele
miliardów lat temu wokół Słońca rój cząstek, poruszających
się dokoła niego po elipsach. Szmidt wykazuje, że w ramach
ogólnie obowiązujących praw fizyki, bez wprowadzenia żad
nych dalszych dodatkowych hipotez, musiały się wytworzyć
z biegiem czasu z tego roju cząstek planety. Fakt pochwycenia przez Słońce materii, z której powstały planety, pozwala
łatwo wytłumaczyć wymienioną przed chwilą w punkcie d)
okoliczność, polegającą na skupieniu prawie całej ilości momentu ruchu układu słonecznE\go w ruchach planet. Niemniej
ta właśnie część teorii Szmidta spotkała się z dosyć ostrą
krytyką na wspomnianym na początku niniejszego artykułu
posiedzeniu Akademii Nauk Z. S. R. R. Wytoczone zarzuty
streszczały się w tym, że mechanizm pochwycenia jest mało
efektywny, a prawdopodobieństwo jego zdarzenia się bardzo
małe.
Natomiast druga część teorii Szmidta, zajmująca się
ewolucją pierwotnego roju cząstek, zyskała ogólną aprobatę
2 ) Por. Urania, T. XXI, str. 81.
") Momentem ilości ruchu nazywamy iloczyn z masy ciała przez jego
szybkość kątową i kwadrat odległości od osi; przedstawiamy go przy
pomocy wektora (odcinka skierowanego) prostopadłego do płaszczyzny,
w której odbywa się obrót.
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"Zebranych na wspomnianym posiedzeniu przedstawicieli astro·nomii, geologii i geofizyki. Tą drugą częścią teorii Szmidta
:zajmiemy się obecnie.
Jakkolwiek ze względów metodycznych należałoby rozpocząć nasz przegląd teorii Szmidta od zapoznania się ze sposobem, w jaki teoria ta tłumaczy powstawanie różnych prawidłowości w układzie słonecznym konsekwencjami łączenia się,
:poszczególnych cząstek pierwotnego roju w planety, zaczniemy jednak od najbardziej może rewolucyjnej części teorii
Szmidta, części mówiącej o "chłodnym" początku Ziemi.
Pod wpływem ogólnie przyjmowanej w XIX wieku teorii
kosmogonicznej Kanta i Laplace'a poglądy geologów aż do ostatnich czasów kształtowały się w oparciu o przekonanie, że Ziemia w swoim początkowym stadium była masą ognisto-płynną,
a może nawet gazową. Na korzyść tego poglądu zdawały się
:przemawiać takie okoliczności, jak wzrost temperatury w miarę
posuwania się w głąb Ziemi, wyrzucanie na powierzchnię przez
wulkany gorących mas lawy i wreszcie fakt, że jak wynika
z różnych badań, dotyczących w szczególności rozchodzenia się
fal sejsmicznych 4 ), Ziemia jest uwarstwiona w ten sposób, że
jej gęstość wzrasta ku środkowi. Takie rozwarstwienie mogłoby łatwo powstać w epoce kiedy Ziemia była płynną masą
i kiedy lżejsze materiały wypłynęły na jej powierzchnię, a cięż
sze składniki, przeważnie żelazo, spłynęły do jej wnętrza,
tworząc metaliczne jądro. Wiara w płynny w przeszłOści stan
Ziemi zakorzeniła się głęboko i trudno się z nią obecnie rozstać.
'Tymczasem dane geologiczne wskazują, że różnicowanie materii nie zakończyło się w dawnych stadiach rozwoju Ziemi,
lecz trwa do czasów obecnych. Z geologicznego punktu widzenia nie do przyjęcia są zatem te hipotezy kosmogoniczne, które
zakładają powstanie Ziemi w stanie bardzo rozgrzanym, gazowym lub płynnym, gdyż w tym wypadku rozwarstwienie materiałów wewnątrz planety zakończyłoby się bardzo szybko .
Szmidt uważa Ziemię nie jako zastygłą w swoim rozwoju,
lecz jako ciało żywe, mogące się dalej rozwijać .
Ciała meteorowe, z których łączenia się powstała według
teorii Szmidta Ziemia, miały w momencie skupiania się tem-peraturę niską, prawdopodobnie około + 4° C. Tę temperaturę
mianowicie przyjmuje ciało czarne krążące wokół Słońca
w odległości Ziemi. Przy tworzeniu się Ziemi z poszczególnych
cząstek powstawała, na skutek spotkań, pewna ilość ciepła
•) Falami sejsmicznymi nazywamy rozchodzące się od ognisk trzę
sienia Ziemi zaburzenia f alowe o charakterze fal poprzeczn y ch lub po<rlłu ż n ych. Por. Urania, T. XXT, str. 22.
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na koszt utraty energii kinetycznej, jednak wątpliwe jest, by
ta ilość ciepła mogła doprowadzić do znaczniejszego rozgrzania
się Ziemi. Bez porównania ważniejszą rolę gra tutaj ciepło
z rozpadu radioaktywnego. Według ścisłych obliczeń E. A.
L j u b i m o w ej, przeprowadzonych w Geofizycznym Instytucie Akademii Nauk, produkcja ciepła z rozpadu radioaktywnego w całej Ziemi może doprowadzić temperaturę jej wnętrza
do wysokości rzędu tysiąca stopni. Na skutek nierównomiernego rozkładu ciał radioaktywnych w Ziemi powstają prawdopodobnie miejscowe ogniska rozgrzania i w konsekwencji oddzielne obszary płynnej materii, co zupełnie wystarcza do wytłumaczenia wyrzucania gorącej lawy przez wulkany.
Zasadnicze znaczenie dla geofizyki ma fakt, że Ziemia składa
się z szeregu warstw różnej gęstości, a mianowicie: ze skorupy, z warstw przejściowych zbudowanych przeważnie z krzemianów i z ciężkiego jądra żelaznego. Wychodząc z wyobrażenia charakterystycznego dla dawnych kosmogonii, że Ziemia
pierwotnie była płynna, tłumę-czono uwarstwowienie Ziemf
z.r:óżnicowaniem się jej tworzywa przy ostyganiu. Teoria meteorytowa wyjaśnia następująco tę okoliczność. Jak wiadomo,
meteoryty dzielą się na kamienne i żelazne; w powstającej
Ziemi będą przeto znajdowały się na przemian kawałki kamienne i żelażne. Powoli, będzie jednak postępowało wewnątrz
Ziemi różnicowanie się pod względem gęstości, na skutek
znacznie silniejszego przyciągania grawitacyjnego na jednostkę
objętości cząstek żelaznych, w porównaniu z kamiennymi.
W tym procesie tzw. grawitacyjnego różnicowania się, kawałki
kamienne, o mniejszej gęstości, stopniowo zostają wypychane
ku powierzchni Ziemi, a bardziej ciężkie, żelazne, opuszczają
się ku jej środkowi. Proces zostaje znacznie przyspieszony przy
miejscowym rozgrzaniu się, wywołanym rozpadem ciał radioaktywnych: szybko zostaje osiągnięta temperatura, przy której
żelazo jest już plastyczne, chociaż nie płynne; żelazo zacznie
stopniowo opływać kamień, kamienie zostaną wydźwignięte
ponad warstwy żelazne, i za miliardy lat wytworzy się żelazne
jądro. Fakt, że fale sejsmiczne poprzeczne nie przechodzą przez
jądro Ziemi, nie musi świadczyć koniecznie, że to jądro jest
płynne. Przy ogromnych ciśnieniach, jakie panują w środku
Ziemi, oba pojęcia "stałej" i "płynnej" materii tracą swoje
właściwe znaczenie i materia może się w takich warunkach
zachowywać w jednych wypadkach jak stała, w innych jak
płynna chociaż nie ma wysokiej temperatury.
Był wysuwany przez R a m s e y a 5 ) pogląd, że jądro Ziemi
') Por. Urania, T. XXII, str. 206.
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z krzemianów, które pod wpływem wysoprzeszły w fazę metaliczną (pod wysokim ciśnieniem zewnętrzna otoczka elektronów ulega w atomach
jak gdyby rozgnieceniu, elektrony stają się ruchome, jak u metali, a atomy dają się "upakować" gęściej). Jakkolwiek z teorii
meteorytowej wynika, że stopniowe różnicowanie się prowadzi
do wytworzenia się żelaznego jądra, nie mniej ostrość granicy
jądra otrzymywana z obserwacji rozchodzenia się fal sejsmicznych przemawia za istnieniem jakiegoś procesu, podobnego do

jest utworzone
kiego ciśnienia

też

opisanego, następującego przy osiągnięciu pewnego krytycznego ciśnienia (stopniowe różnicowanie się grawitacyjne nie
dałoby takiej ostrej granicy).
Jeśliby przypuścić, że w całej Ziemi mamy taką samą zawartość procentową ciał radioaktywnych, jak na jej powierzchni, np. w granitach, to otrzymalibyśmy nadmiar przypływu
ciepła ku powierzchni Ziemi w porównaniu z obserwowanym.
Widocznie ciała radioaktywne zawarte są tylko w cienkiej
zewnętrznej warstwie skorupy ziemskiej. Wydawałoby się, że
objaśnić ten fakt jest bardzo trudno, gdyż ciała radioaktywne
należą do najcięższych i powinny przeniknąć do samego środka
Ziemi. Teoria meteorytowa pochodzenia Ziemi ,·.ryja•ir"h tq
okoliczność. Obserwacje mianowicie pokazują, że radioa';:tywne
ciała występują niemal wyłącznie w kamiennych meteorytach
a brak ich w żelaznych. Przy stopniowym wypływaniu mas
kamiennych i opuszczaniu się żelaznych, przedostawać się będą
na wierzch wraz z częściami kamiennymi ciała radioaktywne.
Jednym z naczelnych problemów geotektoniki jest problem
powstawania gór. Najbardziej rozpowszechnioną do ostatnich
czasów była hipoteza tłumacząca powstawanie gór kurczeniem
się powierzchni Ziemi w rezultacie ochładzania się Ziemi. Jasne
jest, że teoria ta opiera się na hipotezach kosmogonicznych
o początkowo gorącej i ochładzającej się następnie Ziemi. W hipotezie kontrakcyjnej stopnio'wo ujawniło się wiele niedoskonałości a ostatnio akademik L. S. Lejbensan doszedł do wniosku,
na podstawie ścisłej analizy ilościowej opartej o terię spręży
stości, że kurczenie się powierzchni Ziemi o ile ono w ogóle
istnieje - mogłoby doprowadzić do powstania tylko niewielkich fałd, najwyżej metrowej wysokości. Jakkolwiek ilość ciał
radioaktywnych niewątpliwie się zmoiejsza na skutek ich rozpadu, niemniej dzięki bardzo małemu przewodnictwu cieplnemu Ziemi, dopływ powstałego w rezultacie procesów radioaktywnych ciepła czyni wielce nieprawdopodobnym ochładzanie
się Ziemi. Tylko w bardzo dalekim stadium rozwoju może dojść
do równowagi między ilością wytwarzanego ciepła a ilością
wyżej
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ciepła wypromieniowywanego
ochładzania się Ziemi; od tego

w przestrzeń, a następnie dO'
etapu Ziemia jeszcze jest bardzo·
daleka. Ostatnio w pracach Akademików M. A. U s o w a i W.
A. O b r u c z e w a została rozwinięta teoria pulsacji Ziemi,
według której na przemian następują rozszerzenia się i kurczenia Ziemi. Również niedawno P. N. Kro p o t ki n przedstawił oryginalną hipotezę, opartą na teorii Szmidta, według której przyczyną kurczenia się jest już nie zmniejszanie się pierwotnego żaru, lecz stopniowe gęstnienie Ziemi.
Postępujące aż do tej pory grawitacyjne różnicowanie się
może być przyczyną głęboko-ogniskowych trzęsień Ziemi.
N a korzyść teorii powstania Ziemi z materii meteorowej
przemawia pewnie obecnie ustalony fakt, że chemiczny skład
Ziemi jest identyczny z chemicznym składem meteorytów.
Chodzi tu o identyczność składu chemicznego a nie mineralogicznego, gdyż obecnie na powierzchni Ziemi mamy nie pierwotny materiał meteorytowy, lecz produkty dalszej ewolucji
Ziemi i dlatego meteoryty mogą się różnić w swym składzie
mineralogicznym od skał ziemskich, natomiast ich skład chemiczny, atomowy, jest ten sam. Jest to jeden z objawów czę
ściowych ogólnej jedności składu materii w całym wszech5wiecie, jedności, która z każdym rokiem staje się bardziej oczywista. W szczególności obserwacje wykazują jednaki skład
planet i Słońca z jednej strony, a Słońca i gwiazd z drugiej.
W stosunku do Ziemi ta jedność składu chemicznego nie odnosi
się do lekkich elementów, takich jak wodór i hel, których
Ziemia, na skutek swej małej masy, nie mogła utrzymać
w atmosferze.
Wiek Ziemi określa się przy pomocy badań produktów rozpadu ciał radioaktywnych na dwa do czterech miliardów lat.
Oczywiście ta liczba odnosi się do "kory" Ziemi, która nie może
być starsza od jej wnętrza, natomiast może być młodsza. Szmidt
oblicza tempo wzrostu Ziemi analizując szybkość, z jaką wzrasta masa Ziemi w rezultacie padania na nią meteorytów, i otrzymuje liczbę około 7,6 miliardów lat. Proces powiększania się
Ziemi w rezultacie łączenia się meteorytów przebiegał począt
kowo bardzo szybko, tak że połowa masy Ziemi wytworzyła się
w ciągu pierwszego miliarda lat. W miarę wyczerpywania się
roju, proces przebiegał coraz wolniej i za ostatnie dwa miliardy lat przyrosła tylko warstwa grubości kilku, centymetrów.
Zajmiemy się z. kolei opisem ewolucji pierwotnego roju
cząstek. Rój ten posiadał pewien wypadkowy moment ilości
ruchu i, jak wykazuje Szmidt na podstawie rozważań o cha-
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rakterze czysto mechanicznym, pod wpływem zbliżeń między
cząstkami musiało następować jego stopniowe spłaszczanie się
około zasadniczej płaszczyzny prostopadłej do wypadkowego
wektora momentu ilości ruchu. Równocześnie ekscentryczności
eliptycznych orbit poszczególnych cząstek musiały maleć i rój
przybierał kształt soczewkowaty. O ile by w tym stadium rozwoju gęstość roju była mała, ewolucja zatrzymałaby się na tym
etapie i otrzymalibyśmy twór podobny do pierścieni Saturna.
Gęstość roju po jego początkowym spłaszczeniu była jednak
znaczna i wtedy doszedł do głosu nowy proces fizyczny, mianowicie spotykanie się między sobą poszczególnych cząstek
i przechodzenie przy spotkaniach części energii ruchu (energii
kinetycznej) w energię cieplną. Ten proces częściowego przekształcania się energii kinetycznej w cieplną. przyspieszył
spłaszczanie się roju i malenie ekscentryczności orbit poszczególnych cząstek; szybkości względne cząstek względem siebie
również szybko malały i w końcu zostało osiągnięte pewne
krytyczne zagęszczenie roju, przy którym, jak to wykazały
badania L. E. G u r j e w i c z a i A. E. L e b i e d i ń s k i e g o,
musiało się rozpocząć łączenie się cząstek w większe kondensacje. Kondensacje te stanowiły zaczątki planet, które stopniowo rosły przez przyłączanie się do nich coraz nowych czą
stek roju. Przy tym procesie rój oczywiście stopniowo "wyczerpywał się". Ogólny obraz przedstawia się więc następująco:
początkowo mamy do czynienia z rojem cząstek, które obiegają
Słońce, w przeważnej części w jedną stronę, po różnych elipsach, różnie nachylonych jedna do drugiej. Na skutek bliskich
przejść cząstek koło siebie, elipsy stopniowo będą się układać
w jednej płaszczyźnie, rój będzie zbliżał się kształtem do soczewki. Na skutek spotkań zmniejszają się względne szybkości
cząstek, co oznacza, że eliptyczne orbity zbliżają się kształtem
coraz bardziej do siebie, ruch staje się coraz symetryczniejszy,
to jest kołowy. Równocześnie następuje dalsze spłaszczanie się
systemu i zagęszczanie się go. Przy dostatecznej gęstości grawitacyjne przyciąganie prowadzi do tworzenia się zagęszczeń
materii i powstania planet.
Przy łączeniu się cząstek w planety ich indywidualne momenty ilości ruchu wytwarzają orbitalny moment ilości ruchu
planety i przeto ten ostatni, jako pewna średnia statystyczna,
powinien wypaść bliski co do kierunku kierunkowi momentu całego systemu. Ruchy planet powinny zatem odbywać się w tym
samym kierunki i w przybliżeniu w jednej płaszczyźnie. Przy
łączeniu się cząstek w planety następuje uśrednienie się półosi
elips indywidualnych cząstek, co z kolei musi prowadzić do
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orbit planet. Jest rzeczą charakterynajmasywniejsza planeta, Jowisz, która powstała
przez połączenie się największej ilości cząstek, ma orbitG
o najmniejszym nachyleniu w stosunku do zasadniczej pła
szczyzny systemu i o małej ekscentryczności. Natomiast planety małe, jak Merkury i Pluton, dla których wyrównanie się
statystyczne nie mogło być tak dokładne jak dla Jowisza, mają
orbity o dużych ekscentrycznościach i silnie nachylone.
Pod wpływem hamującego działania ciśnienia promieniowania część e:ząstek, głównie spośród tych, które znajdowały
się pierwotnie w bliższych Słońca rejonach, spadnie na nie.
Również spadną na Słońce te cząstki, które w punktach przysłonecznych swych orbit podchodziły blisko do niego. W rezultacie znaczna część wewnętrznych obszarów roju spadnie na
Słoi1ce. Ta okoliczność tłumaczy, że planety grupy ziemskiej
(Merkury, Wenus, Ziemia, Mars) są znacznie mniej masywne
od planet grupy Jowisz-Neptun. Cząstki spadające na Słońce ·
przynoszą ze sobą swój moment orbitalny i Słońce, nawet o ile
by się pierwotnie nie obracało, musi zacząć się obracać koło
osi prostopadłej do głównej płaszczyzny systemu.
Z rozważań nad sumowaniem się momentów ilości ruchu
cząstek, które utworzyły planety, otrzymuje Szmidt wniosek,
iż drugi pierwiastek z odległości planet od Słońca powinien
być
postępem arytmetycznym.
Prawo to wyrażające sic;
wzorem
prawie

kołowego kształtu

styczną, że

V

R" =- a+b. n
(gdzie a i b są dwoma stałymi, różnymi dla obu grup planet,
n - numerem planety w grupie, a R 11 odległością planety od
Słońca), przedstawia odległości planet od Słońca
(włącznie
z Neptunem i Plutonem) nie gorzej niż prawo Bodego.
Procesy powstawania ruchu obrotowego planet dokoła osi
i powstawania satelitów są w teorii Szmidta ściśle z sobą
związane. Szmidt dochodzi do wniosku, iż nadwyżka albo niedomiar sumy momentów ilości ruchu cząstek, z których powstała planeta, w porównaniu z orbitalnym momentem planety, prowadzi do nadania jej obrotu w jednym albo drugim
kierunku, przy czym, je{li przy łączeniu się cząstek znaczna
część energii kinetycznej przeszła w ciepło, to moment obrotowy będzie tego samego znaku co orbitalny. Ponieważ według teorii Szmidta moment obrotowy planety otrzymuje siq
jako małą różnicę dwóch dużych liczb, z których każda jest
pewną średnią statystyczną, przeto niewielkie wahania w rozkładzie ekscentryczności i nachyleń orbit cząstek mogą znacz-
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nie zmienić moment obrotowy planety a nawet jego znak.
Znowu jest charakterystyczne, że najmasywniejsza z planet,
Jowisz, dla kórego, jako powstałego z największej liczby czą
stek, fluktuacje statystyczne mają najmniejsze znaczenie,
posiada płaszczyznę równikową najbardziej bliską płaszczyzny
orbity.
Z teorii Szmidta wynika, że czasy obrotu planet dokoła osi
powinny być jednego rzędu, co sprawdza się - za wyjątkiem
Merkurego i Wenery, u których ruch obrotowy został zahamowany siłą przypływo-bodźczą Słońca.
Powstawanie satelitów nastąpiło w ciągu tego samego
procesu, co i powstawanie planet i w podobny sposób. Jeżeli
znaczna część kinetycznej energii cząstek, z których powstał
satelita, przeszła w ciepło, będziemy mieli do czynienia (podobnie jak to miało miejsce dla ruchów planet dokola osi)
z ruchem prostym, w przeciwnym razie - z ruchem wstecznym. W pobliżu rosnącej planety gęstość pochwyconych czą
stek będzie stosunkowo wysoka, tak że należy oczekiwać
większych strat energii kinetycznej na skutek spotkań i zatem
prostych ruchów satelitów. W większych odległościach obraz
może być odwrotny. Szmidt otrzymuje pewien wzór na największą wartość promienia orbity satelity z ruchem wstecznym; księżyce Jowisza i Saturna z odwrotnym ruchem potwierdzają ten teoretyczny wniosek.
Należy z kolei rozpatrzyć różnicę między budową planet
ziemskiej grupy a budową wielkich planet (Jowisza, Saturna
itd.). Gęstości wielkich planet są znacznie mniejsze niż Ziemi,
a ich atmosfery zawierają metan i amoniak niecharakterystyczne dla Ziemi. Powszechnie przyjmuje się obecnie, że mała
gęstość wielkich planet wyjaśnia się tym, iż składają się one
z gęstego jądra otoczonego bez porównania mniej gęstą
otoczką. Dawniejsze teorie kosmologiczne przyjmowały, że
wielkie planety mogły utrzymać w swoich atmosferach (na
skutek większej siły ciężkości) wodór, który następnie wszedł
w skład bogatych weń związków, jak metan CH 4 i amoniak
NH 3 • Jednak niedawne odkrycie atmosfery składającej się
z tychże gazów u Tytana, satelity Saturna, o masie 40 razy
mnieJszej niż Ziemia, definitywnie obaliło to tłumaczenie.
Prawidłowe wytłumaczenie podał B. J. L e w i n w 1948 r.
Najbardziej rozpowszechnionymi we wszechświecie elementami chemicznymi są wodór, hel, węgiel, tlen i azot; z nich
tworzą się związki, jak CH 4 , NH 3 , H 20, C0 2 • Lody z tych
związków mogą tworzyć oddzielne cząstki albo wchodzić
w skład cząstek złożonych równocześnie z żelaza i minerałów
kamiennych. Przy pochwyceniu przez Słońce roju cząstek,
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cząstki bliższe Słońcu, pod wpływem nagrzania się od promieni
słonecznych, utraciły przez wyparowanie wymienione związki,
zachowując tylko żelazo i materiał kamienisty. Ale w okolicy

Jowisza i innych wielkich planet cząstki mogły zachować
składniki gazowe, gdyż, jak wynika z badań Gur i e w i c z a
i L e b i e d i ń s k i e g o, gęstość roju po spłaszczeniu uczyniła
go na tyle nieprzeźroczystym, że w okolicy wielkich planet
temperatura cząstek nie różniła się wiele od absolutnego zera.
Dlatego nie tylko mogły się tam utrzymać składniki gazowe,
ale mogło następować dalsze przymarzanie gazów do cząstek.
Ta okoliczność tłumaczy różnicę w składzie chemicznym wielkich i małych planet. Już w 1949 r. Lewin podkreślił, że
omówiona wyżej okoliczność otwiera szerokie perspektywy dla
objaśnienia budowy jąder komet i procesów wydzielania się
z nich gazów; odnośny model jądra komety został w 1950 r.
opracowany przez W h i p l e' a.
Piękna teoria Szmidta, konsekwentnie wyjaśniająca ogromny zespół faktów, powstała w wyniku pracy nie tylko samego
Szmidta, ale także kolektywnego wysiłku całego zespołu jego
współpracowników, których nazwiska (nie wszystkie) przewijały się w tekście niniejszego artykułu. Teoria Szmidta jest
tecrią młodą i daleką jeszcze, według opinii samego jej autora,
od ostatecznego wykończenia. Już obecnie potrafiła ona jednak, poza wyjaśnieniem najważniejszych cech układu planetarnego, stworzyć pomost między astronomicznymi koncepcjami kosmologicznymi a naukami o Ziemi, i podziałać zapładniająco na takie z nich, jak geofizyka i geotektonika. Następnym etapem w rozwoju koncepcji Szmidta będzie zapewne
silniejsz: powiązanie ich z ogólnymi problemami kosmogonicznymi świata gwiazd. Osiągnięcia radzieckie w dziedzinie
kosmogcnii układów gwiezdnych każą się spodziewać, że rozwiązanie łącznych problemów kosmogonii planetarnej i gwiezdnej zostanie zrealizowane w Związku Radzieckim. Jest to
tym bardziej prawdopodobne, że znaczenie zagadnień kosmogonicznych jest szczególnie głęboko rozumiane i doceniane
w Kraju Rad i to nic tylko przez specjalistów, lecz i cały ogół
społeczeństwa.

WITKOWSKI JOZEF

BUDOWA WSZECHŚWIATA W NOWOCZESNYM UJĘCIU

Z obrazów, które przyroda odsłania przed naszymi oczyma,
najbardziej emocjonującym nasze myśli
i uczucia jest obraz gwiaździstego nieba. Od chwili, gdy czło-

najpiękniejszym może,
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wiek stał się człowiekiem i wzniósł swe oczy ku niebu, myśl
ludzka zwracała się coraz częściej ku gwiazdom. Dalekie. mi
gocące ich światła, nęciły oko i domagały się rozwiązania ich
tajemnicy. Ludzkość zacz~a się zastanawiać nad budową nieba.
Pierwsze próby tłumaczenia struktury Wszechświata były
nieudolne ze względu na ówczesny stan wiedzy, a raczej niewiedzy przyrodniczej. Mimo wysiłków niektórych greckich
"filozofów przyrody" starających się (w sposób naiwny w naszym zrozumieniu) skierować myśl poznawczą na tory przyrodnicze, o wyobrażenia o świecie kształtowały się w starożytności pod przemożnym wpływem kapłaństwa, w duchu
idealizmu i fideizmu. Otoczony rzeczywistością, której nie
rozumiał, człowiek zaczął obdarzać żywą i martwą przyrodę
swoimi ludzkimi przymiotami; świat jego zaroił się od bogów i bogiń, duchów i demonów. Takie poglądy cechowały
nie tylko jaskiniowca; nawet T h a l e s z Miletu, astronom,
geometra i filozof, twierdził, że wszystko dokoła jest pełne
bogów. Powoli myśl ludzka zaczęła dorastać do koncepcyj
świata natury geometryczno-mechanicznej, które odtwarzały
w ogólnych zarysach pewne ruchy ciał niebieskich i pozwalały na
czynienie przepowiedni astronomicznych. Słynny
system K l a u d i u s z a P t o l e m e u s z a, aleksandryjskiego
astronoma II w. naszej ery sprowadzał ruchy planet, Słońca
i Księżyca do szeregu jednostajnych ruchów po kołach, przy
czym Ziemia zajmowała w tym układzie środkowe położenie.
Skomplikowana w swej budowie teoria Ptolemeusza przedstawiała dość dobrze poZJorne biegi ciał niebieskich. Jednak
w miarę doskonalenia narzędzi i metod obserwacyjnych, rozbieżność pomiędzy teorią a obserwacją stawała się coraz wyraźniejsza. Starano się temu zaradzić przez zwiększanie ilości
tzw. kół epicyklicznych, ale na skutek tego, system Ptolemeusza stawał się coraz bardziej zawiły. Według Ptolemeusza
planeta biegła po kole, którego środek przemieszczał się po
obwodzie drugiego koła, środek tego koła, znów poruszał się
po trzecim kole itd., - były to koła epicykliczne; dopiero śro
dek ostatniego z nich przemieszczał się po tzw. kole deferencyjnym, opisanym dokoła środka Ziemi. Zawiłość i sztuczność
teorii stały się oczywiste, lecz nikt nie odważył się wystąpić
przeciw uświęconym wielowiekową tradycją podstawom tego
systemu. A były nią antyczne doktryny idealnych form geometrycznych i kinematycznych - koło, jako doskonała figura
geometryczna i ruch jednostajny, jako doskonały i jedynie
możliwy dla ciał niebieskich.
.
Nauka posuwa się naprzód na ogół małymi krokami. zwolna
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mgłę, która zasłania nam dalszą rzeczywistość
rzeczy. Od cz;asu do czasu, mgła ta nagle się rozrzedza; wówczas możemy dostrzec dalsze horyzonty, i zrozumieć to, co
nam było dotychczas zakryte. Są to chwile rewolucyjnych
przemian, które przestawiają naukę na nowe tory i mogą
okazać się decydujące dla całego biegu myśli ludzkiej. Taką
właśnie okazała się reforma Kopernik a. Kopernik wskazał Słońcu właściwe miejsce w centrum układu planet, które
krążą dokoła niego po drogach, według Kopernika, wciąż jeszcze
kołowych. Istotny, eliptyczny charakter orbit planetarnych
i prawa ich ruchów, wykrył dopiero K e p l er w XVII w.,
dzięki czemu został zakończony pierwszy etap w poznaniu
naszego układu planetarnego - etap geometryczny - przez
utworzenie rzeczywistego obrazu przestrzennego tego układu.
Mechanizm ruchów planetarnych objaśnił dopievo wielki Newt o n, przy pomocy odkrytego przez siebie prawa powszechnego
ciążenia. Pozwalało ono obliczać rzeczywiste i pozorne poło
żenia i ruchy planet i J.ch księżyców, oraz komet, dla przyszłych lub przeszłych czasów.
Układ planetarny obejmował cały dostępny badaniom świat
naszych pradziadów. Gwiazdy, które znajdowały się poza jego
granicami, pozostawały wciąż jeszcze dalekimi, tajemniczymi
światełkami, których miejsce we Wszechświecie oraz przyroda
fizyczna i chemiczna pozostawały niewyjaśnione.
Wielkie postępy astronomii i astrofizyki, w ostatnich kilku
dz;iesiątkach lat, zmieniły całkiem nasze poglądy na Wszechświat. Rozmiary jego, dostępne naszym badaniom, mają się tak
do rozmiarów układu planetarnego, jak rozmiary kuli ziemskiej do łupinki orzecha.
Jakże przedstawia sobie ten olbrzymi Wszechświat astronomia nowoczesna? Na to pytanie postaramy się dać odpowiedź, ale z konieczności tylko w ogólnych zarysach.
Przestrzeń kosmiczna otaczająca nas jest niezmiernie pusta.
Na l cm 3 przypada przeciętnie l atom wodoru, co odpowi·a da
próżni milion milionów razy większej od próżni osiągalnej przy
pomocy naszych najlepszych pomp pneumatycznych. W próż:pi
tej rozmieszczone są w wielkich od siebie odległościach gwiazdy. Są to ciała podobne do naszego Słońca, a więc globy rozżarzonych gazów i par metali. Słońce nasze o średnicy wynoszącej okrągło lY:I miliona km jest przeciętną gwiazdą: znamy
większe i mniejsze od niego. Niektóre olbrzymy nieba posiadają średnicę tysiące razy większą od średnicy Słońca. W przeciwieństwie do tego, gwiazdy-karły dorównują rozmiarami
zaledwie naszej Ziemi.

URANIA

141

Pod względem masy gwiazdy różnią się między sobą w znacznie mniejszym stopniu. Uwzględniając wielkie różnice obję
tości, otrzymujemy olbrzymią rozpiętość skali gęstości gwiazd.
Gdy substancja materialna gwiazd-olbrzymów jest tysiące razy
bardziej rozrzedzona niż powietrze, którym oddychamy, to
gęstość gwiazd-karłów przekracza miliony razy gęstość wody;
jeden cm 3 substancji wziętej z wnętrza takiej gwiazdy, ważyłby
na Ziemi kilka tom. Zadziwiające jest przy tym to, że substancja ta zachowuje się nie jak ciało stałe, ale jak gaz. Astronomo\\ie wyjaśnili już tę zagadkę na podstawie praw fizyki.
Gwiazdy świecą na skutek tego, że są rozżarzone. Temperatura ich powierzchni jest różna dla różnych gwiazd: od kilku
do kilkudziesięciu tysięcy stopni; wzrasta ona od powierzchni
ku środkowi, osiągając tam wiele milionów stopni. Gwiazdy
promieniują w przestrzeń energię w postaci fal radiowych, ciepła, światła i promieni Roentgena, a także wyrzucają ze swej
powierzchni wielkie ilości elektronów. Ilość ciepła i światła,
którą Ziemia otrzymuje od Słońca w przeciągu jednej sekundy,
przeliczona ma energię elektryczną stanowi, przy cenie 10 groszy
za kilowat, wartość 5 miliardów złotych; uchwycona przez Ziemię energia stanowi zaledwie jedną dwumiliardową część tej
ilości, którą Słońce promieniuje we wszystkich kierunkach.
Słońce jest przeciętną gwiazdą i nie dorównuje gwiazdomolbrzymom, które promieniują setki tysięcy razy intensywniej.
Przyroda okazuje się tu bardzo rozrzutna.
Gwiazdy są rozmieszczone w przestrzeni w znacznych od
siebie, w porównaniu z ich rozmiarami, odległościach. Nasza
najbliższa w przestrzeni sąsiadka-gwiazda, Proxima Centauri,
znajduje się w odległości 41 000 miliardów km, tak iż promień
światła, ten najszybszy »biegacz« świata fizycznego, mknący
z szybkością 300 000 km na sekundę, potrzebuje 4,3 lat, aby
odbyć drogę Proxima Centauri Ziemia. Dla porównania tej
odległości z rozmiarami naszego układu planetarnego, wystarczy wspomnieć, że światło potrzebuje 576 godzin, aby dojść
od Słońca do ostatniej ze znanych planet naszego układu Plutona. Cztery lata światła - to normalna, średnia odległość
dwóch niezależnych od siebie gwiazd w przestrzeni. Mówimy
niezależnych, gdyż spory pvocent gwiazd zalicza się do typu
gwiazd podwójnych lub nawet wielokrotnych. Są to gwiazdy
związane ze sobą siłą wzajemnego przyciągania, wspólnie dzielące losy swego istnienia. Gwiazdy przemieszczają się wzglę
dem siebie w przestrzeni z szybkościami od kilku do kilkudziesięciu km na sekundę. Wszystkie te liczby nie wiele przemawiają do naszej wyobraźni; obraz będzie bardziej przejrzy-
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sty, jeśli naszkicujemy go w skali l do 30 miliardów. Przeciętna
gwiazda będzie wówczas posiadała w tej skali rozmiary pomarańczy. Takie gwiazdy-pomarańcze będą oddalone od siebie
o przeciętnie 5 000 km i będą przemieszczały się z szybkościami
około 8 metrów rocznie. Obraz ten świadczy wymownie o małym >. zaludnieniu• przestrzeni gwiezdnych i małych szybkościach względnych gwiazd, tak iż zbliżenie się do siebie dwóch
gwiazd, a tym bardziej zderzenie si~, jest wydarzeniem niezmiernie mało prawdopodobnym.
Wszystkie gwiazdy widzialne gołym okiem i niezliczona ilość
słabszych, dostępnych tylko teleskopom, stanowią jedno wielkie
zbiorowisko, do którego należy i nasze Słońce. Zbiorowisko to,
rozpatrywane jako całość, posiada kształt silnie spłaszczonej
soczewki o średnicy kilkunastokrotnie większej od grubości.
W środku tego zbiorowiska gwiazdy tworzą masywne jądro
o kształcie kulistym. Największa gęstość gwiazd tego układu
i największa rozciągłość, przypadają w płaszczyżnie, która na
niebie zaznaczona jest świetlanym pasem Drogi Mlecznej.
Jasność swoją zawdzięcza Droga Mlec.lna gwiazdom poniżej
11 wielkości, gęsto na podobieństwo pyłu gwiazdowego rozsianym po niebie. Ilość gwiazd tworzących wielki układ galaktyczny - Galaktyka czyli Droga Mleczna - wynosi około
100 miliardów. W stosunku do płaszczyzny Galaktyki gwiazdy
rozmieszczone są na ogół symetrycznie, jednak istnieją lokalne
zagęszczenia gwiazd, rodzaj obłoków gwiezdnych, jak np.
w gwiazdozbiorze Tarczy Sobieskiego lub Łabędzia. Są to tzw.
lokalne układy. Słońce nasze też należy do takiego lokalnego
układu, który mieści się w odległości około 30 000 lat światła
od środka Galaktyki. W skł§l.d Galaktyki wchodzą gwiazdy, poza
tym świecące obłoki gazów ciągnące się na przestrzeni wielu
setek lat światła, mgławice planetarne zwane tak dla swego
wyglądu oraz ciemne mgławice, utworzone z nieświecącego,
subtelnego pyłu metalicznego. Przestrzeń międzygwiazdowa
wypełniona jest niezmiernie rozrzedzoną materią gazową, o której poprzednio już była mowa. Ogólna masa tej materii oraz
mgławic i obłoków gazowych i pyłowych dorównuje masie
gwiazd. Ogólna zaś masa Galaktyki, jak wynika z dynamicznych rozważań, przewyższa 100 miliardów razy masę Słońca,
która, jak wiadomo, wyraża się liczbą 2 miliardów miliardów
miliardów ton (2 X 10 27 t).
Średnica Galaktyki w płaszczyźnie największej jej rozcią
głości wynosi niespełna 100 000 lat światła, natomiast w kierunku prostopadłym nie przekracza 10 000 lat światła .
Centralne zgęszczenie Galaktyki zawiera około 80°1: całko-
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witej masy tego układu. Ruchy poszczególnych gwiazd Galaktyki są spowodowane przyciąganiem grawitacyjnym wszystkich mas Galaktyki. Ruchy te są dość zawiłe i różnią się znacznie od ruchów planet naszego układu słonecznego. Są to krzywe
niezamknięte opisywane dokoła środka masy Galaktyki. Słońce
również zakreśla taką orbitę i to w czasie około 200 milionów
lat, przy czym czybkość po orbicie wynosi nieco mniej, niż
300 km/sek.
Widziany z daleka Wielki Układ Galaktyki podobny jest
do spirali o rozchodzących się zwojach, strukturą swą przypominający tzw. mgławice spiralne, które w olbrzymiej ilości
spotykamy na nietie. Bliższe badania wykazały, że mgławice
te posiadają wszystkie cechy naszego Układu Galaktycznego.
Siostrzane te układy rozmieszczone są w przestrzeni poza
galaktycznej, przy czym średnie odległości pomiędzy nimi
wynoszą ponad milion lat światła. Najbliższy nas siostrzany
układ galaktyczny to wielka mgławica spiralna w gwiazdozbiorze Andromedy. Zdjęcia tej mgławicy uzyskane przy pomocy potężnych nowoczesnych teleskopów wykazują, że składa
się ona z ogromnej ilości gwiazd, wśród których można napotkać wszystkie typy gwiazd i mgławic znane nam z naszego
własnego Ukladu Galaktycznego. Rozmiary tej mgławicy nie
wiele różnią się od rozmiarów naszej Galaktyki.
W najbliższym sąsiedztwie mgławicy Andromedy znajclują
się dwa niewielkie układy gwiazdow~ o średnicy około 3 uOO lat
światła. Przypominają one Obłoki Magellana 2 pomniejsze
układy gwiazdowe towarzyszące naszej Galaktyce.
Ilość mgławic pozagalaktycznych szacuje się na miliardy,
a każda z nich składa się mniej więcej ze stu miliardów gwiazd,
takich jak Słońce.
Przy olbrzymich odległościach dzielących nas od tych ukła
dów cały przepych świateł miliardów ich słońc ginie w przestworzach i oczom naszym przedstawiają się one jedynie jako
słabo widoczne mgiełki. Dalej położone układy wydają się nam
jeszcze mniejszymi i słabszymi mgiełkami, tak iż większość tych
wysp-światów dostępna jest tylko najsilniejszym teleskopom.
Ocl pół wieku wysiłki astronomów idą w kierunku bliższego
zbadania tych układów. Wynaleziono metody wyznaczenia ich
odległości i ruchów względem Galaktyki. I tu wyszła na jaw
rzet.'Z przedziwna. Wszystkie te wyspy-wszechświaty oddalają
się od nas i to tym szybciej, im dalej są położone. Bliższe
uciekają od nas z szybkością od kilkuset do kilku tysięcy
km/sek., dalekie o wiele szybciej. Np. wyspa-wszechświat,
zna;dująca się w odległości 150 milionów lat światła od nas,
oddala s ię z szybkością 25 000 km na sekundę .
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Taki jest obraz Wszechświata - Wielkiego Wszechświata
dzisiejszej astronomii - uzyskany na podstawie obserwacji
astronomicznych, interpretowanych zgodnie z zasadniczymi prawami fizyki i chemii. Rozsądniej byłoby może poprzestać na
tym i nie stawiać pytań w rodzaju: jaki jest Kosmos dalej
poza granicami widzialnego? Czy jest on skończony, czy nieskończony'? Czy przestrzeń jest wszędzie wypełniona substancją materialną? Czy świat materialny trwać będzie wiecznie?
Ale człowiek z natury swej jest ciekawy i zawsze będą go
nęciły pytania, na które odpowiedź jenzcze nie dojrzała.
Wymienione zagadnienia kosmologiczne należą do najtrudniejszych, jakie kiedykolwiek stawały przed myślą ludzką. Rozwiązanie ich nie może być jednozna~zne, bo niewiadomych
problemu jest więcej niż danych, zachodzi więc możliwość
wprowadzenia wielu rozwiązań. Dlatego też jest tyle systemów
kosmologicznych i każdy z nich jest zabarwiony tą czy inną
doktryną filozoficzną. Wymienimy tu kilka nowoczesnych koncepcyj świata.
Zaczniemy od światopoglądów tzw. idealistycznych, a zakończymy materialistycznym ujęciem świata, przy czym przytoczymy krytykę poglądów nauki zachodniej w oświetleniu
materializmu dialektycznego.
Teoria względności doprowadziła do nowego ujęcia kosmologii. Największego rozgłosu nabrała tzw. teoria rozszerzają
cego się Wszechświata. Teoria względncści wykazała, że wła
sności przestrzeni zależne są od zawartej w niej materii. Przy
dostatecznej ilości substancji materialnej przestrzeń zamyka
się w sobie i żadne ciało materialne, ani też energia w postaci
np. szybko mknącego promienia światła, nie są w stanie wydostać się poza granice tej przestrzeni.
Według relatywistów cały świat materialny jest >> powierzchnią « kuli czterowymiarowej. Matematyk potrafi zbadać wła
~mości takiego świata kulistego przy pomocy wzorów matematycznych. Niematematyk może stworzyć sobie wgląd w ten
świat czterowymiarowy przez analogię. Wyobraźmy sobie istoty
dwuwymiarowe, tj. płaskie, posiadające jedynie długość i szerokość. Dla takich istot trzeci wymiar będzie niedostępny.
Jeśli umieścimy te istoty na powierzchni zwykłej kuli, to będą
one mogły poruszać się po niej, lecz nie będą mogły opuścić
jej. Wszystko, co leży poza powierzchnią tej kuli, będzie d a
nich niedostępne.
Jeśli wśród tych istot będą matematycy, to potrafią oni
stwierdzić i obliczyć, że ich świat jest powierzchnią kulistą,
a więc zamkniętą w sobie, nie mającą jednak granic; znajdą,
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że ten ich świat, aczkolwiek pozornie nieograniczony, posiada
ściśle określoną ilość metrów kwadratowych, a więc nie jest
światem nieskończonym. Stwierdzą dalej, drogą rozważań, że
istnieje trzeci wymiar dla nich niedostępny, gdyż, będąc istotami płaskimi, nie mogą opuścić swej powierzchni kulistej.

z nami, tylko, że zwykłą kulę należy
, której >>powierzchnia« bę
dzie naszą przestrzenią o trzech wymiarach. Świat nasz nie ma
granic, ale zawiera ściśle określoną ilość metrów sześciennych
przestrzeni.
Według relatywistów cały świat materialny stanowi '> powierzchnię « owej kuli czterowymiarowej. Jeżeli założymy, że
promień tej kuli zwiększa się, to otrzymamy wyjaśnienie dla
owej zagadkowej ucieczki galaktyk. Teoria jest zbyt zawiła,
aby mogła być wysłowiona inaczej, niż językiem wzorów matematycznych. Pewne pojęcie o niej daje następujące obrazowe
przedstawienie. Wróćmy do naszych istot dwuwymiarowych,
żyjących na powierzchni zwykłej trójwymiarowej kuli. Nadajmy tej kuli realny charakter. Niech to będzie balon gumowy, coś w rodzaju balonika dziecięcego. Na tym balonie
gumowym naniesiemy plamy atramentem - będą to dwuwymiarowe wyspy-światy. Tamtejsi astronomowie i matematycy dwuwymiarowi są mieszkańcami jednej z tych wysp
atramentowych i zamieszkują w tej wyspie małą kropkę atramentową widoczną tylko pod mikroskopem.
Ze swego świata czynią oni obserwacje astronomiczne i widzą dokoła wyspy-światy. Promienie ich światła biegną wzdłuż
powierzchni kuli, podobnie jak nasze fale radiowe. Zacznijmy
teraz nagrzewać balon; będzie on pęczniał, powierzchnia zaś
jego będzie się rozciągała, a plamki atramentowe będą się
oddalały od siebie. Nasi » płascy« astronomowie wywnioskują
ze swych obserwacyj, że otaczające ich wyspy-światy oddalają się od nich i że szybkość oddalania się jest tym większa,
im większa jest odległość danej plamki-galaktyki. Będą sobie
łamali głowy nad przyczyną tej ucieczki galaktyk, aż wreszcie
ktoś z nich wpadnie na pomysł, że »ich świat « jest powierzchnią
kuli i, że ta kula pęcznieje.
Teoria pęczniejącego świata tłumaczy ucieczkę galaktyk
i nie potrzebuj~'> zajmować się tzw. paradoksami nieskończo
ności, gdyż w ·świecie tym nie ma nieskończoności. Wszechświat pęczniejący nie jest jednak koniecznym wynikiem teorii
względności. Są dopuszczalne i inne rozwiązania, inne modele
relatywistyczne świata. Radziecki matematyk F r i e d m a n
wykazał, że skończoność przestrzeni nie jest nieodzownym waPodobnie rzecz ma

zastąpić

się

» kulą czterowymiarową
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runkiem relatywizmu i że możliwa jest koncepcja świata nieskończonego. Zbiega się to z poglądem materializmu dialektycznego, według którego Wszechświat jest procesem materialnym, odbywającym się bez końca w przestrzeni i czasie.
Według Akademika F i e s e n k o w a
istnienie Wszechświata nieskończonego stacjonarnego, o gęstości substancji materialnej osfmiennej od zera, jest niemożliwe. Taki model śt\riata
prowadzi bowiem do tzw. paradoksów kosmologicznych przede wszystkim do paradoksu fotometrycznego (paradoks
O l b er s a) wymagającego jednostajnego wielkiego blasku całego tła nieba nocnego oraz paradoksu grawitacyjnego (paradoks S e e l i g er a), według którego siła grawitacji w każdym
punkcie przestrzeni byłaby nieskończenie wielka. W istocie
rzeczy nie zachodzi ani jeden ani drugi z wymieniony~h efektów.
Można jednak zbudować inny model Wszechświata nieskoń
czonego, zakładając:
l) że ruchy poszczególnych układów gwiazdowych są przypadkowe, przy czym ilość substancji materialnej w dostat e czni~
dużej objętości jest niezmienna,
2) że średnia gęstość substancji materialnej we Wszechświecie dąży do zera.
Sposób budowy takiego Wszechświata wskazał przed 50 laty
astronom C h ar l i er; jest to tak zwany model hierarchiczny
występujący już w poglądach L a m b er t' a.
Według tego schematu należy przyjąć istnienie nieskończe
nie wielkiej ilości układów, z których każdy następny obejmuje poprzednie, przestrzennie i materialnie. Znamy z obserwacyj dwa stopnie takiej hierarchii - nasz układ galaktyczny
oraz układ Metagalaktyki obejmujący naszą Galaktykę i wszystkie inne jej pokrewne. Średnia gęstość Galaktyki wynosi
10-21 g/cm 3 (co odpowiada jednemu atomowi wodoru na l cm 3 )
natomiast średnia gęstość Metagalaktyki jest mniej więcej
10 000 razy mniejsza. Średnia gęstość układów wyższego rzedu
będzie szybko malała dążąc do zera.
Ucieczka galaktyk dotyczy tylko systemu Metagal&ktyki,
lecz nie odnosi się do całokształtu obrazu Wszechświata . Ruchy
rozbiegających się galaktyk tłumaczone są zgodnie z hipotezą
M i l n e' a, jako zjawiska kinematyczne. Kiedyś wszystkie galaktyki były znacznie bliżej siebie i obdarzone były rucha1ni
o różnych prędkościach i różnych kierunkach. Z biegiem czasu
rozbiegły się; szybsze zaszły dalej niż wolniej biegnące. Na
skutek tego powstał obraz szybkości
odległości podobny do
tego, który obserwujemy dziś.
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Taki model Wszechświata nie jest obarczony wymienionymi
poprzednio paradoksami kosmologicznymi, nie zawiera sprzeczności logicznych i zgodny jest z zasadami materializmu dialektycznego. Tego nie można powiedzieć o » WszechświeC'ie
pęczniejącyrrn« oraz o innych podobnych konstrukcjach. Nauka
radziecka wykazuje idealistyczne tendencje tych modeli prowadzące do fideizmu, a więc znowu, podobnie jak w starożyt
ności, do wykorzystania tego, co jeszcze do tej chwili niepoznane, dla celów nie mających z nauką nic wspólnego. Prowadzą one nieuchronnie do pojęć początku i końca Wszechświata, które to pojęcia są sprzeczne z materialistyczną nieskończonością i wiecznością materii.
Przegląd nasz kosmologiczny zakończymy słowami E n g e ls a: »Jedną z form rozwojowych przyrodoznawstwa myślącego.
jest hipoteza «.
KRONIKA
Nowa gwiazda w Strzelcu
G. H ar o, dyrektor obserwatorium w Tonanzitla w Meksyk,u, odkrył
dnia 21. II. 1952 r. Nową w gwiazdozbiorze Strzelca o jasności widomej
7m w następującym punkcie nieba :
b= -3109' (r. 1875)
Nazajutrz zbadał jej widmo, wykrywając linie wodoru, sodu i żelaza
zjonizowanego. Położenic gwiazdy dla obserwatorów północnej półkuli
globu nie jest dogodne.
J. G.
Komety periodyczne w r. 1952
Komet periodycznych znamy dotychczas 39. Kontrola nad ich ruchami jest obecnie o wiele dokładniejsza, niż w ubiegłych dziesiątkach
lat. W r. 1952 mają przejść przez swe perihelia cztery pośród nich:
l. Schaumasse - 1951 l obserwowana już od 1951 IX 30. Minęła Słońce
1952 II 9d. Obieg jej liczy 8,17 lat. Blask widomy komety już maleje.
2. Grigg-Skjellerup, odkryta w r. 1902, przebiegła najbliżej Słońca 1952
III 9d. Powraca do niego co 4,90 lat.
3. Du Toit-Neujmin-Delporte
1941 VII przejdzie przez perihelium
1952 IX 10d. Obiega Słońce raz na 5,58 lat.
4. Comas-Sola wykryta w r. 1926 minie Słońce 1952 IX Ud. Obiega je
w ciągu 8.55 lat. Jest już obserwowana od 1951 VII 7d.
Ponadto należy oczekiwać, że już w br. zostanie zaobserwowana kometa:
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5. Giacobini-Zinner z r. 1900 o obiegu 6,56 lat, która ma przejść przez
perihelium dopiero 1953 IV 17d.
Oprócz tego są obliczane efemerydy dwóch komet od ich odkrycia
jeszcze nie obserwowanych, które w r. 1952 mają wrócić do Słońca:
6. Wolfa (2) = 1924 IV.
l
7. Schwassmann-Wacl;lmann (3) = 1930 VI.
Wreszcie niewątpliwie obserwatorzy skontrolują bieg dwóch periodycznych komet o orbitach prawie kolistych i z tego powodu dostępnych podczas każdej opozycji, a mianowicie:
8. Schwassmann-Wachmann (l) =' 1925 II, która przebywa stale pomię
dzy orbitami Jowisza i Saturna. Jej widoma jasność jest: 16m-17m,
lecz czasem niespodziewanie zwiększa się 100-krotnie w ciągu kilku
dni.
9. Oterma - 1942 VII, która krąży pomiędzy drogami Marsa i Jowisza
i ma orbitę zbliżoną do orbit planetoid typu Hildy.
Przypominamy, że komety noszą zasadniczo imię swych odkrywców,
mogą być jednak także oznaczane rokiem przejścia ich przez perihelium
z zaznaczeniem cyfrą rzymską kolejności chronologicznej lub wreszcie
oznacza się je prowizorycznie rokiem pojawienia się orl"z małR Hterą
alfabetu łacińskiego w kolejności odkrycia w danym roku.
J. G.
Mgławica Andromedy źródłem promieniowania radiowego
Jak wiadomo rozkład promieniowania radiowego pochodzącego z naszej Galaktyki odpowiada dość dobrze strukturze Galaktyki znanej z obserwacji wizualnych. Nasunęło to przypuszczenie, że również inne galaktyki (mgławice pozagalaktyczne) mogą być źródłem promieniowania
radiowego. Ze względu jednak na bardzo małe natężenia tego promieniowania, którego należało się spodziewać od stosunkowo bliskiej mgła
wicy, Andromedy, dotychczasowe badania nie dawały pozytywnych wyników. Ostatnio dopiero udało się przy pomocy wielkiego urządzenia
z anteną paraboliczną o średnicy 66,5 m odkryć promieniowanie radiowe
pochodzące z okolic Mgławicy Andromedy.
Antena tego urządzenia mogła być skierowywana na punkty sklepie ...
nia niebieskiego o deklinacjach pomiędzy + 38 ° i + 43 Przy nieruchomej antenie rejestrowano następnie zmiany natężenia promieniowania
radiowego występujące w czasie ruchu dziennego sklepienia niebieski ego. W ten sposób otrzym"lno szereg wykresów, odpowiadających
zmianom natężenia t c:go promirniowania w różnych deklinacjach w pobliżu Mgławicy Andromedy. Na wszystkich tych wykresach występuje
ponad tłem, pochodzącym z promieniowania naszej Galaktyki, pewne
maksimum natężenia, odpowiadające rektascenzji Oh40m. Należy tu raczej wykluczyć możliwość, że ten wzrost natężenia promieniowania pochcdr i od dwóch lub więcej źród ~ł punktowych, położonych w pobliżu
miej~ca obserwowanego Mgławicy Andromedy, ze względu na bardzo
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małe prawdopodobieństwo

takiej koincydencji źródeł. Otrzymano nastę
zaobserwowanego źródła: deklinacja + 40 ° 50 ' ± 20 ' ,.
rektascenzja Oh40m15S ± aos, zgadzające się dobrze ze spółrzędnymi
mgławicy
Andromedy (/) =· + 41° 00' a = Oh 40m). Natężenie tego
promieniowania jest bardzo małe (1Q-24 watów/m 2Hz ± 25 % ). Porównano
je z wartościami otrzymanymi teoretycznie z założenia, źe MgłaWlca
Andromedy wypromieniowuje w tym samym stosunku promieniowanie
widzialne i radiowe co nasza Galaktyka. Otrzymano w ten sposób wartości tego samego rzędu. Na tej podstawie możliwe było wyznaczenie
całkowitego strumienia promieniowania radiowego docierającego do
Ziemi ze wszystkich mgławic pozagalaktycznych. Okazało się , że ze
wszystkich mgławic pozagalaktycznych znajdujących się w odległościach
do 1,8 . 19° lat światła dochodzi do Ziemi promieniowanie radiowe o natężeniu stanowiącym około 2% całkowitego natężenia kosmicznego pro-·
mieniawania radiowego rejestrowanego na Ziemi.
pujące spółrzędne

[Według Mon. Not. RASS 111,

Fotoelektryczne obserwacje

357 (1951)].
zakryć

gwiazd przez

A . S.
Księżyc

Dotychczasowe obserwacje zakryć gwiazd przez Księżyc wykonywane ·
wyłącznie wizualnie. Obserwator obserwował przez lunetę zniknięcie gwiazdy za brzegiem Księżyca, lub pojawienie się jej spoza tego
brzegu, ustalając równocześnie moment zjawiska przy pomocy chronometru. Ustalenie momentu zniknięcia lub pojawienia się gwiazdy odbywało si~ w ten sposób, że obserwator liczył "tyknięcia" chronometru od
pewnego momentu przed zakryciem do momentu zakrycia, lub od momentu zakrycia do chwili, w której mógł spojrzeć na chronometr i winterpolowywał jeszcze moment zakrycia pomiędzy dwa .,tyknięcia" nastę
pujące po sobie co 0,5 sek. Przed i po zakryciu należało sprawdzić chód
chronometru, celem wyznaczenia jego poprawki dla momentu zakrycia.
Metoda ta obarczona była oczywiście dość znacznymi błędami, głównie
ze względu na jej subiektywny charakter. W ocenę momentu zakrycia
wchodził tu błąd osobisty obserwatora, polegający na tym, że różni obserwatorowie różnie oceniali moment zakrycia, zależnie od swego stanu
psychicznego, zmęczenia itp. Poza tym porównanie chronometru z sygnałami radiowymi dokonywane metodą .,ucha" obarczone było również dość znacznymi błędami. W wyniku ocena momentu w najlepszym
wypadku obarczona była błędem około 0,1 sek.
·
Ostatnio dzięki zastosowaniu w astronomii komórek fotoelektrycznych ze zwielokrotnianiem elektronowym (fotopowielaczy) stało się możliwe opracowanie metody obiektywnej tych obserwacji, powiększającej
znacznie ich dokładność. Zasada tej metody polega na tym, że prąd fotoelektryczny pochodzący z fotopowielacza oświetlonego światłem zakrywanej gwiazdy, wzmocniony we wzmacniaczu, doprowadzony jest dodwuplamkowego oscyloskopu katodowego i powoduje odchylenie jednej
były
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z plamek świetlnych na ekranie lampy oscylograficznej (tzw. lampy
Browna). W momencie zniknięcia gwiazdy za tarczą Księżyca następuje
. skok plamki, rejestrowany na przesuwającym się przed ekranem papierze fotograficznym. Równocześnie druga plamka lampy oscylograficznej
odchylana jest przez sygnały pochodzące z chronometru tak, że na tym
samym papierze otrzymujemy również skalę czasu. Nadawanie sygnałów przez zegar odbywa się również fotoelektrycznie, aby uniknąć zakłóceń chodu zegara przez jakieś kontakty mechaniczne. Porównywanie
zegara z radiowymi sygnałami czasu odbywa się przy pomocy tego samego urządzenia z tym, że plamka odchylana poprzednio przez prąd
fotoelektryczny, jest teraz odchylana przez sygnały radiowe. W ten sposób obserwować można momenty zakryć gwiazd przez Księżyc z dokład
nością do 0,01 sek. Dokładności tej nie potrafimy nawet obecnie w pełni
wykorzystać, ze względu na niepewność znajomości nierówności brzegu
Księżyca.

Dotychczas przy pomocy tej metody obserwować można zakrycia
tylko gwiazd najjaśniejszych i to tylko momentów wejść za tarczę przy
ciemnym brzegu Księżyca.
[Według Mon. Not. RASS 111, 393 (1951) ].

A . S.
Odległości

radiogwiazd

Ostatnio próbowano wyznaczyć odległości i ruchy własne czterech
radiogwiazd o następujących współrzędnych wymierzonych poprzednio specjalnym interferometrem nastrojonym na fale 3,7
i 1,4 m:
Deklinacja
Rektascenzja
Gwiazdozbiór
5h 31m 35H
Byka
22° 4'
12 37
Panny
12 28 18

najjaśniejszych

Łabędzia

Kasjopei

19 57 45
23 21 12

40 35
58 32

Wynik pomiarów był negatywny. Brak dającego się wyznaczyć ruchu
wskazuje, że obiekty te muszą być więcej od nas odległe niż
Y:! parseka. Sytuacja obecna w radioastronomii przypomina pferwsze
próby optycznego pomiaru paralaks gwiazd, które począ tkowo też były
negatywne.
Dyskusja dotychczas pomierzonych z grubsza odległoś ci radiogwiazd
wykazuje, że są one prawdopodobnie w sąsiedztwie Słońca 30 razy liczniejsze, niż gwiazdy optyczne. Ich masy są , jak się zdaje, mniejsze, niż
1/20 masy Słońca. Radiogwiazdy posiadają optyczną jasność absolutną
mniejszą, niż + 24m, a więc są w rzeczywistości około 50 miliardów razy
optycznie słabsze od Słońca .
Wszystkie dotychczas zaobserwowane radiogwiazdy w liczbie ok. 100
:zdają się leżeć w otaczającej nas przestrzeni o promieniu ok. 10 l. św.,

· własnego
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a więc sięgającym po Syriusza i Procjona. Ich temperatury powierzchnio-we wynoszą zapewne od l oooo do 2 000° C, a masy są pośrednie pomiędzy
masami planet wielkich i czerwonych karłów. Czegoś więcej o radiogwiazdach dowiemy się wówczas, gdy uda się zbadać ich podczerwone
-widma.
J. G.
Katalog radiogwiazd
Radioastronomia poczyniła tak znaczne postępy, że ostatnio zestawiono już pierwszy katalog radiogwiazd, zawartych w pasie nieba od
+ 82o do + 12° deklinacji północnej. Lokalizacja na niebie większości
-z nich dokonana przy pomocy ,.radiointerferometru" jest dokładna do
.5', dla innych tylko do 1o. Przy przygotowywaniu katalogu pracowano
głównie na fali 3,7 m. Posługiwano się też radioteleskopami nastrojonymi na fale 1,4 m i 6,7 m.
Skatalogowane radiogwiazdy nie wykazują - jak gwiazdy zwykłe
tendencji do skupiania się w płaszczyżnie Galaktyki. Ich pozycje na
firmamencie nie koincydują z pozycjami gwiazd bliskich, szybkich, Nowych, Supernowych, ani też mgławic planetarnych. Są to więc ciała
niebieskie nowego typu, nie wysyłające promieniowania widzialnego. Je-dynie współrzędne . czterech słabych radiogwiazd zdają się pokrywać ze
współrzędnymi czterech większych galaktyk. Katalog obejmuje wyłącz
nie gwiazdy północnego nieba. Południowe czeka jeszcze na swych
Herschlów.
J. G.
Radiogwiazdy
Obserwacje radioastronomiczne nie są zależne od pory dnia i pogody.
Można ich dokonywać także za dnia, a także podczas chmurnego nieba
i nawet deszczu. Toteż nietrudno jest tu o jednolite długie ciągi dostrzeżeń niełatwe do osiągnięcia "normalnymi" dotychczas stosowanymi
metodami pracy. Takie systematyczne "pilnowanie" każdego dnia
w ciągu 18 miesięcy znanych radiogwiazd wykazało, że żadna z nich
nie zmienia swego radiowego promieniowania więcej, niż o om.1 w czasie krótszym, niż l 000 dni. Z pomiarów wynika, że obiekty te wykazują
"migotanie radiowe" analogiczne do optycznego migotania gwiazd (scyntylacji).
J. G.
Zegary atomowe
Zasada działania zegarów atomowych polega na tym, że chód zwykłego
zegara kwarcowego jest regulowany przez częstość pewnego określonego
prążka promieriiowania wysyłanego przez jakiś pierwiastek czy związek.
{)pracowano już 8 różnych typów takich zegarów posługujących się
prążkiem o częstości 23870 MHz, wysyłanym przez pary amoniaku. Zegary
takie odznaczają się dużą stałością chodu, wynoszącą l : 10s. Stałość
chodu w większ y ch odst~pach czasu nie jest dokładnie znana, należy
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jednak spodziewać, że nie będdzie przekraczać l : 5.HF. Obecnie.
skonstruowaniu odpowiednich lamp radiowych, stało się możliwe
zbudowanie zegara atomowego, w którym pary amoniaku stanowiłyby
oscylator zegara, r;cdobnie jak kwarc w zwykłym zegarze kwarcowym.
Wykonuje się również próby nad zastosowaniem cezu zamiast amoniaku,
przez co - dzięki zmniejszeniu poszerzenia prążka skutkiem zderzeń
i efektu Dopplera - możnaby uzyskać stałość chodu dochodzącą do
l : 109 lub l : 10 10 . Również dyskutowana jest możliwość wykorzystania
tlenu i pewnych kryształów.
Zegary te znaleźć mogą olbrzymie zastosowanie w badaniach astronomicznych, szczególnie przy badaniach fluktucji długości doby, czy
pomiarach długości reku gwiazdowego.
[Według Astronom. Jottr. 56, 119 (1951)].
A. S.
dzięki

Skład

chemiczny szybkich gwiazd typu F

do różnych populacji B a a d e g o różnią się między
widmami. W widmach gwiazd szybkich linie metali i wodoru są osłabione w porównaniu z widmami tego samego typu gwiazd
populacji pierwszej. Nasuwa to przypuszczenie, że jakiś pierwiastek
nie reprezentowany w obserwowanych partiach widma, zawarty jest
w tych gwiazdach w ilościach większych niż normalnie. Należy przypuszczać, że pierwiastkiem tym jest hel. Obserwacje wskazują na to,
że w gwiazdach szybkich hel występuje w ilościach dwukrotnie więk
szych niż w gwiazdach populacji pierwszej. Jeżeli np. ilość wodoru
w gwiazdach populacji I wynosi 72%, a helu 28%, to w gwiazdach
szybkich helu jest 61%, wodoru 39%. Gwiazdy szybkie byłyby zatem
gwiazdami o dużej zawartości helu.
Gwiazdy

należące

sobą również

[Według

Astronom. Jottr. 56, 126 (1951) l

AS

OBSERWACJE
Zaćmienie Słońca

w dniu 25. II. 195?.

W związku z zaćmieniem Słońca w dniu 25. II. 1952, Redakcja
"Uranii" otrzymała szereg listów od obserwatorów-miłośników z różnych
stron Polski.
Ob. W o h l f e i l Leon komunikuje:
Pocz. zaćm.: 9h 54m 30s.5 (obserwacja spóźniona)
Kon.
Uh 28m 35S.5 (dokładność ± 1S)
Miejsce obserwacji: Gdańsk-Oliwa, Piastowska 34, cp :
L= -1so 34',3, niebo w lO do 15% pokryte chmurami.

+ 54° 24',5,
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Ob. S z u b c r t Leopold, Członek Łódzkiego Koła P. T. M. A. nadezdjqcic zaćmienia (reprodukowane poniżej) oraz dwie fotografie

słał

Częściowe zaćmieni c Słońca w dniu
25. II. 1952 r. o 10h 14m c:>:asu środk.
europ.

Słm'lcu z dawniejsqch d a l (które równie ż reprodukujemy).
wykonano przyrządem własn ej konstrukcji, s kładający m się
z lunetki o śrcdn. 5 cm i kamery fotograficznej wykonanej z tektury.
Zdjęcie zaćmienia było eksponowane 1/ 25 sek. na kliszy Ultrapan-Supcr
bezodblaskowej, z użyciem filtru ciemnozielonego.

pium na

Zdjęcia

Położenie

plam słonecznych w dniu
11. VI. 1950 r. o 4h 50m czasu środk.
europ.

Polożenie

plam słonecznych w dniu
19. VI. 1951 r. o 5h 45m czasu środk.
curop.

Ob. M ak s y m o w i c z Wiesław z Dębicy donosi:
W związku z zaćmieniem Słońca dnia 25. II w klasach 11-tych Państw.
Szkoły Ogólnokształcącej T. P. D. w Dębicy odbyły się krótkie pogadanki
na temat zaćmień Słońca i Księżyca (szczegółowo o zaćmieniach uczyliśmy się wedł. programu już w I. półroczu, a obecna pogadanka miała
<:harakter powtórki i uzupełnienia).
Podczas samego zaćmienia Słońca obserwowaliśmy zjawisko ze szkolnego dziedzińca przez zaczernione szkła. Zadnych przyrządów nie mieliśmy, gdyż ich szkolna pracownia fizyczna nie posiada.
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Zaćmienie

Księżyca było obserwowane indywidualnie
grupkę kolegów (4 osoby) z internatu,

uczniów oraz przez
Wisko to ciekawiło.

przez wielu
których zja-

Ob. Ob. Pyszni k Z., Ros z k o w ski F., Ros i ń ski R. i K a e pk e K., uczniowie X kl. Gimnazjum i Liceum im. Derdawsklego w Kartuzach, członkowie P. T. M. A., donoszą:
Foczątek zaćm.:

Maksimum "
Koniec
"

9h 55m 45s
10h 23m 55s
llh 27m 24s

(moment

niezupełnie

pewny)

Pogoda była wspaniała, tylko od czasu do czasu zjawiały się chmury"
ale nie przeszkadzały w obserwacjach. Częściowe zaćmienie oglądali
wszyscy uczniowie i uczenice naszej szkoły. My (wyżej wymienieni obserwatorzy) nie traciliśmy czasu i z jak największą dokładnością notowaliśmy czas poszczególnych etapów zaćmienia. Funkcje były podzielone
między nami. Obserwowaliśmy zaćm. Słońca lornetką 6X30 przez filtr
(okopcone szkło).
Ob. Ułanowicz Jerzy pisze:
Obserwacje zaćmienia Słońca dokonywałem w Ostrowcu św.-Krzysk..
posługując się płytką szklaną jednostronnie powleczoną sadzą. Miejscowe
warunki meteorologiczne utrudniały obserwację, chmury kłębiaste początkowo, potem warstwowe pokryły Y. nieba, tylko nieliczne zwolna
zmieniające położenie "luki" w chmurach (kier. wiatru półn. - wsch.)
umożliwiały przerywane obserwacje. Mniej więcej co 15 min. tarcza sło
neczna ukazywała się w "lukach". O godz. 9.51 zaobserwowałem rąbek
tarczy Księżyca na tle Słońca po prawej stronie. Cień przesuwał się
zwolna ku lewej stronie. Momentu całkowitego zejścia cienia z tarczy
słonecznej nie zaobserwowałem, gdyż chmury pokryły całe niebo.
Fragmentaryczny opis zaćmienia zawiera również list od Ob. A l b e rs ki e g o Eugeniusza, ucznia X kl. Szkoły Ogólnokształcącej st. Lic.
w Ropczycach.
Obserwacje

zaćmienia Księżyca

w dniu z 10 na 11 lutego 1952

Od godz. 22.00 niebo było pokryte przeciągającymi chmurami, które
utrudniały obserwacje. Niekiedy obłoki rozstępowały się, ukazując Księ
życ. Początku wejścia półcienia na tarczę Księżyca n:e zaobserwowałem
z powodu chmur. Gdzieś około godz. 24.30 chmury rozstąpiły się tak, że
okolica Księżyca była wolna od chmur. Obserwacje wykonywałem lornetką Zeissa 6 X 30, osadzoną na statywie fotograficznym. Oto krótki
opis przebiegu zaćmienia:
Godz. 24.40 : Po ustąpieniu obłoków widać wyraźnic na tarczy księ
życowej, w okolicy krateru Tychona, wstępujący półcień. Godz. 1.16:
Na brzegu tarczy, w tej samej okolicy, pojawia się ledwo dostrzegalny
brzeg stożka cienia. - Godz. 1.30: Widać wyraźnie wstępujący stożek
cienia. - Godz. 1.46: Zaćmienie osiągnęło maksimum. Półcień sięga m.
Chmur i Nektaru. Stożek cienia sięga Tychona nie zakrywając go. Cień
znajdujący się na skrajnej części
Księżyca posiada ciemno-popiel2.ty
kolor, reszta cienia - ciemny. - Godz. 2.00: Cień zaczyna powoli z tarczy schodzić. Ciemno-popielaty kolor cienia dalej wyb1ja się. - Godz.
2.05: Kolor ciemno-popielaty znikł, pozostał ciemny. - Godz. 2.15: Brzeg
stożka cienia ledwie dostrzegalny. Godz. 2.21: Cie11 z tarczy Księ
życa zeszedł. Półcień również schodzi z tarczy. Godz. 2.30: Półcień
znajduje się przed Tychonem. Godz. 3.00 : Półcień znika z tarczy
i następuje koniec zaćmienia.
Sułkowski Bogusław

Przemyśl, Śnigórskiego

14
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Obserwacje meteorów
Ob. M ak s y m o w i c z Wiesław nadesłał rysunek (reprodukowany
poniżej) torów jasnych meteorów zaobserwowanych przez niego w dniach
7-9. V. 1950 r . w Dębicy. Meteory Nr l, 4, 5, 6, 8, 9, 10 należą prawdopodobnie do jednego roju, którego radiant znajduje się koło gwiazdy·
alfa Bootis.
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Meteory obserwowane w dniach 7- 9. V 1950 r. w
PRZE GLĄ D

Dębicy.

WYDA \VNl C'l'W

A. I. P o p o w : "Obszczedostupnaja prakticzeskaja astronomia".
(Ogólnie dostępna astronomia praktyczna). Str. 164. Moskwa-Leningrad 1950.
Ta niewielka książec z ka przeznaczona jest dla szerokich kręgów czytelników nie posiadających specjalnego przygotowania z zakresu astronomii. Autor zakłada jedynie znajomość elementarnych podstaw matematyki mieszczących się w ramach kursu licealnego.
W jasny, przy<::1ępny sposób Popow wpmwadz:o~ e!en;entarne pojęcta
astronomii, bogato ilustrując tekst przejrzystymi rysunkami. Tłumaczy
proste zjawiska i podaje sposoby wyzyskania ich do wyznaczania kierunku, położenia , czasu itd. Umieszcza też szczegółowe opisy takich podstawowych przyrządów jak gnomon, sekstans lub przyrząd uniwersalny.
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W zakończeniu znajdujemy spis gwiazdozbiorów, spis najjaśniejszych
gwiazd, wreszcie położenia wielkich planet na kilka lat naprzód (aż do
wiosny 1956 r.). Znajdujemy również cały szereg tablic używanych w praktyce. Książeczka napisana dla początkujących obliczona jest na stosunkowo małą dokładność pomiarów, stąd też wartości tablicowe podane są
z dwoma lub trzema miejscami dziesiętnymi. Mimo to może ona służyć
nie tylko miłośnikowi, ale wszędzie gdzie potrzebne są przybliżone pomiary astronomiczne.
D. K. Ku l i k o w: "Teoria efemeryd par Zingera", Moskwa 1951.
Wyznaczanie lokalnego czasu gwiazdowego przeprowadza się w ZSRR
Zingera. Metoda ta polega na tym, że przy znanej szerokości
geograficznej miejsca obserwacji wyznaczamy moment, w którym dwie
gwiazdy o współrzędnych (u, b,), (u~ b~) posiadają tę samą wysokość h.
Aby móc dokonać takich pomiarów, musimy z góry wiedzieć jaką parę
gwiazd należy obserwować.
metodą

Już z końcem 18-go wieku T a m m e l a n d e r, a nieco później G a u s s
opracowali teoretycznie problem wyznaczania czasu z pomiarów metodą
równych wysokości; niestety przez przeszło 100 lat nie wykorzystano jej
do pomiarów. Cała trudność polegała na doborze odpowiednich par
gwiazdowych. Dopiero w r. 1874 adiunkt obserwatorium w Pułkowie
N. Z i n g er podał praktyczne rozwiązanie tego zagadnienia.
Monografia D. Kulikowa, jak to już widać z tytułu, zawiera teorię
obliczania efemeryd par Zingera, a właściwie teoretyczne podstawy takich obliczeń. W ogóle cała praca składa się z dwu części, część pierwsza
zawiera teorię, druga katalog i cały szereg tablic pomocniczych. Katalog obejmuje współrzędne 500 par odniesione do epok 1950,0 i 1970,0.
Ciekawe są pierwsze dwa rozdziały książki Kulikowa, stanowiące swego
rodzaju wstęp do całej pracy. Rozdział pierwszy zajmuje się szczegółowo metodami opracowywania obserwacji zarówno starszymi jak nowymi. Drugi rozdział poświęcony jest redukowaniu współrzędnych równikowych gwiazd, przy czym wiele wzorów podano w formie krakowianowej.
Książka Kulikowa przeznaczona jest dla specjalistów, lecz zaawansowany miłośnik może ją przeczytać z dużym pożytkiem.
A. Stankiewicz

OD ADMINISTRACJI "URANII"

W roku 1952 "Urania" stała się miesięcznikiem; wychodzić będzie,
w objętości 2 arkuszy druku, 25-go każdego miesiąca i otrzymywać ją
będą członkowie Towarzystwa na dotychczasowych warunkach.
Prenumerata wynosić będzie złotych 24 rocznie.
Składka członków zwyczajnych została ustalona na złotych 16 rocznie
i mo~e być O!)łacana w dwóch ratach półrocznych.
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Składka członków kandydatów na rok szkolny 1951/2 pozostaje
nie zmieniona i wynosi rocznie 6 złotych.
Każcfy członek nowowstępujący opłaca ponadto jednorazowo zł 1.50.
tytułem wpisowego. Wpłaty należy dokonywać na konto PKO IV-5227/113,
P. T. M. A. Zarząd Główny, Kraków.

NA FUNDUSZ BUDOWY LUDOWEGO OBSERWATORIUM

wpłacili:

Klemens Kapel ak, Kry~ipinów zł 5 - Władysław Gondek, Nowy Sącz zł 7Ks. Henryk Sulimski, Lubania zł 34 - Bolesław Łukasiewicz, Smalec
zł 3,60 Inż. Mieczysław Wrona, Kraków zł 4 Władysław Gondek,
Nowy Sącz zł 7 - Prof. Włod.zir.1ierz Proryk, Szcze-cin zł l - Jarosław
Krasoń, Świdnica zł 10 .Józef Wisłocki, Kraków zł 9 - Jan Kuzio,
Czaszyn zł 17.
NA FUNDUSZ "URANII"

wpłacili:

Jan Kuna, Przemyśl zł 4 - Stanisław Kuzior, Wieluń zł 9 - Barbara
Bartnicka, Kielce zł 5 - Władysław Gondck, Nowy Sącz zł 6 - Wacław
Chętkowski, Gliwi~e zł 14 Antcni Chadecki, Warszawa zł 4.
KALENDARZYK ASTRONOMICZNY

na maj 1952 r.
Wszystkie zjawiska podano w czasie

środk.

europejskim.

Maj:
l. 2h Mars w prze(-iwstawi.enm ze

Słońcem.

l . do 13. V. Nad ranem zjawiają się gwiazdy spadające z roju Akwaryd.
Przedłużeuie ich dróg wstecz wskazuje na okolicę gwiazdy ,.eta"
Wodnika. Najwięcej zjawisk spodziewać należy się około 4. V. po
parę na godzinę
l. do 31. V. Planetkę Westę odszukać można na wieczornym niebie
według współrz~dnych podanych przy końcu kalendarzyka.
3. 12h Merkury w największej elongacji 27o na zachód od Słońca.
Deklinacja plane1y jest jednak znacznie mniejsza niż deklinacja
Słońca, wskutek czego Merkury jest u nas niewidoczny na rannym
niebie, natomiast doskonale może być obserwowany z południowej
półkuli Ziemi.
3./4. Na prawo powyżej Księżyca świeci B.egulus. Odstęp obu ciał niebieskich w ciągu nocy zwiększa się .
5. 15h Wenus w niewidocznym 7łączcniu z J~wiszem w odstępi e 19 minut na ),..ołudnic od Jowisza.
6./7. Powyżf'j Księżyca świeci Saturn w sąsiedztwie gwiazdy 3-ciej
wielkości gamma Virginis. Na lewo od Księżyca znajdziemy Spikę,
a dalej jeszcze na lewo jasnego czerwonego Marsa.
7. 3h Saturn w złączeniu z Księżyccm w odstępie 7° na północ.
7. 21h Neptun w złą~ze.:1iu z Księżyc<.'m w ·c•dstępic 70 na pólnoc.
7./8. Księżyc mija Spikę (Kłos Panny), która świeci powyżej niego.
Na lewo od nich widać Marsa, zaś w takiej samej odległości, ale
na prawo, widać Saturna.
8. 15h Mars znajduje się najbliżej Ziemi w odległości 83 milionów kilometrów, nieco większej niż połowa jednostki astronomicznej. Około
tej daty najlepiej obserwować można powierzchnię Marsa, która
skierowana jest ku nam głównie swoją półkulą północną. Dookoła
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bieguna północnego Marsa widać przez lunety jaśniejszą plamkę
(patrz tablica .,Wygląd planet" w "Uranii" Nr 4 na kw.iecień 1952 r.).
Wielka Syrta znajduje się najbliżej środka tarczy 22. V. o 21h.O,
26. V. o 23h.4, 31. V. o lh.9, (p. Mapka Marsa w .,Uranii" 1951 r.
Nr 7-8, str. 135).
8./9. 4h Mars w złączeniu z Ksieżycem bli.~kim pełni, w odstępie 6°
na północ od Księżyca, świeci zatem powyżej Księżyca.
10./11. Na lewo od Księżyca widać Antaresa.
12./13. W •)dstępie 16' (połowa tarczy Księżyca) powyżej Marsa, znajduje się gwiazda 4.5 wielk. "lambda" Virginis, którą Mars mija
ruchem wstecznym od lewej ku prawej. Ruch ten stwierdzić można
z obserwacji w ciągu szeregu nocy .
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gwiazdami w r. 1952.

Położenie drogi na tle gwiazdozbiorów oznaczone jest małą kreską
w lewym narożniku Główny rysunek obejmuje gwiazdy słabsz~ niż
Neptun na małym wycinku gwiazdozbioru Panny tak, jak je widać
w lunecie odwracającej obrazy. W miejscach oznaczonych kółkami z liczbami rzymskimi inajduje się Neptun l-go dnia każdego miesiąca jako
gwiazdka 8-mej wi"lkości.

17. 3h Merkury w niewidOC?.nym

złączeniu z Jowiszem w od..c;tępie 2".
19. do 21. V. Na rannym niebie świeci sierp Księżyca uzupełniony resztą
tarczy w świetle popielatym.
21. 4h Słońce wstępuje w znak Bliźniąt, przebywa jednak od 14. V.
w gwiazdozbiorze Byka i dopiero 20. VI. przejdzie do gwiazdozbioru Bliźniąt.
21. 22h Jowic;z w niewidocznej koniunkcji z Księżyccm w odstępie 6°.
22. llh Merkury w złączeniu z Ksi~życem. nicwido::znym z powodu

sąsiedztwa Słońca .

23. 6h Wenus w nicwidocznym złączeniu z Księżyccm w od..<>tępie 6"
25. do 29. V. Na niebie wieczornym widać sierp Księżyca ze światłem
popielatym na pozostałej tarczy ~tężyca.
2G. 24h Uran w złączeniu z K~iężycem w odstęoie 3" na południc.
27. Wieczorem powyżej sierpa Księżyca znajdziemy Kastora i Poluksa.
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29. do 31. V. Nad ranem zdarzają się bardzo nieliczne gwiazdy spadające z roju Pegazyd, pozostawiające po sobie ślady trwające parę
sekund.
30./31. V. Tuż powyżej Księżyca bliskiego pierwszej kwadry znajdziemy
Regulusa.
Minima główne Beta Lyrae (należy obserwować zmienną również w poprzednie dni): V. lOd 16h i 23d 15h.
Maksima gwiazd zmiennych długookresowych typu Mira Ceti (zmiany
blasku obserwować przez kilka tygodni przed i po maksimum).
13. IV. T Ursae l'.laj. Rekt.: 12h34m. Dekl.: +590.8. Max.: 6m.4. Period: 257d
"
10 41
"
+ 69.0 " 6 .2 " 301
19. IV. R Ursae Maj.
14. V. o Ceti (Mira) niewidoczna z powodu sąsiedztwa Słońca na niebie.
18. V. R Aquilae
Rekt.: 19hQ4m. Dekl. : + 8°.2. Max.: 5m.5. Period: 300d
19. V. R Cassiopeiae "
23 56
+51 .1
4 .8
430
8. VI. R Andromedae "
O 21
+ 38 .3
5 .6
409
15 48
+ 15 .3
5 .5
355
18. VI. R Serpentis
6. VII. R Corvi
12 16
-18 .9
5 .9
323
17. VII. T Cephei
21 09
-1- 68 .l
5 .2
396
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PLANETY
WENUS

MERKURY
Data
1952

rh czasu

l De~l

Rckt.
1----l-

IV. 30.
V.

l

20.1
30.

3. V. w

l

~ch.

wsch.
3h 39
3 20
3 os
2 59

+

6-4
+ 12.0
+ 1S.5

l

W Warszawie
czas środ.-eur.

środ.-europ.

J6 36
17 24
1S 37

najwięk<zej

elongacji zachodmej, mimo to niewidoczny, bo wschodzi zaledwie 30 min. przed wschodem

b

--

m

l

wsch.

zach.

wsch.

"'il 16h rs"'l

mi+ 2."s

o h 53
I 32
2 27
3 3S

TO .

1h czasu

W Warszawie
czas środ.-eur.

Środ.-europ.

h

o

zach.
h
17 27
17 59
rS 31
19 02

l 33
+ S.2 1 3 SI
2 20 + 12.7
3 33
3 o8 + 16.6
3 18
3 ss + 19.9 1 3 oS
Niewidoczna, gdvż zdąża do
górnej koni nkcji ze Słońcem,
która zajdzie 2+· VI.
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Dostępny przez całą noc jako gwiazdka 7.S wielk (p. mapka na str. poprzedniej).

Planetka nr.

l
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'l

l V. 2S. 10h 24.3mi + 19o42
V. S.

ro 29.1

+ r8 49

V. ?.S

h

l

o oS
53
21 3l>
22

PLUTON
3 o6
23.71 IO J8
o 27
23·5
7 37
9 39
Widoczny tylko przez lunety
o średnicach objektywu więk
szych niż 40 cm.

9 38

W E S T A

V. 1S

57
31
os
41

Dostrzegalny przez lornetki w eczoram1
jako gwiazd t 6.5 wielk. w ~wiaz.do
zbiorze Bliźniąt pomiędzy gwiezdan,i
ep11ilon i dzt-ta GeminoJ cm.

ZacbodLi coraz ""cześniej nad ranem.

l-

URAN
7 29
2.'\ 4
6 I.')
2 :; ..>
s or
t 2::; 2

l ++

6 47

Widoczny przez całą noc ja <o gwiaz{1a 0.7 wi· lk.
w pobli;~u gwiazdy 3-ciej wiei k. "gamm"" Virginis.

NEPTUN
r6 45
IV. 30.1 13 r6
6.2
14 04
VI. 9· 13 13 - 5'9

17
17
17
16

Po koniunkcji ze Słoilcem jest niewi~
doczny i dopiero w VI stanie się dostrzt>galny na rannym niebie .

r. V. w opozyc'i ze Sł<Jńcem. 8. V. najbliżej
Ziemi, świeci całą noc jako najjaśniejsza gwia~
zda minus r ~ szej wielkości Pod koniec miesiąca
nieco słabr.ie.

IV. 30., 12 39 l V. zo. r2 36 -

JOWISZ
3 59
54 + 10.6
2 03
3 24
1+
11.4
1
2 12 + 12.2 1 2 49
2 21 + 12.9 1 2 I4
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l

m
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l

h

m

o ,

36·3 + 17 41 VI. 7. ros6.2 1+I454
10 45.4 1 + r6 22 VI. 17. I I S.3 +I3 17

lO

Dla odszukania planfotki nalt!iy w ciągu szeregu pogodnych wieczorów wykonać dokładne
rysunki z wszystkimi nawet najsłabszymi gwiazdami dostrzegalnymi przez używanq lunetę
w okolicy nieba wskazanej przez współrzędne planetki Przez porównanie rysunków zna·
leźć n1oina plant-tkę jako tę 7 pośród gwiazd, która zmieniała swe położenie z duia na dzień
jednakowo w tym samym kierunku.
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LUDOWE OBSERWATORIUM ASTRONOMICZNE
dostępne bezpłatnie dla wszystkich członków Towarzystwa,
za okazaniem ważnej legitymacji członkowskiej, urządza
w każdy bezchmurny i pogodny wieczór, za wyłąc4eniem
niedziel i świąt, pokazy nieba przy pomocy lunet astronomicznych, objaśniane przez fachowych prelegentów.
Pokazy te odbywają się obecnie od godziny 19 do 21, na
wzgórzu wawelskim, dojście od strony Placu Bernardyń
skiego. Nieczłonkowie opłacają na rzecz Budowy Ludo- wego Obserwatorium w Krakowie elatek w wysokości
2 złotych od osoby. Wycieczki szkolne i dzieci w towarzystwie rodziców opłacają na ten sam cel zniżony datek
l złoty od osoby.
Poszczególne klasy uczniów mogą za uprzednim zgło
:;zeniem w biurze Towarzystwa, ul. św. Tomasza 30, m. 8,
ćwiczyć przy osobnej lunecie swoje szkolne programy.
Krakowskie Koło naszego Towarzystwa wprowadziło
dla członków bezpłatne

SEMINARIUM ASTRONOMICZNE,

prowadzone przez dra J. Strzemieńskiego, raz na tydzień
we wtorki od godz. 17 do 19. Celem tego Seminarium jest
pogłębianie prawdziwej wiedzy o wszechświecie, przez
omawianie wybranych tematów z astronomii. Zachęca się
do brania udziału w tym Seminarium także członków
pozamiejscowych. (Adres: ul. św. Tomasza 30, m. 8).
Nie uległy zmianie stałe Wieczory Astronomiczne,
urządzane z odczytami i przeźroczami, w lokalu Towarzystwa, Kraków, ul. św. Tomasza 30, m. 8, każdego
10-go i 25-go dnia w miesiącu, bez względu na niedzielę
lub święto (wyjątkiem jest dzień Bożego Narodzenia i Niedziela Wielkanocna); początek zawsze o godz. 18; wstęp
wclny dla członków i wprowadzonych gości.
Ob10towe Mapki północnego nieba gwiaździstego do nastawienia na określony dzień i godzinę, ułatwiają pozna. wanie gwiazdozbiorów; cena ich wynosi 9 złotych za sztukę, przy przesyłce pocztowej dodatkowo 3 zł: na koszta
przesyłki.
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Nr Oc-506/50, jako pożądane w bibliotekach licealnych i nauczycielskich.

ST. WIERZBIŃSKI

GWIAZDY PODWOJNE WIZUALNE
(Część

I.)

Rozwój astronomii gwiazd podwójnych, tak jak wiele innych dziedzin astronometrii i astrofizyki, był i jest zależny
od rozwoju i postępów techniki oraz zwiększenia dokładności
pomiarów astronomicznych. W. statystyce stelarnej gwiazdy
podwójne odgrywają olbrzymią rolę, gdyż ilość ich jest tak
znaczna, że daje się porównywać z ilością gwiazd pojedynczy<;h. Ze wszystkich gwiazd widzialnych okiem nieuzbrojonym około 20% jest systemami podwójnymi; całkowitą ilość
gwiazd podwójnych szacuje się obecnie na około 25 % wszystkich gwiazd.
Gwiazdy podwójne nie wyróżniają się niczym szczególnym
pod względem budowy fizycznej od gwiazd pojedynczych. Znaczenie ich jest dlatego bardzo duże, gdyż gwiazdom podwójnym zawdzięczamy ścisłe dane o masach, promieniach i gęsto
ściach gwiazd, a poza tym są one dowodem uniwersalności
prawa powszechnego ciążenia.
Ze względów praktycznych, techniczno -obserwacyjnych,
dzielimy gwiazdy podwójne na trzy następujące klasY.:
l. Gwiazdy podwójne wizualne, tzn. takie gwiazdy podwójne,
których składniki można jeszcze dostrzec przy pomocy naj-lepszvch środków optycznych; klasa ta tworzy najliczniejszą
grupę gwiazd podwójnych.
2. Gwiazdy podwójne spektroskopowe, których składniki znajdują się tak blisko siebie, że podwójność systemu można
tylko stwierdzić na skutek nakładania się widm obu skład
ników lub z okresowych przesunięć linii widmowych wskutek ruchu orbitalnego składników.
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3. Gwiazdy podwójne zaćmieniowe lub fotometryczne, tzn. takie gwiazdy podwójne, u których obserwujemy okresowe
zmiany jasności wywołane przez zaćmienie jednej gwiazdy
przez drugą.
Astronomię
gwiazd podwójnych zapoczątkowały prace
W. H er s c h e l a z końcem XVIII wieku. Już przedtem odkrywano nieliczne gwiazdy podwójne. Pierwsza /została odkryta około 1650 r. przez astronoma włoskiego J. B. R i cc i o l i' e g o; w drugiej połowie XVII w. odkryto dalsze cztery
gwiazdy podwójne, zaś w pierwszej połowie XVIII w. jeszcze
trzy. Pierwsze systematyczne obserwacje gwiazd podwójnych
podjął w r. 1777/8 Chr. M a y e r. Ponieważ nie znano wówczas mikrometru pozycyjnego, więc Mayer przy pomocy kwadrantu ściennego wymierzał różnice rektascensji i deklinacji
składników oraz podawał kierunek, w którym w chwili obserwacji towarzysz znajdował się w stosunku do gwiazdy głównej.
Wynikiem tych obserwacji był pierwszy katalog 79 gwiazd
podwójnych opublikowany przez niego w r. 1781.
Do systematycznych obserwacji gwiazd podwójnych skłonił
W. Herschela pomysł, według którego gwiazdy te miały mu
posłużyć do wyznaczania paralaks. Mierząc bowiem starannie
w dwóch różnych epokach pozycje dwóch gwiazd o różnej jasności, będących w niewielkiej odległości kątowej od siebie,
W. Herschel spodziewał się otrzymać zmiany kąta pozycyjnego
i odległości powstałe na skutek paralaksy gwiazdy jaśniejszej,
przypuszczając, że znajduje się ona bliżej Ziemi. Ten pomysł
wyznaczania paralaks zawiódł, lecz doprowadził go do odkrycia wielu gwiazd podwójnych. Pierwsze obserwacje W. Herschela datują się z końca 1776 r. Podczas pierwszego przeglądu
nieba badał on podczas jednej nocy około 400 gwiazd, przepuszczając każdą z nich przeciętnie trzy razy przez pole widzenia teleskopu. Obserwacje te wykonywał on przy pomocy
zbudowanych przez siebie teleskopów o zwierciadłach metalowych mających średnice 50 cm i 130 cm. Pozycje gwiazd wyznaczał W. Herschel przy pomocy mikrometru własnej konstrukcji, jednak kąty pozycyjne liczył on w nieco odmienny
śposób, aniżeli liczy się je obecnie. W okresie 1776-84 odkrył
on 703 gwiazdy podwójne; listę ich ogłosił w dwóch katalogach.
Ponieważ
obserwacje gwiazd podwójnych przekonały
W. Herschela o ich rzeczywistej naturze, przeto przedsięwziął
on rewizję wszystkich gwiazd podwójnych, które obserwował
poprzednio przez 20 lat. W r. 1803 opublikował słynną pracę,
w której nie tylko podał spis odkrytych przez siebie gwiazd
podwójnych, lecz również dyskusję swych pomiarów. Poza tyrn
wysunął on w pracy tej pogląd, że zmiany położenia towa-
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rzysza względem gwiazdy głównej nie są spowodowane ani ru-chem Słońca wraz z systemem planetarnym, ani też zmianami
paralaksy, lecz że są one realne, powstałe na skutek krążenia
towarzysza dookoła gwiazdy głównej.
Prace W. Herschela kontynuował dalej jego syn J. H ersc h e l przy współpracy J. S o u t h' a. Obaj ci astronomowie
początkowo wspólnie obserwowali gwiazdy podwójne i w r. 1824
wydali katalog 380 gwiazd podwójnych. Później każdy z nich
wykonywał obserwacje niezależnie od drugiego. J. Herschel odkrył wiele nowych gwiazd podwójnych, i to przeszło l 000 na
niebie północnym oraz około 3 000 na niebie południowym podczas swych obserwacji na Przylądku Dobrej Nadziei.
Nową epokę w astronomii gwiazd podwójnych stworzyły klasyczne prace astronoma rosyjskiego F. G. W. Stru vego. F. G. W.
Struve, od r. 1813 dyrektor Obserwatorium Astronomicznego
w Dorpacie, wyznaczał początkowo różnice rektascensji i deklinacji obu składników na kole południkowym. Wynikiem tych obserwacji był jego pierwszy katalog '195 gwiazd podwójnych. Gdy
następnie w roku 1824 Obserwatorium Dorpackie otrzymało
24-centymetrowy refraktor F r a u n h o f e r a
(największy
w tym czasie refraktor na świecie), jeszcze w tym samym roku
zaczął on dalsze obserwacje. Program F. G. W. Struvego zawierał: l) odkrycia gwiazd podwójnych; 2) wyznaczanie ich
dokładnych pozycji dla badania ruchów własnych; 3) dokładne
pomiary względnych położeń towarzysza. Program ten został
przez niego wykonany w latach 1824-27. Przeglądnął on systematycznie 120 000 gwiazd nieba północnego (aż do -15°
deklinacji), między którymi odkrył 3 112 gwiazd podwójnych
o odległościach między składnikami mniejszych od 32". Gwiazdy
te zostały ujęte w katalogu pt.: "Catalogus Novus" wydanym
w r. 1827, zaś ich pozycje w dziele pt.: "Positiones Mediae".
Trzeci okres pomiarów F. G. W. Struvego (1828-37) został
zakończony epokowym dla astronomii gwiazd podwójnych dziełem zwanym "m a g n u s o p u s XIX w.", noszącym · tytuł:
"Stellarum Dupliciurn et Multiplicium Mensurae Micrometricae, Petropoli, 1837". Dzieło to, poza opisem narzędzi obserwacyjnych, zawiera 11 392 pomiarów oraz katalog 2 640 gwiazd
podwójnych i · wielokrotnych (gwiazdami wielokrotnymi nazywamy systemy fizyczne utworzone z kilku gwiazd), gdyż część
gwiazd, zawarta w poprzednich katalogach, została przez niego
z niektórych względów odrzucona. Poza tym w dziele tym podane są jasności, barwy i inne dane charakteryzujące skatalogowane gwiazdy. Katalog podany w "Mensurae ·Micrometri-
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cae" został nazwany "Katalogiem Dorpackim"; gwiazdy w nim.
podane oznacza się literą ~Po opublikowaniu tego fundamentalnego dla astronomii
gwiazd podwójnych dzieła, F. G. W. Struve został przez ówczesny rząd rosyjski powołany do założenia słynnego Obserwatorium w Pułkowie, które w r. 1840 otrzymało 38-centymetrowy refraktor M er z a, największy wówczas na świecie .
Przy pomocy tegc refraktora syn jego, O t t o S t r u v e,
przedsięwziął systematyczny przegląd nieba północnego w celu
wykrycia gwiazd podwójnych jaśniejszych od 7 wielkości.
W przeciągu trzech lat odkrył on 514 par, w większości bardzo ciasnych, których katalog wydał w r. 1843. Po różnych.
poprawkach katalog ten został powtórnie wydany w r. 1850.
Obecnie jest on znany pod nazwą "Katalogu Pułkowskiego ";
gwiazdy w nim podane oznacza się literami 0~. W latach
1839-88 O. Struve wykonał dalsze obserwacje gwiazd podwójnych; wyniki tych obserwacji podane są w IX i X t. publikacji Obserwatorium Pułkowskiego.
Opublikowanie Katalogu Pułkowskiego miało ważne na stępstwa, gdyż pobudziło astronomów do intensywniejszego zajęcia się obserwacjami gwiazd podwójnych. Spośród licznych
w tym okresie astronomów zajmujących się gwiazdami podwójnymi należy wymienić dwóch znakomitych obserwatorów
gwiazd podwójnych: Polaka H. Dembowskiego oraz W. R. Dawesa.
H. D e m b o w ski obserwował w swoim prywatnym obserwatorium położonym w pobliżu Neapolu. W latach 1851-59 wykonał on przeszło 2 000 obserwacji przy pomocy małego·
13,5-centymetrowego refraktora. Po uzyskaniu 18-centymetrowego refraktora Mertza o montażu paralaktycznym przystąpił
do obserwacji gwiazd podwójnych zawartych w katalogach
dorpackim i pułkowskim; w okresie 1859-78 wykonał on
przeszło 20 000 obserwacji. Oprócz gwiazd podanych w powyż
szych katalogach, Dembawski obserwował systematycznie
gwiazdy podwójne odkrywane wówczas przez B u r n h a m a.
Poza tym odkrył on około 20 nowych gwiazd podwójnych. Po
jego śmierci wszystkie te obserwacje zostały opublikowane
przez O. Strvego i Schiaparelli'ego.
Nowy okres w astronomii gwiazd podwójnych zapoczątkował
S. W. B urn h a m, astronom amator, z zawodu stenograf.
W r. 1873 opublikował on pierwszą listę 81 gwiazd podwójnych przez siebie odkrytych przy pomocy 6-calowego refraktora. W dalszych latach obserwował on na prawie wszystkich
wielkich refraktorach amerykańskich. Ogółem odkrył on 1340
gwiazd pódwójnych, i to przeważnie ciasnych, tzn. takich,
w których wzajemna odległość kątowa składników jest mniej-
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sza od 1". Poza tym wykonał on tysiące pomiarów wzajemnych
pozycji wielu gwiazd podwójnych. Gwiazdy odkryte przez
Burnhama oznacza się literą [3 *).
Z końcem XIX w . nastąpił szybki rozwój astronomii gwiazd
podwójnych. Zastosowanie coraz to większych i silniejszych
lunet, wzrost dokładności pomiarów oraz systematyczne obserwacje zwiększyły znacznie liczbę znanych gwiazd podwójnych.
Również odkrycie gwiazd podwójnych spektroskopowych i za<:mieniowych oraz zastosowanie fotografii, interferometrów,
spektroskopów, spektrografów i fotometrów do obserwacji
i pomiarów rozszerzyło znacznie zakres astronomii gwazd po-dwójnych.
W celu systematycznego odkrywania gwiazd podwójnych
przeprowadza się obecnie systematyczny przegląd wszystkich
gwiazd do 9 wielkości nieba północnego i południowego; wynikiem tego są coraz liczniejsze odkrycia nowych gwiazd po-dwójnych. Spośród licznych obserwatorów gwiazd podwójnych
wymienimy tu kilku wybitniejszych (lic.tby podane w nawiasach podają ilość odkrytych przez każdego z nich gwiazd podwójnych wizualnych)· E s p i n (2600), M i l b urn (900),
H u s s e y (1329), A i t k e n (3105), I n n e s (1613), F i n s e n
(300), oraz V a n d e n B o s (2000).
STRZAŁKOWSKI

ADAM

RADAR W

SŁU.ZBIE

ASTRONOMII

l. Radar
Czytałem, że ktoś , omawiając możliwości pokojowego za:stosowania radaru, na przykład do połowu wielorybów, porównał radar do generała, który po zwycięskiej wojnie poświęcił
się wędkarstwu. Nie wiem, czy rzeczywiście zastosowano radar
w rybołóstwie, interesować nas natomiast będzie, jaki użytek
zrobili z niego astronomowie. Zacznijmy od przypomnienia, co
to jest radar.
Radar powstał w czasie ubiegłej wojny światowej. Na jego
dobro należy zapisać to, że nie był bronią zaczepną, lecz służył
*) Ogólnie przyjęto oznaczać gwiazdy podwójne wizualne przez po<ianie numeru w odnośnym katalogu gwiazd podwójnych oraz przez
podanie początkowych liter naZWliska odkrywcy. Tak np. ADS 8337 =
-= BDS 5951 = tl794 oznacza gwiazdę podwójną wizualną odkrytą przez
Burnhama, jako 794 z rzędu, zaś ADS 8337 ~eost numerem tej gwiazdy
w katalogu gwiazd podwójnych A i t k e n a, natomiast BDS 5951 jest nu:merem tej gwiazdy w katalogu gwiazd podwójnych B urn h a m a.

166

URANIA

prawie wyłącznie celom obrony. Stosowany był mianowicie do.
wykrywania zbliżających się samolotów nieprzyjacielskich, gd~r
te znajdowały się jeszcze bardzo daleko od miejsca, w którym
umieszczona była stacja radarowa.
·
Urządzenie stacji radarowej składało się z nadajnika: wysyłającego fale elektromagnetyczne i z urządzenia odbiorczego.
Fale elektromagnetyczne wysyłane przez nadajnik- zupełnie
podobne do fal radiowych wysyłanych przez radiostacje i odbieranych przez nasze odbiorniki radiowe, lecz o znacznie mniejszej długości, rzędu kilku lub kilkudziesięciu centymetrów ulegały rozproszeniu na zbliżającym się samolocie i częś ć ich zresztą bardzo mała wracała i była odbierana przez urządze
nie odbiorcze. Jeżeli zmierzymy czas, który upłynął od momentu wysłania fali przez nadajnik do momentu powrotu do
odbiornika fali rozproszonej na odległym przedmiocie (tzw. echo
radarowe) i znamy prędkość, z jaką rozchodzi się fala, to łatwo
obliczyć możemy odległość tego rozpraszającego przedmiotu.
Wiedząc, że szybkość rozchodzenia się fal radiowych wynosi
około 300 OOOkm/sek., spróbujmy obliczyć, jak długie są te
okresy czasu, które musimy mierzyć w urządzeniach radarowych, aby wyznaczyć odległość przedmiotu wynoszącą np.
150 km. Rachunek jest bardzo prosty. Ponieważ przebyta droga
równa jest iloczynowi prędkości i czasu, a droga przebyta przez
naszą falę od nadajnika do przedmiotu rozpraszającego (150 km)
i od tego przedmiotu do odbiornika (150 km) wynosiła 300 km,
więc czas =
300
= 0,001 sek
300 000
Tego rzędu odstępy czasu mierzyć musimy w urządzeniach ra-·
darowych. Jak to zrobić? Pomiary tak małych czasów nie są
oczywiście łatwe, jakkolwiek nie to stanowiło główną trudność
w konstrukcji urządzeń radarowych. Do pomocy bierzemy tu
tzw. lampę Braun a.
Spójrzmy na poniższy rysunek (rys. 1). Rozżarzony przepływem prądu elektrycznego drucik K (katoda) wysyła elektrony. Jeżeli między katodę a następną elektrodę W (tzw. cylinder W e h n e l t a) załączymy pewne napięcie, tak aby cylinder był dodatni, wówczas elektrony te - o ładunku ujemnym - będą przyśpieszane i będą padać na ekran E w postaci
wąskiej wiązki. Gdy ekran powleczemy substancją świecącą pod
wpływem padających elektronów, wówczas otrzymamy na nim
świecącą . plamkę. W lampie Brauna obok omówionej już katody i cylindra Wehnelta widzimy jeszcze cztery inne elektrod:t
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w postaci płytek ustawionych do siebie parami prostopadle (X
i Y). Jeżeli na płytki X przyłożymy pewne napięcie, to wiązka
elektronów, a więc również i plamka na ekranie, odchyli się

Rys. l.

Lampa Brauna. Elektrony
przez rozżarzoną katodę K
i przyspieszane przez napięcie przyło~ on e na cylinder Wehnelta W dają
jasną plamkę na ekranie lampy E.
Plarnka ta może być poruszana poziomo przez przyłożenie napi ę cia na
płyty X , lub pionowo przez napięcie
przyłożone na płyty Y.
wysyłane

w kierunku poziomym. Analogicznie przyłożeniu napięcia na
Y towarzyszyć będzie odchylenie plamki w kierunku
pionowym.
A teraz mamy już wszystkie dane potrzebne do wyjaśnienia,
jak w urządzeniach radarowych mierzymy bardzo małe odstępy czasu. W tym celu na płytki X lampy Brauna przykła
damy napięcie zmienne narastające szybko do pewnej wartości
a potem jeszcze szybciej spadające do zera. Napięcie to nazypłytki

b
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Rys 2. (a) Schemat urządzenia radarowego. Wysłana przez nadajnik
fala radiowa rozprasza się na odległym samolocie i wraca w postaci echa
radarowego od odbiornika. Plamka na ekranie lampy Brauna poruszana
poziomo przez napięcie podstawy czasu (b) jest odchylana w kierunku
pionowym przez impulsy załączane w momencie wysłania fali (c) i odebrania echa (d). Mierząc czas pomiędzy wysłaniem i powrotem fali możemy wyznaczyć odległość samolotu (d).
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warny napięciem podstawy czasu. Pod wpływem tego napięcia
plamka świetlna na ekranie będzie poruszać się od strony lewej ku prawej, a potem gwałtownym skokiem wracać na lewo
i na ekranie zobaczymy świecącą linię (rys. 2b). Nic nie stoi
na przeszkodzie, aby czas, w ciągu którego plamka porusza się
ku stronie prawej, uczynić równym np. 1/10 000 sek. W momencie wysłania impulsu fali nadajnik przesyła do lampy
Brauna impuls napięcia, który włączymy na płytki Y (rys. 2a).
Impuls ten odchyli plamkę lampy w kierunku pionowym (rys.
2c). Podobny impuls napięcia przesyła również do lampy Brauna
urządzenie odbiorcze po odebraniu echa i impuls ten pojawi
się również na ekranie lampy, przesunięty jednak względem
pierwszego w prawo o odcinek odpowiadający odstępowi czasu
potrzebnemu na przejście tam i z powrotem fali radiowej, wysłanej przez nadajnik (rys. 2d). Wiedząc, w jakim czasie plamka
przebiega przez cały ekran, możemy ekran ten zaopatrzyć
w skalę, na której odczytamy wprost czasy np. w milionowych
częściach sekundy. Ponieważ zaś szybkość fal radiowych jest
stała, możemy skalę tę wycechować wprost w odległościach
rozpraszającego falę przedmiotu.
2.

Jaki astronomowie zrobili z radaru

użytek ...

Astronomowie zastosowali radar do badania ruchu meteorów. Powiecie: no, oczywiście! Meteor, to po prostu taki lecący
samolot; fale radiowe mogą się od niego rozpraszać i otrzymamy
zwyczajne echo radarowe. Tak proste to jednak nie jest. Ze
względu na bardzo małe rozmiary meteorów, fale elektromagnetyczne rozpraszają się na nich w bardzo małym tylko stopniu i echo radarowe byłoby zbyt słabe, aby mogło być odbierane w urządzeniach odbiorczych. ·Ta sama jednak okoliczność,
która umożliwia obserwacje wizualne meteorów, umożliwia
również obserwacje radarowe. Okolicznością tą jest to, że meteory poruszają się w atmosferze Ziemi. Przelatując w atmosferze tej z dużymi prędkościami jonizują cząsteczki atmosfery
i wzdłuż toru meteoru tworzy się kolumna zjonizowanego gazu.
Taka kolumna zjonizowanego gazu może już rozpraszać fale
elektromagnetyczne w dostatecznym stopniu, aby otrzymać odpowiednio silne echo.
Mierząc zatem przy pomocy zwyczajnego urządzenia radarowego czas, w ciągu którego wraca echo rozproszone na torze
meteoru, wyznaczyć możemy odległość, w jakiej w danym momencie przebiega meteor. Jeżeli zmierzymy odległości te w róż
nych momentach czasu, to otrzymać możemy również prędkość
meteoru. Przypuśćmy, że meteor porusza się po linii prostej ze
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stałą szybkością v i w momencie t 0 znajduje się. w punkcie A
toru odpowiadającym najmniejszej odległości R 0 od obserwatora O (rys. 3a). W momencie późniejszym t znajdzie się on
w punkcie B o odległości R, którą łatwo wyznaczyć możemy
z rysunku
R2 = R 02 + v2 ( t - t 0)2.
Jeżeli wykreślimy zależność odległości R od czasu t to otrzykrzywą zwaną hiperbolą (ściślej mówiąc c trzymamy tu
jedną gałąź hiperboli, rys. 3b). Z krzywej tej możemy łatwo
wyznaczyć szybkość v.

mamy

R

o

a

t

b

Rys. 3. Gdy meteor przelatuje po linii prostej ze stałą szybkością (a),
odległość jego R od obserwatora zmienia się według krzywej zwanej
hiperbolą (b).

Astronomowie byli wygodni. Powiedzieli sobie mianoWicie,
dobrze, aby nasze urządzenie radarowe wykreślało
nam wprost tę hiperbolę. I skonstruowali takie urządzenie.
W urządzeniu tym ekran lampy Brauna pozostaje ciemny
w ciągu całego czasu pomiaru z wyjątkiem momentu, w którym echo radarowe wraca do odbiornika. Uzyskuje się to w ten
sposób, że na cylinder Wehnelta załączone jest stale napięcie
ujemne nie wypuszczające wiązki elektronów. W momencie
odebrania echa odbiornik przesyła na ten cylinder impuls dodatni, wypuszczający na chwilkę elektrony. Napięcie podstawy
czasu zostaje załączone na płyty X lampy Brauna w momencie
wysłania fali przez nadajnik. Przy stałej odległości przedmiotu
rozpraszającego falę otrzymujemy na ekranie lampy plamkę
świecącą stale w tym samym miejscu. Przy zmieniającej się
odległości przedmiotu zmieniać się będzie oczywiście również
że byłoby
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położenie

plamki. Na filmie fotograficznym poruszającym się
przed ekranem sfotografujemy zatem hiperbolę. Jeżeli obserwacje takie wykonamy z trzech różnych miejsc, wyznaczyć
możemy również położenie toru meteoru w przestrzeni.
Nie dla każdego jednak meteoru otrzymanie takiej hiperboli jest możliwe. Przy bardzo małych meteorach, dających
małą jonizację gazu, echo wraca tylko od części toru najbliż
szych względem obserwatora. Tak na przykład na kilka tysięcy obserwacji radarowych meteorów zaledwie kilkadziesiąt
nadawało się do wyznaczenia prędkości. Dlatego też opracowano
inną metodę. ·
Ta nowa metoda p0lega na pomiarze zmian natężenia fal
rozproszonych od toru meteoru w czasie jego przelotu. W miarę
przelotu meteoru wydłuża się kolumna zjonizowanego przez
niego gazu. Skutkiem tego i skutkiem różnych odległości od
odbiornika różnych części toru meteoru, występuje w pewnych
momentach wzmocnienie, w innych osłabienie natężenia echa.
W wyniku natężenie odbieranych fal będzie się zmieniać w sposób w przybliżeniu podany na rys. 4. Widzimy, że natężenie
J

Rys. 4. Tak zmienia się natężenie
echa radarowego rozproszonego od
toru meteoru w czasie jego przelotu.

t.

doznaje tu po przeJ~ClU meteoru przez punkt najbliższy oscylacji o rosnącej częstości i malejącej amplitudzie. Natężenie odbieranego echa mierzymy tu w ten sposób, że sterujemy nim
ruch plamki na ekranie lampy Brauna, który fotografujemy
na poruszającym się ze stałą szybkością filmie. Na filmie otrzymujemy wykres podobny do pokazanego na rys. 4. Mierząc
odstęp czasu między różnymi maksimami tej krzywej (odstęp
ten znamy, znając prędkość poruszania się filmu), wyznaczyć
możemy szybkość meteoru. Potrzebna do tego jest jeszcze znajomość najmniejszej odległości toru meteoru R 0 , którą mierzymy przy pomocy opisanego wyżej zwykłego urządzenia radarowego. Czynnikiem zakłócającym jest tutaj fala odbierana
wprost z nadajnika, jednak odpowiednio doprowadzona może
ona powiększyć jeszcze czułość urządzenia.
3. . ........ i co otrzymali?

Przez zastosowanie metod radarowych do obserwacji meteorów otrzymali astronomowie wiele cennych wyników.
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Na wstępie trzeba tu jednak zwrócić uwagę na jedną bar<l.zo ważną okoliczność. Podczas gdy obserwacje wizualne meteorów podobnie jak większość obserwacji astronomicznych - wykonywane mogą być tylko nocą i tylko przy ładnej
pogodzie, obserwacje radiowe wykonywane mogą być również
w ciągu dnia i przy pogodzie nie nadającej się do obserwacji
wizualnych. Okoliczność ta zwiększa z jednej strony materiał
obserwacyjny możliwy do uzyskania, z drugiej skłoni być
może do obserwacji astronomicznych wielu ludzi, których od
astronomii odstręczała konieczność pracy w nocnej porze.
Dzięki zastosowaniu metod radarowych udało się wykryć
kilka nowych dziennych rojów meteorów, niedostępnych zupełnie dla obserwacji wizualnych. Opracowanie radiowych metod wyznaczania radiantów rojów pozwoliło na zbadanie pochodzenia tych rojów. Przy obserwacjach znanych rojów meteorów okazało się, że liczba zaobserwowanych w określonym
<:zasie meteorów zależy dość silnie od długości fali, przy jakiej
przeprowadzamy obserwacje. Jakkolwiek wydaje się nie ulegać wątpliwości, że prawie wszystkie zaobserwowane echa po<:hodzą od meteorów, pochodzenie tej zwiększonej liczby meteorów nie jest jeszcze zupełnie jasne.
Bardzo duże znaczenie mają opracowane ostatnio metody
dokładnego
wyznaczania szybkości meteorów z obserwacji
zmian natężenia odbieranego echa. Metody te pozwalają na
wyznaczanie szybkości meteorów o wjelkości do 150 km/sek
z błędem średnim około 50fo. Ma to duże znaczenie przy badaniu rojów. Tak np. zbadano rój Geminid określając prędkości
około 11 000 meteorów.
Dalsze udoskonalenie metod doświadczalnych, a w szczególności większe ich rozpowszechnienie, pozwoli na uzyskanie
znacznie większego niż dotychczas materiału statystycznego
i otrzymanie wielu cennych wyników.
KRONIKA
Wrażenia

z

bytności

w l\'Ioslnvie

Na znak szacunku dla polskiej kultury narodowej i w uznaniu p1aw
polskiego - powiedział w swym pięknym przemów:eniu na akcie uroczystym w dniu 10 kwietnia br. w Akademii Nauk ZSRR przedstawicie! Prezydium Akademii prof. A. W. Topcziew - Rząd Radziecki
postanowił przekazać Polsce pewne materiały o .znaczeniu lllstoryCZillym,
zajęte przez wojska radzieckie w Prusach Wschodnich w trakcie bojów lutowych 1945 r., a do,tyczące w szczególności Mikołaja Koper.1ika
państwa
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następców jego w kapitule katedry we Fromborku, gdzie jak wiadomo, Kopemi:k w ciągu szeregu lat był kanO!!likiem.
W zwią7..ku z tym odbyła sdę w pierwszej połowie kwietlnia br. podróż do Moskwy na kilka dni niżej podpisanego, jako uczestnika delegacji rządowej w sp11awie odnośnego daru radzie('kiego. Wśród otrzymanych przedmiotów, pochodzących (l; Fromborku, na szczegó 1 ną uwagę
zasługują księgi gospodarcze biskupstwa warmijskiego z właSlllocęcz
nymi, nader czytelnie skreślonymi dlużs,zymi zapisami, w li.czbie przeszło
dwunastu, naszego wielkiego astronoma. W darze• - który przejęty został oficjalnie przez ob. wiceministra szkolnictwa wyższego H. Golań
skiego - znajdują się też listy do Kopernika, korespondencja z biskuptern Kromerem (z;nany dziejopis i vrybitny polityk polski XVI wieku)r
około 100 ksiąg rękopi.śmie!llnych i ponad 200 tomów róŻiliOjęzyczn.ej;
literatury naukowej, dotyczącej historii Polski, filozofii i przyrodoznawstwa. Również cenne utensylia kościelne, w ogólnej liczbie według spisu
blisko 400 przedmiotów.
W Moskwie nader miłe i naukowo interesujące , było zetknięcie się
z kolegami astronomami. Naszymi pracami bi,eżącymi interesują się prof.
B. W. KUJkarkin i w szczególności prof. P. P. Pa,r enago, który w rozmowie podkreślił wagę krakowskich ścisłych obserwooji gwi:azd =Lennych
i to w z w i ą z k u z p r o b l e m e m c z a s u k o s m i c z n e g o. Prof. Parenago był mile zaskocZOilly wiadomością, że probłem czasu kosmicznego należy do tematyki Obserwartorium Krakowskiego. Chodzi o to,
że wobec stanowczego stwierdzenia obecnie podejrzewanej od pół wieku.
zmiennej szybkości ruchu obrotowegc Ziemi, odczuwa się w astronomii
potrzebę znalezienia dodatkowych, światowych podstaw do oparcia czy
też kontroli raohuby czasu. Jest mowa o przyjęciu za jednos:tkę czasu
długości roku; oo będzie jednak, jeżeli i ta jednostka miałaby się okazać równie niestałą, jak długość dTllia? Być może wŁaśnie momenty,
dotyczące gwiazd zrndlenny.ch, byleby tylko, obserwowane w wielkiej·
ilości i bairdzo dO!kładnie, stanowić będą w przyszłośd cenny material
dla sprawdzania .c zasu, opartego do.t ychczas o zjawiska tylko w ukła
dzi.e słonecznym. Są M'eScz.tą i inne aspekty tego zagadniend.a. Prof. Parenago wyll"aził zdanie, że Obserwatorium MoskiewSikie weźmie udział
w tej kampanii czasu, przy zastoso.w aniu nowoczesnego fotometru elektronicznego. Nasz krakowski fotometr tego typu mógłby też być jego
zdan.iem użyty również do no<woczesnej pracy nad szybkością światła
czy też patralaksą Słońca metodą Olaia Romera (z zaćmie11 w układzie
Jowisza).
Astronomowie moskiewscy słusznie się chlubią posiadaną, a ułożoną
z niezmiernym trudem, kartoteką prac z dziedziny gwiazd c~y to ;?:miennych, czy to podejTzewanych o zmienność. W Obse.rwatorium tamtejszym w dalszym dągu pra•o uje niezbyt już młody, bo urodz. w 1870 r.,
ale z młodzieńczą we.rwą wydają·cy swe fachowe podręcz:niki, prof. S
N. Błażko. Właśnie wyszło III wydanie jego Astoonom:ii Prakty=ej.

i
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dZlicła,

któremu podobnego co do zakresu i gruntowności nie ma współ
litaratura światowa. W dziele tym w dużej mierze wykorzystane
zostały liczne wartościowe prace astronomów radzieckich. Odmiennymi
problemami zdaje się zajmować młodziutka moskiewska astrofizyczk:a,
Anna Henrykówna Masiewicz. Niestety musiałem sprawić jej pewien
.zawód informacją, że wydrukowana właśnie w Acta Astronomica (czasopismo międzyl!larodOIWie, wydawane w ,1{.[-akowie; przyp. Reda.lwji)
r~awa T.
Kochmańskiego,
pt. "Algebra jądrowa", nie dotyczy
jąder atomowych, recz mniej ją interesujących jąder (inaczej zbiorów
współczy:n.ndków) wielomianów algebraicznYch.
Obserwatoruum dLa studentów powstanie niezadługo w pobliżu wielkich, wmoszonych budowli Uniwersytetu na wzgórzach podrniejsldch
Lenina. Te wysokościowe budynki SIPrawiają imponujące wrażenie,
i mimo swej nowoczesności, harmonizują swym stylem - jak zauważył
jeden z członków naszej trzyosobowej delegacji, rektoT J. Wasillrowskiz niektórymi starodawnymi gmachami Moskwy. Miasto sprawia obecnie
wrażenli.e b. bogatego i jednej z największych światowych stolic i ude-rza czystością. Od 1936 r., kiedy piszący po raz ostatni odwiedził
Moskwę, zaznaczył się na każdym kroku wielki postęp, nie mówiąc już
.o tym co było przed pierwszą wojną światową.
Na dworcu w Moskwie delegaci byli witalllli. i żegnani przez przedstawicieli Akademii Nauk ZSRR. Przy tym prof. H. Kosztoj.alnc opowiedział o krystalicznie czystym pow1etrz.u i niezmiernie pogodnym
niebie w niedawno powstałym narodowym obseTWatorium ormiańskim
w Biurakanie w pobliżu Erywania.
Prof. Dr. T. Banachiewicz
<:zJeS!la

Prace M. S. Bobrowa nad

budową

pierścienia

Saturna

Niedawno ukazał się w czasopiśmie "Priroda" (nr. 12, 1951) autoreferat M. S. B o b r o w a dotyczący jego prac nad strukturą pierścienia
.Saturna. Podajemy go poniżej w obszernym streszczeniu.
Jak wiadomo, pierścień Saturna składa się z wielkiej ilości drobnych
księżyców obiegających macierzystą planetę w płaszczyźnie jej równika.
Ostatecznego dowodu na to, że pierścień Saturna składa się z drobnych
cząstek, a nie jest ciałem stałym, dostarczały badania spektroskopowe
znakomitego rosyjskiego astrofizyka A. A. B i• e ł o p o l s k i e g o,
przeprowadzone u schyłku XIX wieku. Z zaobserwowanego przez
Bielopolskiego w świetle odbitym od pierścienia Saturna efektu Dopplera
wynika, iż wewnętrzne części pierścienia obracają się znacznie szybciej
·od zewnętrznych i mianowicie każdy punkt pierścienia obraca się z taką
szybkością, jaką właśnie, w myśl praw Keplera, powinien mieć satelita
:znajdujący się w danej odległości od planety.
Mimo że więcej niż pół wieku upłynęło od chwili stwierdzenia ,.sate1itamej" budowy pierścienia Saturna, mało było wiadomo aż do ostatnich czasów o rozmiarach samych cząstek, z których zbudowany jest
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pierścień.

Ten ostatni' problem, jak wykazuje Bobrow, może być
w oparciu o badania zmian ilości światła odbitego ku Ziemi
przez pierścień, zachodzących przy zmianach położenia Saturna w stosunku do Ziemi i Słońca.

rozwiązany

Przede wszystkim okazuje się, iż cząstki pierścienia odbijają światło
znacznie silniej w kierunku ku Słońcu, niż w pozostałych
kierunkach. Takich własności odbijających nie wykazują drobne ciała
o rozmiarach rzędu tysiącznych milimetra, natomiast większe ciała,
o nierównej powierzchni, właśnie w ten sposób odbijają światło.
Podobne zjawisko obserwujemy na przykład dla Księżyca, który w czasie
pełni odbija ku Ziemi (na jednostkę swojej powierzchni) znacznie więcej
światła niż na parę dni przed lub po pełni. Zjawisko to pochodzi stąd.
iż w czasie pełni nie widzimy na powierzchni Księżyca cieni rzucanych
przez nierówności terenowe, natomiast cienie te stają sit:; natychmia,;t
widoczne (zmniejszając dla obserwatora ziemskiego jasność powierzchni
Księżyca), gdy kąt .fazowy (kąt w trójkącie Ziemia- Księżyc- Słońce,
z wierzchołkiem w Księżycu) przestaje być równy 0°. Planety o gładki ej
powierzchni, jak Mars, czy też posiadająca otoczkę z chmur Wenera,
nie dają takiego efektu. Z powyższych faktów wnioskujemy, iż cząstki
tworzące pierścień Saturna są stosunkowo większymi ciałami, o wyraźnic
nierównej, chropowatej powierzchni.
Drugim efektem stanowiącym podstawę dla orientacji co do rozmiarów
cząstek, jest odkryty jeszcze w końcu zeszłego wieku tak zwany efekt
cienia. Polcga on na tym, iż jasność powierzchniowa pierścienia Saturna
szybko i w pewien charakterystyczny sposób maleje w miarę oddalania
się Saturna od położenia przeciwległego do Słońca dla obserwatora
ziemskiego. Jeżeli spadek jasności wyrazić w wielkościach gwiazdowych
i przedstawić graficznie w postaci wykresu, na którego osi pionowej
odniesione są zaobserwowane jasności, a na osi poziomej wspomniany
przed chwilą kąt fazowy, to dla Księżyca i większości planet otrzymamy
na wykresie w znacznym przedziale kątów fazowych prostą, której
nachylenie do osi poziomej będzie zależne od stopnia chropowatości
odbijającej powierzchni planety. Dla bardziej nierównych powierzchni
stromość będzie większa. Osobliwością takiej krzywej dla pierścienia
Saturna jest okoliczność, że jasność tak szybko maleje ze zmianą kąta
fazowego, iż krzywa wygina się ku osi poziomej. •Szorstkość powierzchni
odbijających części nie wystarcza do wytłumaczenia tego wygięcia.
słoneczne

Opisane zjawisko tłumaczy się tym, iż przy małych (w stosunku
do rozmiarów) odległościach między cząstkami, bliższe Słońcu cząstki
rzucają cień na dalsze. Gdy Saturn znajduje się w przeciwstawieniu,
te cienie są zakryte dla obserwatora ziemskiego tarczami samych
cząstek, a zatem niewidocznc; gdy Saturn oddala się od opozycji~
cienie coraz bardziej wysuwają się z za tarcz cząstek, stają się widoczne
i w rezultacie jasność powierzchniowa pierścienia szybko maleje.
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Z teoretycznych rozważań wynika, iż opisane zjawisko rzucania cieni
przez jedne cząstki na drugie tłumaczy jakościowo wygięty kształt
krzywej .fazowej. Zgody ilościowej nie udawało się do niedawna otrzymać. Otóż Bobrow zauważył, że przyczyna niezgodności ilościowej leży
w tym, iż cienie rzucane przez cząstki nie są walcami, jak to powszechnie
przyjmowano w dotychczasowych rozważaniach teoretycznych, lecz
stożkami o skończonej długości. Walcami byłyby tylko w wypadku
nieskończenie dużej odległości Saturna od Słońca, a jak wynika z badań
Bobrowa, takiego upraszczającego założenia wprowadzić właśnie nie
można.

na teorii efektu cieniowego uwzględniającej stożkowaty
cieni, wyprowadził Bobrow związek między kształtem krzywej
fazowej a wielkością D podającą, jaką część objętości pierścienia
zajmuje materia cząstek. Okazuje się, że cząstki zapełniają ogółem
około jednej tysiącznej części objętości pierścienia, zatem D
0,001.
Znając D oraz grubość pierścienia, która z obserwacji wypada rzędu
Y2 km., można obliczyć, opierając się na jeszcze jednej danej obserwacyjnej, mianowicie ogólnej przeźroczystości pierścienia, rozmiar cząstek,
z których pierścień jest zbudowany. Na podstawie kilku obserwacji
zakrycia gwiazdy przez pierścień (dokonanych jeszcze w 1920 roku)
przyjmuje Bobrow, że średnio pierścień przepuszcza około 1 ;, iloś.::i
padającego nań prostopadle światła. Przy tym stopniu przeźroczystości
pierścienia oraz przy D
0,001 i grubości pierścienia
Y, km., otrzymuje się średnicę cząstek rzędu metra.
Tak przeto z rozważań Bobrowa wynika, iż pierścień Saturna składa
się z cząstek o rozmiarach rzędu l metra, znajdujących się w odległo
ściach jedna od drugiej średnio 10m. Powierzchnia tych cząstek jest
silnie chropowata; ich zdolność odbijania światła jest wysoka, tego rzędu
co samego Saturna, gdyż w czasie opozycji najjaśniejsze części pierścienia mają tą jasność powierzchniową co i tarcza samej planety.
[Według "Priroda" 12, 35, 1951)
SLP
Opierając się

kształt

Co jest

źródłem

energii

słonecznej

?

Dotychczas uważano, że wszystkie gwiazdy gałęzi głównej diagramu
Russella - a więc i nasze Słońce - wytwarzają energię w cyklu reakcji jądrowych, zwanym cyklem Bethego lub cyklem węglowo-azoto
wym. Ostatnio wysunięto przypuszczenie, że dla Słońca może mieć
również znaczenie inny cykl reakcji jądrowych. Pierwszym ogniwem
łańcucha reakcji tego cyklu jest synteza dwóch protonów na deuteron
i dlatego cykl ten nazywamy krQ.tko cyklem "proton-proton". W dalszych ogniwach tego łańcucha reakcji do deuteronu dołącza się trzeci
proton dając tryton, który następnie w reakcji z jądrem helu daje lit
o liczbie masowej 7. Lit ten wreszcie reagując z jeszcze jednym protonem rozpada się na dwa jądra helu. Ponieważ cykl "proton-proton" różni

'
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znacznie od cyklu węglowego (np. wytwarzanie energii zachodzi tu
proporcjonalnie do czwartej potęgi temperatury, podczas gdy w cyklu
węglowym proporcjonalnie do potęgi siedemnastej), należy przy uwzględ
nieniu udziału tego cyklu reakcji w produkcji energii zmienić również
model wewnętrznej budowy Słońca. Po wykonaniu odpowiednich rachunków okazało się przede wszystkim, że należy przyjąć inne zawartości różnych pierwiastków w Słońcu. Według tego nowego modelu winno
być we wnętrzu Słońca wodoru 82%, helu 17%, podczas gdy w modelu
dawniejszym wodoru wypadało 47%, a helu 41%. Temperatura środka
Słońca obniżyła się tu w porównaniu z modelami, w których energia produkowana była wyłącznie w cyklu węglowym. Wynosi ona 14,9 miliona
stopni, podczas gdy dla modelu Schwarzschilda WYfiOSiła 19 milionów sto·
pni. Energia jest tu produkowana prawie wyłącznie (w 95 procentach)
w cyklu reakcji "proton-proton", przy czym produkcja energii następuje
nie tylko w strefie centralnej Słońca, lecz również w obszarach dość
znacznie od środka oddalonych.
[Według ApJ 114, 138 (1951)].
AS
się

Teorie powstawania polaryzacji

światła

gwiazd w przestrzeniach

międzygwiezdnych

Badania nad polaryzacją światła gwiazd wykazały, że polaryzacja
taka istnieje, przy czym stopień polaryzacji związany jest z ekscesem
barwy danej gwiazdy. Ponieważ eksces barwy pochodzi od selektywnej
absorpcji światła gwiazdy przy przejściu przez chmury materii między
gwiezdnej, należy przypuszczać, że również polaryzacja światła gwiazd
wywołana jest przez ten sam czynnik, czyli przez cząsteczki tej materii.
Przeprowadzone liczne obserwacje polaryzacji światła gwiazd wskazują
na to, że występuje proporcjonalność między stopniem polaryzacji i ekscesem barwy, że płaszczyzny polaryzacji zorientowane są średnio w pewnym określonym kierunku, oraz, że nie ma żadnej obserwowalnej zależności między długością fali światła a stopniem jego polaryzacji.
Powstawanie polaryzacji należało w jakiś sposób wyjaśnić teoretycznie. Nie ulega obecnie wątpliwości, że polaryzacja ta spowodowana
jest przez cząsteczki pyłu międzygwiezdnego zorientowane przez jakieś
czynniki w pewnym wyróżnionym kierunku. Narzuca się przy tym przypuszczenie, że czynnikiem takim, orientującym cząstki, mogłyby być
pola magnetyczne. Ostatnio coraz więcej badaczy skłania się do przypuszczenia, że takie pola magnetyczne w przestrzeniach międzygwiezd
nych rzeczywiście istnieją. Odnośnie charakteru samych cząstek wywołujących polaryzację światła gwiazd powstały ostatnio dwie teorie:
l. Pierwsza z tych teorii zakłada, że polaryzacja światła gwiazd wywołana jest przez cząstki ferromagnetyczne zorientowane przez między
gwiezdne pola magnetyczne. Przypuszcza się tu, że w przestrzeniach mię
dzygwiezdnych znajduje się dość dużo żiaren złożonych głównie z żelaza,
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.a powstałych przez rozbicie cząstek większych zawierających wiele innych składników, jak zestaloną wodę, metan czy amoniak. Większe ziarna
wywołujące polaryzację powstawać mogą przez połączenie się kilku ziaren drobnych.
2. Według drugiej teorii polaryzacja wywołana jest nie przez cząstki
:ferromagnetyczne, lecz przez cząstki paramagnetyczne (z małą domieszką
żelaza) . Jeżeli cząstki złożone z ciał paramagnetycw.ych wirują z dużymi
prędkościami kątowymi w polu magnetycznym, to występują siły starające się oś krótszą tych cząstek uczynić osią obrotu i oś tę skierować
równolegle do kierunku pola magnetycznego. Ponieważ cząstki takie
.absorbują w innym stopniu światło spolaryzowane prostopadle i równolegle do osi dłuższej, wystąpi tu zatem pewna polaryzacja.
W obydwóch teoriach należy założyć występowanie w przestrzeniach
:międzygwiezdnych pól magnetycznych o natężeniu rzędu 10-4 Gs; obie
prowadzą do dosyć zgodnych z doświadczeniem wyników. Dalsze obserwacje pozwolą być może na rozstrzygnięcie między tymi teoriami, przez
<:o otrzymalibyśmy nowe informacje dotyczące materii międzygwiezdnej.
[Według ApJ 114, 187, 206 (1951)] .
AS
O

możliwościach

występowania

roślinności

na Marsie

Badania astronomów radzieckich nad światłem rozproszonym od
pewnych części powierzchni Marsa, nad zmianami okresowymi tego
:światła, łącznie z danymi uzyskanymi z porównania go ze światłem
rozproszonym przez pewne wysokogórskie rośliny na Ziemi, pozwalają
na przypuszczenie, że na Marsie występować mogą pewne
' postacie organicznego życia roślinnego. Ostatnio głos w tej sprawie
zabrali specjaliści biologowie. Autorka referowanego artykułu, który
ukazał
się
w czasopiśmie "Astronomiczeskij Zurnał"
O. W.
'Troi ck a j a - dyskutuje z punktu widzenia biologii możliwości wystę
powania na Marsie roślinności.
Dla istnienia życia roślinnego spełnione być muszą pewne określone
warunki klimatyczne. Takimi koniecznymi warunkami są:
l. Występowanie wody w postaci otwartych zbiorników wodnych
i w postaci pary wodnej w atmosferze;
2. istnienie odpowiednich ilości tlenu w atmosferze,
3. temperatura zawarta w pewnych określonych granicach,
4. odpowiednio gęsta atmosfera, która z jednej strony nie dopuszczałaby

do zbyt szerokich wahań temperatury, z drugiej chroniła
przed szkodliwym dla nich w zbyt dużych ilościach promieniowaniem nadfioletowym Słońca.
Woda potrzebna jest zarówno do rozwinięcia się jak i do utrzymania
:życia organicznego. Komórki rośliny składają się w głównej części
:z wody, a poza tym woda jest czynnikiem przenoszącym z gleby potrz.rośliny
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bne dla rozwoju rośliny substancje. W obecności roślin odbywa si ę
wymiana wody między gruntem i atmosferą: rośliny oddaj ą wod ę
do atmosfery. Tymczasem z informacji posiadanych przez astronom0w
wynika, że na Marsie nie ma żadnych otwartych zbiorników wody
w postaci czy to rzek czy jezior o wymiaracl'l wi ększych od kilkuszt
metrów. Pod tym względem warunki na Marsie są wi<;c nieodpowiednie
dla wytworzenia się życia roślinnego. Również brak znaczmeJszych
tlości pary wodnej w atmosferze Marsa wsk azuje na brak na jego
powierzchni życia roślinnego.
Tlen potrzebny jest roślinom do oddychania. Oddychanie stanowi
Jeden z najważniejszych procesów życiowych rośliny, proces dostarczający potrzebnej do życia rośliny energii. W atmosferze Marsa tlenu
jest bardzo mało, około 1000 razy mniej niż nad równą co do wielkości
powierzchnią na Ziemi.
Dla utrzymania życia roślinnego konieczne jest, aby wahania
temperatury odbywały się w pewnych określonych granicach. Jakkolwi.2k
rośliny mogą żyć jeszcze przy temperaturach niższych od zera, to
jednak rozwój i rozmnażanie rośliny postępować może tylko przy
temperaturach dodatnich. Na Marsic tymczasem średnia temperatura
roczna wynosi zaledwie - 23° C (na Ziemi + 15° C), najwyższa temperatura nie przekracza + :1.0° C a najniższa dochodzi do - 80° C. Warunki
te, zarówno jak i duże wahania dobowe temperatury spowodowane małą
gęstością atmosfery, nie sprzyjają rozwojowi życia roślinnego.
Analiza warunków istniejących na Marsie przeprowadzona z punktu
widzenia biologii wykazuje zatem, że warunki te są wybitnie niesprzyjające dla powstania i rozwoju roślinności. Jakkolwiek w warunkach
tego typu występować mogą pewne postacie życia mikroorganiczncgo.
to jednak występowanie ro~linności jest raczej mało prawdopodobne.
stała

[Według

Astronomiczeskij Zurnal 29, 57 (1952)]

AS
Niebieskie

Słońce

i

Księżyc

Niedawno') zaobserwowano w różnych miejscach na Ziemi (również
w Polsce) niebieskawe zabarwienie Słońca i Księżyca. Przyczyny powstawania tego zjawiska nie były zbyt jasne. Ostatnio ukazał się w czasopiśmie Nature artykuł podający pewną interpretację tego efektu.
Jak wiadomo z'abarwienie czerwone tarczy słonecznej, ktÓre możemy
dość często obserwować, pochodzi stąd, że cząstki zawarte w atmosferze
rozpraszają silniej promieniowanie o mniejszej długości
fali, a więc
barwy niebieskiej, niż promieniowanie czerwone, o większej długoścr
fali. Skutkiem tego niebieskie promieniowanie zostaje w znaczniejszych
ilościach usunięte ze światła słonecznego i Słońce w wyniku przyjmuje
1)

Por. "Urania", T. XXI, str. 178.
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a więc czerwoną. R a y l e i g h wykazał teoretyczdla cząstek o wymiarach znacznie mniejszych od długości · fali
światła, rozproszenie jest odwrotnie proporcjonalne . do czwartej potęgi
długości fali, więc na przykład dla cząstek o średnicach mniejszych od
0,1 mikrona (l mikron = 10- 6 m) dziewięciokrotnie silniej rozpraszane
jest promieniowanie niebieskie o długości fali 4000 mikronów, niż czerwone o długości fali 7000 mikronów. Należy przypuszczać, że niebieskawe
zabarwienie Słońca może być spowodowane przez cząstki nie spełniające
prawa Rayleigha, a więc cząstki o większych rozmiarach.
Teoria podana przez Reyleigha została następnie rozszerzona przez
M i e' go na cząstki większe. Z przeprowadzonych przez różnych autorów
rachunków dotyczących rozproszenia promieniowania przez cząstki
o różnych wymiarach wynika, że w krzywej podającej to rozproszenie
w zależności od stosunku średnicy cząstki do długości fali światła, wyróżnić możemy trzy obszary. Obszar pierwszy będzie to obszar rozpl'Oszenia rayleighowskiego, odpowiadający cząstkom o małych wymiarach
w porównaniu z długością fali świetlnej. W obszarze tym rozproszenie
maleje silnie z rosnącą długością fali. Trzecim obszarem będzie obszar,
w którym rozproszenie jest w przybliżeniu stałe. Odpowiada on rozproszeniu przez cząstki o wymiarach znacznie większych . w porównaniu
z długością fali światła rozpraszanego. Pomiędzy tymi dwoma obszarami znajduje się obszar pośredni, w którym krzywa rozpraszania wykazuje szereg maksimów. Obszar ten odpowiada cząstkom o wymiarach
porównywalnych z długqścią fali światła, wobec czego ' w· obszarze tym
mogą występować bardzo silne rozproszenia rezonancyjne powodujące
powstawania maksimów. Ponieważ krzywa rozproszenia ·posiada maksima, ma więc również i obszary, w których rozpaszenie maleje z mn.lejącą długością fali. Dla cząstek o wymiarach odpowiadających tym
obszarom, promieniowanie o długościach fali większych, a więc czerwone, usuwane będzie silniej ze światła słonecz:rtego, skutkiem czego
Słońce może zabarwić się na niebiesk'o.
'
Obszarowi o takim właśnie prawie rozpraszania odpowiadają cząstki
o średnicach od l do 2 mikronów i pojawienie się takich cząstek
w większych ilościach w atmosferze ziemskiej jest warunkiem Występo
wania niebieskawego zabarwienia Słońca i Księżyca. Warunki takie zdarzają się bardzo rzadko, ponieważ konieczne jest pojawienie się takich
cząstek w większych ilościach w atmosferze, lub skupienie ich przez ja-·
kieś czynniki w chmurq o odpowiedniej wielko~ci.
[Według N atu re 168 , 554 (1951)].
A. S.
Katalog kornet
nie,

dopełniającą,

że

Astronom francuski M. F. B a l d e t wydał ostatnio katalog wszystkich dotychczas zaobserwowanych żjawisk komet, począwszy od czasów
najdawniejszych aż po koniec 1948 r. 'Pracę swą zaopatrzył bibliografio;;t:
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odnośnych źródeł.

Z zestawienia tego wynika, że ludzkość zarejestrodotvchczas pojawienie się 1412 nowych oraz 39 periodycznych
komet. Te ostatnie dały w sumie 207 pojawień. Dla 738 obiektów, a więc
.Ola 51 % obliczono orbity.
Warto tu wspomnieć , że podobny katalog wydał w r . 1667 w Amster-damie Polak Stanisław L u b i e n i e ck i w postaci obszernego dzieła
pt. "Historia komet od potopu aż do r. 1665 po nar. Chr."
J. G.
wała

Niezwykła

Jeden z

fotografia komety

miłośników

-ćmienia Słońca

astronomii dokonał w czasie całkowitego zaw dniu l listopada 1948 r. ciekawego odkrycia. Nie tylko

Fotografia komety 1948 l dokonana w czasie

zaćmienia

Słońca.

na kliszy obraz nowej nieznanej komety : 1948 l, ale ponadto
osobliwy fakt, źe warkocz jej był niemal dokładnie skierowany ku Słońcu, wbrew regule. Zdjęcie , nadesłane przez jednego
z członków PTMA, reprodukujemy.
J. G.
-uchwycił

skonstatował

Nowy naturalny wzorzec
Już dość
jakiś
ność

długości

dawno zauważono, że długość fali światła wysyłanego przez
pierwiastek mogła by być użyta - ze względu na swą niezmieni niezależność, w szerokich granicach, od warunków- jako natu-
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ralny wzorzec długości. Dzięki znacznemu powiększeniu dokładności
pomiarów spektralnych w ostatnich latach wzorzec taki stał się możliwy
do zrealizowania, i coraz więcej dokładnych pomiarów długości wykonuje się obecnie przy pomocy fal świetlnych.
Pierwszy taki naturalny wzorzec długości został opracowany już
w roku 1892 przez M i c h e l s o n a. Michelson określił mianowicie liczbę
fal odpowiadających czerwonemu prążkowi wysyłanemu przez kadm,
mieszczącą się w długości l m. Od tego czasu wykonano dziewięcio
krotnie bardzo dokładne pomiary długości fali odpowiadającej temu
prążkowi, otrzymując wartość średnią (6439,4696 ± 0,0009) A, czyli z dokładnością 14: 108• Wzorzec ten posiadał jednakże liczne wady. Skutkiem tego, że lampę kadmową należało ogrzewać do temperatury około
3200 C występowało dość silne poszerzenie prążka na skutek zjawiska
Dopplera 1 ). Nieostrość prążka potęgował dalej fakt, że naturalny kadm
używany w tych lampach był mieszaniną 8 izotopów. Lampa kadmowa
była poza tym niezbyt wygodna w użyciu i nadawała się raczej tylko
jako wzorzec do cechowania wtórnych wzorców długości fali w spektroskopii.
Ostatnio opracowano nowy taki naturalny wzorzec długości. W przemianach jądrowych uzyskiwanych w stosach atomowych można otrzymać ze złota o liczbie masowej 197 rtęć o liczbie masowej 198. Rtęć ta
pobudzona do świecenia bezelektrodowym wyładowaniem wysokiej czę
stości daje bardzo ostrą linię zieloną, która nadaje się doskonale jako
wzorzec długości. Ponieważ świeci tu tylko jeden izotop rtęci i z uwagi
na to, że dla cięższych od atomów kadmu atomów rtęci i dla niższych
potrzebnych tu temperatur, poszerzenie skutkiem efektu Dopplera
jest znacznie mniejsze, otrzymujemy prążek znacznie ostrzejszy niż
prążek kadmu. Lampy rtęciowe są poza tym łatwe w obsłudze, dają
jasne światło i mają długi czas życia. Wszystkie te względy przemawiają za zastosowaniem ich do ':>kreślenia naturalnego wzorca dłu ·
gości. Dotychczas zmierzono pięciokrotnie długość fali odpowiadającą
temu prążkowi otrzymując wartość średnią (5460,75318 ± 0,00006) A
(w odniesieniu do długości fali czerwonej linii kadmu jako wzorca).
Ostatnio coraz więcej bardzo dokładnych pomiarów długości wykonuje się w oparciu o długość fali tego prążka rtęci. Wymienić tu można
na przykład dokładne badania reguły kombinacji w spektroskopii, pomiary wymiarów rezonatorów wnękowych użytych przy dokładnym wyznaczaniu prędkości światła, wyznaczenie geodezyjnych standartów dłu
gości. Również w astronomii taki wzorzec długości mógłby mieć duże
znaczenie, szczególnie przy badaniu spektralnym zjawisk brzegowych
grawitacyjnych w promieniowaniu Słońca.
[Według Astronom. Jour. 56, ll8 (1951)].
AS
1)

Por. Urania, T. XXII, str. 244
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KRONIKA P. T. M. A.
W pierwszym półroczu roku 1952 zorganizowano młodzieżowe koła
kandydatów P. T. M. A. w następujących szkołach ogólnostopnia licealnego na obszarze Państwa Polskiego:
Szkoła:
Opiekun Koła:
1. Biala Podl., im. J. Kraszew :o kiego
- prof. Franciszek Zdanowski
2. Bochnia, pl. Brodzińskiego l
-· prof. Jadwiga Borońska
3. Brzesko -· Okocim
- prof. Czesław Złonkiewicz
4. Busko - Zdrój
-· prof. Janusz Daniewski
5. Bytom, ul. Poznańska 9
- dyr. Stanisław Huk
6. Bytom, Zeromskiego 46- TPD
-. prof. Władysław Kotucha
7. Bytów
- dyr. Piotr Rusiecki
8. Choszczno, ul. Chrobrego l
-· prof. inż. Jan Gromadzki
9. Cieszyn - Szk. Męska
- prof. Jan Heczko
10. Czechowice, ul. Szkolna 500
-· prof. Józef Smoter
11. Dąbrowa Górn., Mircekiego 1- TPD- zast. dyr. Piotr Morycz
12. Dynów
- prof. inż. Józef Paygert
13. Gąbin
- prof. Henryk Kozubowski
14. Gdynia-Orłowo, Folwarczna 2- TPD- prof. J. Borkowski
15. Gliwice, ul. Górnych Wałów 29
- prof. Zdzisław źerebecki
. 16. Głuchołazy
- prof. Zenon' Niedżwiedzki
17. Iwonicz - Zdrój
- prof. Jan Rygier
18. Jędrzejów, ul. Kościuszki
19. Kamienna Góra, pl. Kościelny 10 - prof. Gabryel Makowicz
20. Katowice, ul. Głowackiego 6
- prof. Helena Chęcińska
21. Kołaczyce. pow. Jasło
- prof. St. Maciąg
22. Końskie, ul. Stalina 96
- prof. Józef Kij
23. Koziegłowy, pow. Zawiercie
-· prof. Niedźwiecki
24. Kraków, Groble 9
-· prof. Strojny
25. Kraków, ul. Sobieskiego 9
prof. Sierko
26. Kraków, ul. Zamojskiego 6
- prof. Bronisław Pisz
27. Kraków, ul. Podbrzezie 10
- prof. Izabela Sowińska
28. Leszno
- dyr. Fr. Kasior
29. Lubliniec
- prof. Józef Kacaiski
30. Malbork, ul. 17-go Marca
- prof. E. Tyszkowska
31. Mościce
- prof. Stefania Kasprzykowa
32. Myślenice, ul. Jagiellońska 2
- prof. Tadeusz ślósarz
33. Nowy Sącz - im. Długosza
- prof. Grodkowski
34. NowY Targ
-· prof. Józef Szaflarski
~5. Pelplin
a6. Przemyśl, ul. Słowackiego 21
- prof. Ludmiła Bimbach
37. Pyskowice
- prof. Stanisław Hoszek
38. Rogoźno Wlkp.
- prof. Brunon Maske
39. Rybnik - Szk. Męska
- prof. Władysław Morus
'40. Rzeszów, ul. Szopena 11
- prof. Stefania Dudzieowa
41. Sieradz, ul. źwirki i Wigury
- prof. Maria Kodjaszewska
42. Siersza Wodna
- prof. Antoni Mrożkiewicz
43. Sopot, Książąt Pomorskich- TPD - prof. J. Wiśniewski
44. Starogard, Szcz., ul. Staszica l
- prof. Jan Nuszyński
45. Strzemieszyce
- prof. Jadwiga Buczyńska
46. Szczyrzyc k. Limanowej
- prof. Henryk Wojtacha
47. Wolsztyn
- prof. Wojciech Pawlaczyk
48. Zabrze, Świerczewskiego 29 - TPD - prof. St. Rymarowicz
49. Zakopane
im. O. Balzera
- prof. Stanisław Szyndler
50. Znin
- prof. Dańkowski
51. Katowice
Pałac Młodzieży
- prof. Józef Oczko
członków kształcących
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OBSERWACJE
Wskazówki dla obserwatorów gwiazd

zaćmieniowych

W ostatnich numerach "Uranii" ukazały się różne notatki obserwa<:yjne. Miłośnicy astronomii widać coraz chętniej obserwują, co jest objawem dodatnim. Jeszcze bardziej będą zachęceni do tej pracy, jeśli obserwacje nie będą leżały w zeszytach niewykorzystane, jeśli sami potrafią
te obserwacje zredukować, aby otrzymane wyniki ogłosić drukiem. Chciałabym zachęcić miłośników do obserwowania gwiazd zaćmieniowych *).
Przypomnę od razu, że w kalendarzyku "Uranii" zamieszczane są efemerydy, to znaczy przewidywane momenty minimum blasku dla kilku
jaśniejszych gwiazd. Efemerydy słabszych gwiazd mieszczą się w Roczniku Astronomicznym Obserwatorium Krakowskiego. Niektóre z gwiazd
tam zamieszczonych można obserwować gołym okiem, inne przy pomocy
lornetki, jeszcze słabsze przy użyciu lunet. Przyda się podać wskazówki
postępowania przy obserwacjach i ich redukcji.
Przystępując do pracy należy na dany pogodny wieczór przygotować
program, to znaczy wybrać te gwiazdy, dla których zachodzi minimum
blasku. Oczywiście w zależności od tego, jakim rozporządzamy przyrzą
dem, dobieramy gwiazdy jaśniejsze lub słabsze. Dobrze jest przy tym
pamiętać (w razie możności), by program tak był ułożony, aby można
było zaobserwować jasność gwiazdy malejącą i następnie rosnącą. Krótko
mówiąc, należy zaobserwować obie gałęzie krzywej zmian blasku. Obserwator winien również pamiętać, aby każdy pogodny wieczór wykorzystać do obserwacji, jeśli chce zebrać możliwie szybko materiał obserwacyjny. Ale to nie koniec z przygotowaniami.
otaczające zmienną o jasności stałej, zwane gwiazdami porównania,
do których będziemy obserwacje nawiązywać.
Należy jeszcze umieć wyszukać na niebie gwiazdę zmienną i gwiazdy
Wyszukiwanie gwiazd w atlasie w czasie obserwacji byłoby ogromnie
uciążliwe. Dlatego wcześniej już sporządzamy mapkę okolicy danej
gwiazdy i na tej mapce oznaczamy literami a, b, c . . . gwiazdy porównania. tak je dobierając, aby były jaśniejsze i słabsze od gwiazdy
zmiennej w normalnym blasku. (Takie mapki okolic dowolnych gwiazd
można zamówić w P. T. M. A. Zarząd Główny, Kraków, św. Tomasza 30).
A teraz z programem, mapkami okolic gwiazd, poprawnie chodzącym
"Zegarkiem, notatnikiem i latarką rozpoczynamy wizualne obS'erwacje
jasności.

Obserwacja.
Niezależnie od tego, jakim rozporządzamy przyrządem, należy
obserwacji taką zająć postawę, aby linia oczu była równoległa do
łączącej dwie gwiazdy, które ze sobą porównujemy ..

przy
linii

Powszechnie stosowaną metodą obserwacji jest metoda N i j l a n d a A r g e l a n d er a. Została ona wprowadzona przez Argelandera i zmodyfikowana przez Nijlanda. Używamy w tej metodzie dwóch gwiazd porównania.
Gwiazdami zaćmieniowymi nazywamy takie gwiazdy, które obiewspólny im środek masy, przesłaniając się wzajemnie dla
obserwatora ziemskiego, co powoduje zmiany blasku.
*)

gają dokoła
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Oceny rozmc jasności podajemy w stopniach:
3 stopnie odpowiada różnicy jasności od razu spostrzeżonej.
2
zauważonej dopiero po dokładnym
przyjrzeniu się, ale be~ trudu spostrzeganej.
l
spostrzeżonej po dłuższej obserwacji i decyzji, że jedna z gwiazd
jest jaśniejsza.
O
w wypadku, gdy przy obserwacji:
nie można zdecydować, która
z gwiazd jest jaśniejsza; raz wydaje się nam, że jedna, a drugi
raz, że druga gwiazda jest jaśniej
sza.
I tak, jeśli od razu widać, że gwiazda porównania a jest jaśniejsza
niż zmienna v 1 ), piszemy: a 3 v. Jeśli zmienna jest jaśniejsza o' 2 stopnie od b piszemy: v 2 b. Obie te oceny składają się na dwustronną obserwację: a 3 v 2 b. W miarę potrzeby stosujemy także większe od 3 liczby
w ocenach różnic jasności.
Zwykłe oceny różnic jasności w stopniach a n v i v m b, skła
dają się na dwustronną obserwację a n v m b. Należy tylko podkreślić,
że obserwator przy obserwacji powinien dodatkowo skontrolować, czy
stosunek liczb n i m zgadza się ze stosunkiem różnic jasności a-v i v-b.
Ostatecznie obserwator przyjmuje takie wartości liczbowe na n i m.
aby stosunek ten był należycie oddany. Moment dokonania obserwacji
odnotowujemy w czasie środkowo-europejskim z dokładnością l minuty.
Wyobraźmy więc sobie, że obserwujemy w ciągu kilku wieczorów
i mamy zapisanych kilkadziesiąt obserwacji danej gwiazdy. Przystępu
jemy do ich redukcji.
Redukcje obserwacji

Momenty minimów zaobserwowane z Ziemi. tj. geocentryczne, podajemy zwykle zredukowane na Słońcu, jako tak zwane momenty "heliocentryczne" (oznaczone Q), a to w celu wyeliminowania wpływu ruchu
Ziemi dokoła Słońca na czas obserwacji 2 ). Służą do tego tablice redukcji.
które ogłoszone będą niebawem w Roczniku Astronomicznym Obserwatorium Krakowskiego.
Obserwator, który nie będzie miał możności korzystania z tablic,
mógłby dla każdej gwiazdy obliczyć sam redukcję, co jednak przysporzyłoby mu dużo pracy. Może więc sobie to darować i podać momenty
minimów geocentryczne, oczywiście zaznaczając, że nie uwzględniono
redukcji na Słońce.
Moment minimum podajemy np. w nowej erze astronomicznej
n. e. a.*), wprowadzonej przez prof T. B a n a c h i e w i c z a, rozpoczynającej się z dniem l stycznia 1801 r. Godziny liczy się według czasu
uniwersalnego (U. T.), czyli od średniej północy greenwichskiej, a więc
od Oh U. T. Dni nowej ery wyrażają się liczbami 5 cyfrowymi. W Rocz1)

v -

variabils (zmienna).

Zależnie od położenia Ziemi w odniesieniu do Słońca nadbiega
światło gwiazdy zmiennej do obserwatora raz nieco wcześniej, drugi raz
nieco później, niż do Słońca.Różnica ta może niekiedy wynosić nawet
2)

8 minut (przyp. Red.).
") Dla nawiązania n. e. a. do tzw. dni juljańskich (J. D.)
dać do niej liczbę: 2378860d.5. (Przyp. Red.). ·

należy

do-

l
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nikli Astronomicznym Obserw. Krakowskiego podana jest tabliczka, z której od razu można odczytać dla danej daty nową erę astronomiczną;
np. 15. IX. 1951 r. Oh - n. e. a. jest 55044d.O
25. XII. 1951 r. 12h -

n. e. a.

55145d.5

Czas obserwacji zamieniamy na U. T., przy czym czas środkowo-europej
·s ki =U. T. + 1h. Dalej godziny zamieniamy na części doby, pamiętając,
że

Od.l = 2h 24m.
Jasność zmiennej obliczamy w wielkościach gwiazdowych, jeśli mamy
"<lane wielkości gwiazdowe gwiazd porównania. Jeśli ich nie znamy, to
tworzymy skalę jasności w stopniach.
Mianowicie wypisujemy z obserwacji ilość stopni n
m między
kolejno przyjętymi gwiazdami porównania od a do b, od b do c, od
c do d itd. Następnie tworzymy średnie arytmetyczne liczb (n
m)
z poszczególnych obserwacyj ; niech to będą np. liczby r, s, t ... Przyjmując dla najjaśniejszejszej gwiazdy porównania jasność ost, skala jasności w stopniach będzie w naszym przypadku wyglądała następująco:

+

+

ost, b = rst, c= (r

a

+ s)st,

d= (r

+ s + t) st ...

Mając taką skalę jasności w stopniach lub wielkościach gwiazdowych,
<>bliczamy jasność zmiennej dla poszczególnych obserwacji.
Dla obserwacji a n v m b jasność v liczymy według wzoru:

jasność
Niżej

v

=

jasność

gw. a X m + jasność gw. b X n
m+n

podano przykład liczbowy zredukowanych obserwacji dla gwiazdy
RZ Cas

Jasność

RZ Cas w maksimum blasku jest sm.3, w minimum spada
<>na do 7m.a. Zmiany blasku tej gwiazdy obserwować można silną loFnetką, lub małą lunetką.
,6·()-
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Wykres zredukowanych obserwacji R Z Cas z 26/27 III. 1949. Obserwator:
R. Szafraniec.
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Skala

jasności

gwiazd porównania w

wielkościach

gwiazdowych niech

będzie:

b = 6m.o5, c 6m.76, k = 7ffi.42, h= 7m.74, m= 8m.o4.
Obserwacje przyjmą po redukcjach postać :
26/27. III. 1949 r.
Redukcja na Słońce wynosi - Od.0019.
Czas środk.-europ.
obserw. (godziny bezpośrednio odczytane)
l Oh 22m
lO 54
11 11
11 40
11 59
12 04
12 lO
12 24
12 33
12 39
12 46
12 56
l 04
l 13
l 25
l 40
l 52
2 lO
2 18
2 37

Czas U. T.
geocentryczny

n. e. a.()

2lh 22m
21 54
22 11
22 40
22 59
23 04
23 lO
23 24
23 33
23 39
23 46
23 56
o 04
o 13
o 25
o 40
o 52
l lO
l 18
l 37

54141 d.8884
.9106
.9224
.9425
.9558
.9592
.9634
.9731
.9794
.9835
.9884
.9953
54142d.0009
.0071
.0155
.0259
.0342
.0467
.0523
.0655

Obserwacja

b 4

V
C 2 V
C 6 V
k 2 V

h
h
h
h
h
k
k
k
k
c

3 v
3 v
4 V
3 V
l V
3 V
3 V
2 V
o V
6 V
C 2 V
c l V
C l V
b 5 V
b 5 V
b 5 V

0 C
4 k
2 k
0 h
l m
Om
Om
lm
4m
l h
2 h
3 h
5 h
2 k
6 k
6 k
7 k
2 C
3 C
3 C

Obliczona
jasność

6m.76
6 .98
7 .25
7 .74
7 .96
8 .04
8 .04
7 .96
7 .80
7 .66
7 .61
7 .55
7 .42
7 .25
6 .92
6 .85
6 .84
6 .56
6 .49
6 .49

Powyższe zestawienie momentów n. e. a. O i jasności w wielkościach
gwiazdowych pozwoli nam już łatwo wyznaczyć heliocentryczny moment
minimum blasku tej gwiazdy.
Wyznaczenie momentu minimum
Istnieją różne metody wyznaczania minimum blasku, jak np. metoda
J. H a g e n a, metoda najmniejszych kwadratów, metoda E. H er t zs pru n g a. ale te metody wymagają dużych rachunków, względnie znajomości krzywej zmian blasku i z tego względu są trudne w użyciu.
Podam tu metodę prostą, pomyślaną w 1924 r. przez dr. K. Kor d yl e w s k i e g o w Krakowie i od tego czasu często stosowaną przez obserwatorów polskich. Jest to metoda graficzna, dająca się zastosować wprost
do obserwacji bez uprzedniej znajomości krzywej zmian· blasku. Wymaga tylko dokonania obserwacji na obu gałęziach krzywej; nazywa ~ię
metodą "kalkową".

Do wyznaczenia minimum wystarczy mieć pod ręką kawałek papieru
milimetrowego, lub kratkowanego i przeźroczystej kalki. Na papierze
milimetrowym obieramy dwie prostopadłe do siebie osi współrzędnych:
na osi poziomej odmierzamy czas obserwacji, na pionowej zaś obliczoną
jasność. Należy tak dobrać skalę jasności i czasu, aby pochylenic gałęzi
krzywej wypadło około 45 stopni.
Wykreśla się poszczególne obserwacje jako punkty na papierze milimetrowym. Następnie odbija się obserwacje i skalę czasu na przeźroczy
stym papierze (kalce), po czym odwraca się i przesuwa kalkę tak, aby
jednocześnie: l) obserwacje pierwszej gałęzi na kalce padły na obserwacje drugiej gałęzi papieru milimetrowego i 2) odpowiednio obserwacje
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z drugiej gałęzi kalki na obserwacje pierwszej gałęzi papieru milimetrowego. Przesuwając kalkę wzdłuż osi czasu w lewo lub prawo, ale
nie przesuwając jej wzdłuż osi jasności w górę lub dół, można znaleźć
takie położenie kalki, przy którym zgodność punktów na kalce i papierze
milimetrowym byłaby najlepsza. średnia arytmetyczna odczytów na
kalce i papierze milimetrowym w dowolnym punkcie skali czasu daje
położenie osi symetrii punktów, czyli, przy najlepszej zgodności punktów,
moment minimum w założeniu, że krzywa zmian blasku jest symetryczna.
Można też wyznaczyć granicę błędu otrzymanego momentu minimum
przez przesuwanie kalki w jedną i w drugą stronę, aż do wyraźnej rozbieżności punktów. Połowę większego wychylenia z tych dwóch przesunięć przyjmuje się jako granicę błędu i oznacza się znakiem ± w odróż
nieniu od znaku ±, używanego dla oznaczenia błędu średniego.
Na załączonym rysunku wykreślono zredukowane poprzednio obserwacje. Aby zastosować metodG kalkową do wyznaczania minimum należy
odrysować na przeźroczystej kalce dokładnie rysunek z zaznaczeniem linii
czasu i odczytu np ... .'960 i nałożyć w wyżej podany sposób kalkę.
Przesuwając kalkę wzdłuż osi czasu zauważymy, że najlepsza zgodność zachodzi, gdy pod liczbą na kalce .......................................:960
na papierze milimetrowym odczytamy liczbę
.......:966;
średni odczyt wynosi
·963, wobec czego heliocentryczny moment minimum jest: 5414ld.963.
Następnie przesuwamy przeźroczystą kalkę aż do wyraźnej rozbież
ności:

odczytujemy

w lewo
na kalce
na papierze milim.

w prawo
"960
·962

"960
·972

--------·966.

odczyt : ·961
każdej otrzymanej

średni

Tworzymy dwie różnice
średniej z momentem minimum heliocentrycznego: ·002; ·003.
Większą z tych liczb uważamy za granicę błęd\ =F d.003.
Otrzymujemy w ten sposób wynik następujący:
Moment heliocentrycznego mmimum w nowej erze astronomicznej:
Minimum ' (n. e. a.Q) = 54141d.963 =F ct.003.
I co z tego? - powie niejeden z czytelników. Tyle trudu i ostatecznie
jedna liczba w wyniku. Ale właśnie te liczby są dla gwiazd zmiennych
zaćmieniowych bardzo ważne. Służą one w pierwszej linii do kontroli
długości okresu zmian blasku. czyli czasu obrotu obu gwiazd dokoła
wspólnego im środka masy. U wielu gwiazd czas ten ulega pewnym
niewiadomym z góry zmianom. Zmiany te daje się wyznaczyć, mając
długi szereg obserwowanych momentów minimów. Właśnie w tej dziedzinie praca miłośnika astronoma jest bardzo pożądana i celowa.
R. Szafraniec
Obserwacje komety Schaumasse (1952 l)
w okresie 28. II. - 29. III.

Obserwacji dokonałem z tarasu domu w Warszawie (V piętro) stosując lunetkę o ob. 40 mm. pow. 6'< .
Jeśli chodzi o otoczenie, obserwacji nie zakłócał blask świateł miejskich.
Momenty

są

podane w czasie

środkowo-europejskim.
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Kometa przesuwała się na tle gwiazdozbioru Wielkiej Niedźwiedzicy.
Dnia 28. II. - 20h 45m, przy dość przejrzystym niebie obiekt przedstawiał mglistą plamkę, z jednej strony o bardziej wyrazistym brzegutuż przy gwiazdce 7 mg. Kometa była jasności około 6 mg. Podczas
•Obserwacji widoczny był wąski sierp Księżyca. (Jasności komety podaję
w przybliżeniu).
Dnia 2. III. - 19h 35m - niebo pogodne, kometa przedstawia słabo
·widoczną mglistą plamkę (przesuniętą w stosunku do położenia w dniu
28. II. o prawie 2,5 stopnia). Jasność komety około 7 mg. Księżyc przed
pierwszą kwadrą.

Dnia 8. III. oraz 11. III. komety nie dostrzegłem. W obserwacjach
blak Księżyca, którego pełnia przypadła w dniu 11. III.
Dnia 14. III. - 2Qh 20m. Doskonałe warunki atmosferyczne, b. dobra
przejrzystość. Księżyc nie widoczny kometa jest ledwie dostrzegalną,
mglistą plamką jasności powyżej 8 mg. (Obserwacji tej nie jestem
zupełnie pewien).
W dniach 16., 17. i 18. III. korzystając z pomyślnych warunków atmosferycznych, przeglądałem odcinek nieba między gammą a chi UMa, lecz
komety nie dostrzegłem. Również dnia 28. III. starałem się odszukać kometę w pobliżu wyznaczonego położenia, ale także jej nie dostrzegłem.
Efemeryda komety z komunikatu PTMA podaje jasności jej w marcu
·od 5,3 mg. (28. II.) do 6,7 mg. (29. III.) - według obserwacji jednak jasność
wydaje się być o wiele mniejsza.
B. Szczepkawski (PTMA - Warszawa)
przeszkadzał

PRZEGLĄD

WYDAWNICTW

E. L. K r i n o w, Płanety -Karliki (Asteroidy), str. 73, Wydawnictwo
Akademii Nauk, Moskwa 1951.
Niedawno na półkach księgarskich ukazała się nieduża księżeczka
-E. Krinowa o małych planetkach. Autor daje w niej zwięzły opis układu
planetarnego, zamieszczając w tekście wiele interesujących szczegółów
i liczb, po czym przechodzi do zagadnienia tytułowego. Po krótkiej
wzmiance historycznej odnośnie odkryć małych planet, omawia cały
pierścień asteroid leżący między orbitami Marsa i Jowisza. Obok ogólnej charakterystyki wymienia kilka ważniejszych asteroid, wspominając np., że z ruchu Ikara można wyznaczyć masę Merkurego o wiele
dokładniej niż z badań ruchów komety Encke'go, opisuje także sposoby
-wyznaczania jednostki astronomicznej w kilometrach w oparciu o obserwacje asteroid. Następnie omawia własności fizyczne małych planetek
i ich pokrewieństwo z meteorytami, poświęcając cały rozdział materii
meteorytowej w przestrzeni międzyplanetarnej. W zakończeniu Krinow
rozważa zagadnienie pochodzenia małych planet; skłaniając się ku
teorii O l b e r s a, cytuje osiągnięcia prof. F i e s e n k o w a, które roz.szerzają i uzupełniają tę teorię.
Cała książeczka ilustrowana bardzo efektownymi zdjęciami i ry·sunkami, stanowić może nie tylko przyjemną, ale
pożyteczną lek1urę nawet dla zupełnie nie zaawansowanych.
A. Stankiewicz
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OD ADMINISTRACJI "URANII"
W roku 1952 "Urania" stała się miesięcznikiem; wychodzić będzie,
w objętości 2 arkuszy druku, 25-go każdego miesiąca i otrzymywać ją .
będą członkowie Towarzystwa na dotychczasowych warunkach.
Prenumerata wynosić będzie złotych 24 rocznie.
Składka czł0nków zwyczajnych została us~alona na złotych 1_6 rocznie
i może być OJ)łacana w dwóch ratach półrocznych.
Składka członków kandydatów na rok szkolny 1951/2 pozostaje ·
nie zmieniona i wynosi rocznie 6 złotych.
Każdy członek nowowstępujący opłaca ponadto jednorazowo 71 1.50.
tytułem wpisowego. Wpłaty należy dokonywać na konto PKO IV-5227/113 •.
P. T. M. A. Zarząd C'.rlówny, Kraków.

KALENDARZYK ASTRONOMICZNY
na czerwiec 1952 r.
Wszystkie zjawiska podano w czasie środkowo-europejskim.
Czerwiec 1952:

l. do 30. VI. Planetka Westa jest dostępna dla lunet tylko wieczorem.
l. do 5. VI. W pierwszej części nocy widoczny jest Mars jako najjaśniejsza gwiazda na niebie, o zabarwieniu wybitnie czerwonym.
Przez lunety dostrzec można poza plamką jasną około bieguna Marsa
niekiedy również ciemne plamy. Najwyrażniejsza z nich to Wielka
Syrta, która najbliżej środka tarczy znajdzie się l. VI. o 2h.5, 2. VI.
o 3h.2, 3. VI. o 3h.7. Zjawia się ona na 6 godzin przed tymi terminami u prawego brzegu tarczy (w lunecie odwracającej). Bliżej środ
ka tarczy dostrzegalne jest wówczas Mare Cimmerium (p. mapka
Marsa w Uranii 1951 r., Nr 7-8, str. 135). Rozkład plam na tarczy
zmienia się w ciągu wieczoru z powodu obrotu Marsa dokoła osi.
2. Na lewo powyżej Księżyca widać Saturna, jako gwiazdę 1-szej.
wielkości obok gwiazdy 3-ciej wielkości "gamma" Panny.
3. lOh Saturn w złączeniu z Księżycem w odstępie 7° na północ.
4. 6h Neptun w złączeniu z Księżycem w odstępie 7° na północ.
4. 17h Merkury w złączeniu z Wenus, niewidocznym z powodu
sąsiedztwa Słońca na niebie, Merkury w odstępie pół stopnia na pół
noc od Wenus.
4. Wieczorem powyżej Księżyca na lewo świeci Mars, na prawo Spika
wyżej zaś Saturn. Wysoko na niebie ponad tym nagromadzeniem
jasnych ciał niebieskich znajduje się czerwony Arktur.
5. 2h Mars w złączeniu z Księżycem w odstępie 5° na północ.
7./8. Tuż obok Księżyca w pełni znajdziemy Antaresa, czerwoną .
gwiazdę pierwszej wielkości. W ciągu nocy tarcza Księżyca oddala
się od gwiazdy w lewo.
9. 3h Merkury znajduje się w górnym złączeniu ze Słońcem w odstępie
50' ponad środkiem tarczy Słońca. Jest niewidoczny.
11. lh Mars nieruchomy w rektascenzji (p. mapka drogi Marsa w Uranii
Nr 3 na marzec 1952 r., str. 94). Mars zbliżył się najbardziej do
Spiki, świecącej na prawo od niego i zmienia kierunek ruchu na tle
gwiazdozbiorów z wstecznego na prosty.
11. 16h Saturn nieruchomy w rektascenzji. Na lewo od niego znajduje
się gwiazda 3-ciej wielkości gamma Panny, którą Saturn minął ruchem wstecznym w dniu l maja 1952 r.
18. do 20. VI. Wieczorem może być odszukany Merkury na jasnym
zachodnim niebie jako gwiazda minus pierwszej wielkości. Znajduje
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się on poniżej słabo widocznych gwiazd Kastora i Poluksa, tworząc
z nimi wydłużony trójkąt równoramienny. Widoczność Merkurego
pogarszać się będzie, gdyż jasność jego, a później również deklinacja
maleje, tak że z końcem miesiąca będzie już niedostrzegalny, mimo
że największe odchylenie od Słońca wypada w dniu 15 lipca 1952 r.
18. 15h Jowisz w złączeniu z Księżycem w odstępie 6° na południe.
20. 23h Merkury w złączeniu z Uranem w odstępie l )1:; 0 na północ.
21. 12h Słońce wstępuje w znak zodiakalny Raka, osiąga największą
deklinację północną, znajduje się w letnim stanowisku, co oznacza
dla północnej półkuli Ziemi początek lata astronomicznego. W dniu
20. VI. tarcza Słońca dopiero przekroczyła granicę gwiazdozbiorów
Byka i Bliźniąt, a do gwiazdozbioru Raka przejdzie dopiero 20. VII.
22. 8h Wenus w niewidocznym złączeniu z Księżycem w odstępie 3°
na południe od Księżyca.
23. lOh Uran w niewidocznym złączeniu z Księżycem w odstępie 3°
23. Wieczorem, zaraz po zachodzie Słońca doszukać można się wąskiego
sierpa Księżyca, a tuż na lewo od niego planety Merkurego, świe
cącego na jasnym zachodnim niebie jako gwiazda minus 0.7 wielkości. Sierp Księzyca w ciągu wieczoru zbliża się do gwiazdy i w pół
nocno-zachodnich częściach Polski nastąpi zakrycie Merkurego przez
Księżyc, krótko przed zachodem obu ciał, około godz. 21 min. 20. Moment złączenia Merkurego wypada na godz. 21.
24. do 27. VI. Widoczne jest wieczorami światło popielate uzupełniające
sierp Księżyca do pełnej tarczy.
24. 22h Wenus w górnym złączeniu ze Słońcem, znajduje się blisko
największej odległości od Ziemi. Przechodzi z rannego nieba na wieczorne w odstępie 25' na północ od środka tarczy Słońca.
26. Wieczorem znajdziemy Regułusa na lewo od sierpa Księżyca.
27. do 30. VI Wieczorem na małej już lilrczy Marsa bliżej lewego Je)
brzegu (w lunecie odwracającej) odszukać można Wielką Syrtę, która
na środku tarczy znajduje się 27. VI. o 18h.8, codziennie zaś o 38
minut później, i tak 30. VI. o 20.h7.
30. llh Saturn w kwadraturze ze Słońcem , świeci na wieczornym niebie. W lunecie przedstawia się podobnie, jak na rysunku w Uranii
z kwietnia 1952 r., str. 126. Jednakże widać dogodnie cień kuli Saturna, ścielący się na płaszczyźnie pierścienia, wskutek czego pierścień w miejscu, w którym styka się z tarczą po stronie prawej
u dołu (w lunecie odwracającej) nie jest widoczny i obserwatorowi
wydaje się, że pierścień urywa się w pewnym niewielkim odstępie.
30. 23h Neptun nieruchomy w rektascenzji (p. mapka drogi Neptuna
w Uranii z maja 1952 r., str. 158).
Minimum Algola, widoczne tylko jedno: 22./23. VI., 1952 r. o 2h.O.

Minima główne Beta Lyrae, należy obserwować w ciągu paru poprzednich i następnych dni: 1952. VI. 5d 12h.9; 18d llh.3.
Maksima gwiazd zmiennych długookresowych typu Mira Ceti {zmiany
blasku obserwować przez kilka tygodni przed i po maksimum).
18. V. R Aquilae
Rekt.: 19h04m. Dekl.: + 80.2. Max.: 5m.5. Period: 300d
4 .8
430
19. V. R Cassiopeiae "
23 56
+51 .l
5 .6
409
8. VI. R Andromedae "
O 21
+ 38 .3
5 .5
355
18. VI. R Serpentis
15 48
+ 15 .3
12 16
-18 .9
5 .9
323
6. VII. R Corvi
5 .2
388
17. VII. T Cephei
21 09
+68 .3
5 .o
313
19. VII. R Leonis
9 45
+11 .7

-
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Zjawiska w układzie satelitów Jowisza :
O - satelita niewidoczny, gdyż znajduje

się

zasłonięty

jest

na tle tarczy Jowisza.
jest przez tarczę Jowisza lub

przez jego cień.
satelity wskutek zaćmienia pr.zez cień Jowisza,
w miejscu na lewo od tarczy Jowisza (w lunecie odwracającej).
I, II, III - numery satelitów Jowisza: Jo, Europa, Ganymed. IV-ty satelita Kallisto mija tarczę Jowisza 6. VI., 14. VI. i 23. VI.
zaćmiony

pz- moment

zniknięcia

d

Czerwiec:
h m
2 od 2.10
3 od 2.13
!i rlo :3.22
d

o
o
o

II
III
I

"

~

W Warszawie
(czas śr.~t"ur.)

o
Q.

c"'

I.

3·
s.
7.
9·

II.

I3.
I5.

l

rh czasu

h

1.fl1
2.'241.10
Ul
1.00

o I
o II
III
o• I

p:

•

1

+

m

h

W Warnawie
(cza'i śr.-eur.)

Deklin. wsch.

h mi
10 49
12 17 1I3 53 rs 46 17 55 120 04 21 59 23 40 l +

l zach.
h

o

l ih

5·9
s.s
I6.6
25.()
27.6
22.6
I2.0
o.8

14
I7
19
21
22
23
23

49m i o
17 o
00 I
53 I
s6 3
s6 1 6
27 9
39 I2

l

Pełnia

d

h m
3 34
3 31
3 37
3 ti
3 31
3 Ol

Szczecin
Poznań
Wrocław

Gdynia
Kraków
Białystok

29. VI. 1952

l zach.

wsch.

m

h

m

8 6 7

....,.,

h
20
20
20
20
19
19

wsch.
h

m

28
13
os
19
48
52

3
3
3
3
3
3

l zach.
h

m

36
33
39
13
33
03

c

m

Ih czasu

W Warszaw e

środ .- europ.

(czas śr.-eur•)

l Deklin.

-Rekt.
h

I
17
17.
38
19.
2
2!.
04
4
23.
6
53
8
25.
38
27.
33
9
29. I I
34
23 r. VII. I2

Ziemi: ro. VI. Sh

Fazy:

9. VI. 1952

Miasto

3 23 19 44
3 IS 19 55
3 I3 2000
3 I7 lO Ol
3 26 19 s6
astronom.

----

Czerwiec:

h m

do
do
od
od
do

20
20
20
20
I9
19

K S I Ę Ż Y C t 952

środ.-europ.

Najbliżej

I
II
I
III

wsch. zach.

m

21 44 + 2.6
22 55
+ r.o
23 26 -- I.I
23 IS -3.2
22 24 -s.o
2 p<>czątek lata

Rekt.

22
27
28
29
30

l

N

"

Czerwiec:

..."'

•

od l.l!l

u~q

f

Rekt. Deklin.
o

-c

~~·f.~

Środ.-europ.

h m
30. v. 4 27 I
9· VI. 5 o8.2 l
19. VI. 5 49.7
29. VI. 6 3!.3
9.VI1. 7 I2.5
VI. 2Id 12.h

•

d

n

SŁOŃCE 1952

·;:

>-

1h czasu

c"'

•

•

Czerwiec:

2

m

h

11 do ~.:38
14 do 2.31
18 od 1.00 pz •
21 od 1.19 p z

m

+
+
+
+
+
+
+

I7
59
48
38
21
53
19
46

-

Ostatnia kwadra
d
h
m

14

2r

28

Nów
d
h

22

9

h

o

12.9
22.3
27.2
26.7
2!.3
12.5
!.9
9-4

Najdalej od Ziemi:

wsch. \ zach.

25.d

m

45

m

o 04
o 40
I 44
3 36
5 59
8 24
10 45
13 14

m

h

15
I7
19
21
22
22
22
23

os
45
58
I7
00
24
44
o6

VI. 24•
Pierwsza kwadra
d
h

30

14

II

m

34
I9
II

25
53
ss
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PLANETY

l

MERKURY
Data

Ih czasu

1952

środ.-europ.

Rekt.

\s

V. 30.
VI. 9·
19.
29.

3
m
s 07
6 4I
s oo

W Warszawie
czas środ.-eur.

Deki.

1

WENUS

wsch. \ zach.

+ x8~5 /
+ 23.7
+ 2s.o j
+ 22.3

2h 59ml
3 II
3 s6
4 s6

x8h 37ml
20 03
21 os
21 21

g. VI. w złączeniu ze Słońcem. Od
r8. do 28. VI. widoczny na jasnym tle
wieczornej zorzy, z początku jaśniej
szy, słabnie pod koniec miesiąca.

MARS
I2.6
12.7
13 s6 - I3.I
14 03 - 14.0

V. 30 l 13 59 VI. 9., 13 55 19.
29.

16
IS
14
14

2 Ol
I 18
o 34
23 s6

os
23
48
20

Widoczny w pierwszej części nocy
i dalej jest najjaśniejszą g~iazdą letniego nieba wieczornego. Swieci opodal Spiki.

xh czasu
środ.-europ .

Rek t.

24-

- -- -

wsch.

De kl.

3h ssmi +
4 so +
s 43 +
6 36 +

h

19.9 1

22.2
23.6
23.8

VI. w górnym

Słońcem.

-==

W Warszawie
czas środ.-eur.

3
3
3
3

zach.
m

h

m

19 02
19 31
19 54

o8
04
o8
21

20 o8

złączeniu

ze

Jest nie widoczna.

l+
+
+

JOWISZ
12.9
2 I4 l x6 41
21
16 I2
l 39
291 + 13.6
I 02
IS 43
37 .
I4.3
o 25
IS IS
14.8
45
Świeci na rannym niebie jako
gwiazda minus drugiej wielk.
2
2
2
2

l

SATURN
12
2 20
36
14
V. 20.,
1.0
20
I 00
VI. 9· 12 34 - 0.9 13 00
t2 35 I .I
29.
23 38
II 43
Widoczny w pierwszej cz.ęsc1 nocy
tuż obok gwiazdy gamma Panny.

URAN
22 53
6 15
6 so
23·31
2I 38
5 Ol
23.2
6 55
7 00
23.I
3 44 l 20 2I
Dostępny prz.ez lornetki wieczorami tylko w pierwszej dekadzie czerwca.

NEPTUN

PLUTON
o 27
9 391
23.51 7 43
21 48
9 43
23'I
s I3
Widoczny tylko przez wielkie
lunety.

l

l

..

r 13
22 32

VI. 9·1 13 131- 5·91 14 04
II 27
VII. 19. 13 13 - 5'9

Obserwowalny przez lunetki w pierwszej części nocy niedaleko Spiki.

l++
+

+
+

l

m

Planetka nr. 4:

l

VI. 7. I oh s6.2mi

+ I4o54,

l

W E S T A

l

VI. I7 u

h

l

jasność

8.3mi + I3oI7, VI. 27.1 Ilh

7.4
0

21.61+ 3J
II

Dla o<Uzukania planetki należy w ci'liu szeregu pogodnych wieczorów wykonać dokładne
ry•unki z wszystkimi nawet najałabazymi gwiazdami dostrzegalnymi przer. używaną lunetę
w okolicy nieba wskazanej przez wapółrzędne planetki. Przez porównanie rysunków zna·
leźć ntoźna planetkę jako łt; 7 pośród gwiazd, która zmieniała awe położenie z dnia na dzień
jednakowo w tym aamym kierunku.
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LUDOWE OBSERWATORIUM ASTRONOMICZNE
dostępne bezpłatnie dla wszystkich członków Towarzystwa,
za okazaniem ważnej legitymacji członkowskiej, urządza
w każdy bezchmurny i pogodny wieczór, za wyłączeniem
niedziel i świąt, pokazy nieba przy pomocy lunet astronomicznych, objaśniane przez fachowych prelegentów.
Pokazy te odbywają się obecnie od godziny 19 do 21, na
wzgórzu wawelskim, dojście od strony Placu Bernardyń
skiego. Nieczłonkowie opłacają na rzecz Budowy Ludowego Obserwatorium w Krakowie datek w wysokości
2 złotych od osoby. Wycieczki szkolne i dzieci w towarzystwie rodziców opłacają na ten sam cel zniżony datek
l złoty od osoby.
Poszczególne klasy uczniów mogą za uprzednim zgło
szeniem w biurze Towarzystwa, ul. św. Tomasza 30, m. 8,
ćwiczyć przy osobnej lunecie swoje szkolne programy.
Krakowskie Koło naszego Towarzystwa wprowadziło
dla członków bezpłatne

SEMINARIUM ASTRONOMICZNE,
prowadzone przez dra J. Strzemieńskiego, raz na tydzień
we wtorki od godz. 19 do 22. Celem tego Seminarium jest
pogłębianie prawdziwej wiedzy o wszechświecie, przez
omawianie wybranych tematów z astronomii. Zachęca się
do brania udziału w tym Seminarium także członków
pozamiejscowych. (Adres: uL św. Tomasza 30, m. 8).
Nie uległy zmianie stałe Wieczory Astronomiczne,
urządzane z odczytami i przeźroczami, w lokalu Towarzystwa, Kraków, ul. św. Tomasza 30, m. 8, każdego
10-go i 25-go dnia w miesiącu, bez względu na niedzielę
lub święto (wyjątkiem jest dzień Bożego Narodzenia i Niedziela Wielkanocna); początek zawsze o godz. 18; wstęp
wolny dla członków i wprowadzonych gości.
Obrotowe Mapki północnego nieba gwiaździstego do nastawienia na określony dzień i godzinę, ułatwiają poznawanie gwiazdozbiorów; cena ich wynosi 9 złotych za sztukę, przy przesyłce pocztowej dodatkowo 3 zł. na koszta
przesyłki.
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Pismo zalecone reskryptem Ministerstwa Oświaty z dnia 20. X. 1950 roku,
Nr Oc-506/50, jako pożądane w bibliotekach licealnych i nauczycielskich.

ST.

WIERZBIŃSKI

GWIAZDY PODWOJNE WIZUALNE
(Część

II)

Gwiazdy podwójne wizualne dzielimy na systemy optycznie podwójne i na systemy fizyr::znie podwójne. Podwójność
systemów optycznych jest przypadkowa; mianowicie dwie
gwiazdy pojedyncze, będące w różnych odległościach od nas,
znajdują się przypadkowo w tej samej prawie linii widzenia
i na skutek tego zdają się tworzyć system podwójny. Natomiast
gwiazdy fizycznie podwójne są rzeczywiście systemami podwójnymi, gdyż składniki ich krążą po elipsach dookoła wspólnego środka masy. Ponieważ wspólny ruch w przestrzeni nie
zawsze jest wystarczającym dowodem, że dana para gwiazd
tworzy system fizyczny, więc tylko wieloletnie obserwacje mogą rozstrzygnąć, które gwiazdy podwójne wizualne są systemami fizycznymi, a które z nich są systemami optycznymi.
Tylko w przypadku, gdy względny ruch składowych da się
przedstawić jako ruch po orbicie, mamy do czynienia z systemem fizycznie podwójnym. Dla większości gwiazd podwójnych,
pomimo wieloletnich obserwacji, dotychczas nie można rozstrzygnąć, czy są to systemy fizyczne, czy też optyczne. Ponieważ jednak istnieje potrzeba rozpoznania systemów fizycznych, więc na podstawie dotychczas znanych systemów fizycznych tworzy się różne kryteria statystyczne, które pozwalaią
dany system zaliczyć lub nie zaliczyć do systemów fizycznych.
Z obecnie znanych przeszło 25 000 gwiazd podwójnych wizualnych tylko 5 500 jest systemami .fizycznie podwójnymi. Na
niebie północnym przeciętnie co 18 gwiazda jest podwójna,
przy czym wśród jaśniejszych gwiazd przeciętnie co dziesiąta,
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zaś spfJśród gwiazd około gm i słabszych przeciętnie co dwudzies:a jest podwójną. Prawdopodobnie podobne stosunki panują na niebie południowym.
Ruch orbitalny systemów fizycznych odbywa się pod wpły
wem powszechnego ciążenia według praw K e p l er a. Skład
niki systemu podwójnego poruszają się pod wpływem siły cią180°
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Rys. l. Orbita widoma gwiazdy podwójnej wizualn.,.j ADS 13169.
l

żenia dookoła wspólnego środka masy,
ze składników opisuje elipsę dookoła

na skutek czego każdy
drugiego, jako ogniska.
Problem wyznaczania orbit gwiazd podwójnych ,wizualnych
składa się z dwóch zadań: l) wyznaczenia z obserwacji orbity
widomej, będącej rzutem orbity rzeczywistej na płaszczyznę
styczną do sfery niebieskiej i prostopadłą do promienia widzenia (rys. l); 2) wyznaczenia orbity rzeczywistej z orbity widomej przy pomocy zależności geometrycznych istniejących
między tymi dwoma orbitami.
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Obserwacje dają nam położenia towarzysza B względem
gwiazdy głównej A. Za g•.viazdę główną obiera się gwiazdę jaśniejszą, którą uważa się za nierucho'Tią; w przypadku, gdy oba
składniki mają równą jasność, wybor zależy od obserwatora.
Przez gwiazdę główną A przeprowadza się koło godzinne NS
(rys. 2), od którego liczy się kąty pozycyjne p w stopniach
i ułamkach stopni od Północy N (0°), przez Wschód E (90°),
Południe S (180°), Zachód W (270°) do Północy N (360°). Odle-

5

180(1

B

Rys. 2. Sposób liczenia

kątów pozycyjnych p i
podwójnych wizuaLrlYch.

odległości

d dla gwiazd

głość d towarzysza B od gwiazdy głównej A wymierza się w se-

kundach i ułamkach sekundy łuku. Zwykle kąty pozycyjne podaje się z dokładnością do 0°.1, odległości zaś do C".Ol. Wyznaczenie współrzędnych biegunowych p, d wykonuje się przy
pomocy mikrometrów pozycyjnych lub rzadziej przy pomocy
intereferometrów lub fotograficznie; są to pomiary bardzo
trudne, gdyż większość systemów jest ciasna (d<l").
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Przed wyznaczeniem orbity wszystkie pomiary danej gwiazdy sprowadza się - przez uwzględnienie precesji i ewentualnie
ruchu własnego - do jednej wspólnej epoki (obecnie przyjęto
za ta.<(ą epokę rok 1900.0). Po wykonaniu redukcji wszystkie
obserwacje wyrównuje się tak, aby spełniały prawo pól, i dopiero po wyrównaniu wyznacza się orbitę rzeczywistą, bądź
przy pomocy metody półgraficznej, bądź też metodą analityczną.
Orbita gwiazdy podwójnej wizualnej jest znana, jeżeli znamY jej elementy dynamiczne i geometryczne. Elementami dynamicznymi są:
P = czas obiegu towarzysza dookoła gwiazdy głównej podany
w latach;
T = moment przejścia towarzysza przez periastron (punkt
przygwiazdowy odpowiadający perihelium w orbicie planety);
natomiast elementami geometrycznymi są:
e = ekscentryczność orbity;
a = półoś wielka orbity rzeczywistej podana w sekundach

=

łuku;

pozycyjny linii węzłów (linią węzłów nazywamy HktórE>j przecina się płaszczyzna orbity widomej z płaszczyzną orbity rzeczywistej. Ponieważ bez odpowiednich obserwacji spektrograficznych nie można
rozstrzygnąć, który węzeł jest wstępujący, więc kąt pozycyjny linii węzłów liczy się zawsze oct 0° do 180°);
w = kąt między linią węzłów i wielką osią orbity rzeczywistej. (Kąt ten liczy si.ę w płaszczyźnie orbity rzeczywistej; jest on zarazem odległością kątową periastronu od
linii węzłów);
±i = nachylenie orbity rzeczywi:>tej do płaszczyzny orbity widomej. (Kąt ten ma znak ± , gdyż z reguły nie wiemy,
która część orbity rzeczywistej leży przed, a która za
płaszczyzną oribty widomej. Jedynie w nielicznych przypadkach, gdy badania spektrograficzne wykazały, w jakim kierunku względem obserwatora porusza się towarzysz w węzłach, można rozstrzygnąć znak i. Kąt i liczy
się od 0° do 180°, przy czym w przypadku ruchu prostego
kąt i jest zawarty między 0° i 90°. w przypadku zaś ruchv wstecznego między 90° i 180°).
Pierwsza metoda wyznc.czania orbit gwiazd podwójnych wizualnych została podana w r. 1827 przez astronoma francuskiego S a v ar y'e g o. Wkrótce po nim E n ck e, J. H ersc h e l i inni ogłosili metody wyznaczania orbit gwiazd podwójnych. Jednak metody te nie znalazły praktycznego -zastoQ

kąt

nię, wzdłuż
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sowania. Dopiero w r. 1873 astronom rosyjski Kowa l ski
prostą metodę analityczną wyznaczania orbit gwiazd
podwójnych wizualnych. Metodę Kowalskiego przystosował
G l a s e n a p p, również astronom rosyjski, do rachunku pół
graficznego. W r . 1883 T h i e l e ogłosił analityczną metodę
wyznaczania orbit gwiazd podwójnych wizualnych, jednak metoda ta nie znalazła zastosowania, gdyż wymagała całkowania
liczbowego. Dopiero w r. 1926 I n n e s przystosował metodę
Thiele'go do rachunku praktycznego i dzisiaj metoda analityczna Thiele-Innesa jest powszechnie stosowana.
Z metod pół-graficznych najszybszą i najprostszą jest powszechnie stosowana metoda Z w i e r s a, opublikowana przez
niego w r. 1895.
Dotychczas opublikowano przeszło 60 różnych metod wyznaczania orbit gwiazd podwójnych wizualnych. Podano także
szereg metod poprawiania orbit oraz wyznaczania orbit parabolicznych dla gwiazd podwójnych o bardzo długim okresie
obiegu. Nowsze metody analityczne posługują się głównie rozwini~ciami współrzędnych biegunowych p, d lub współrzęd
nych prostokątnych x, y na szeregi potęgowe, natomiast metody pół-graficzne oparte są głównie na zależnościach geometrycznych między elementami orbity rzeczywistej a rzutami
osi głównych tej orbity na płaszczyznę orbity widomej .
Pomimo wieloletnich obserwacji ruch orbitalny stwierdzono
dotychczas tylko u nielicznych gwiazd podwójnych. Dlatego
też liczba wyznaczonych orbit jest niewielka; dotychczas wyznaczono orbity około 270 systemów. Najdłuższy obieg
P = 10 850 lat ma gwiazda cr 2 UMa = ADS 7203, najkrótszy zaś
P = 1.83 lat gwiazda
UMa A + aA = ADS 8119. Systemy
0 jeszcze krótszych obiegach są już tak ciasne, że składniki
dadzą się rozdzielić tylko spektroskopem. Na granicy między
systemami wizualnymi a spektroskopowymi znajduje się
gwiazda ADS 8891 Aa, którą towarzysz obiega w 20.5 dniach
w średniej odległości a = 0".0115.
Gwiazdy podwójne wizualne należą do wszystkich typów
widmowych, najczęściej jednak do typów A, F, G, K. Skład
niki nielicznych systemów są gwiazdami olbrzymami lub karłami, niektóre zaś systemy są utworzone z olbrzyma obieganego przez karła. Spośród niektórych gwiazd podwójnych wizualn~'<..h wyróżniono pewną liczbę takich systemów, w których
jeden ze składników wykazuje zmienną jasność. Jednak przyczyna tych zmian blasku dotychczas nie została wyjaśniona.
Pod względem rozmieszczenia w Drodze Mlecznej gwiazdy
podwójne wizualne nie różnią się na ogół od gwiazd pojedynczych.
podał

"

198

URANIA

Dla gwiazd podwójnych możemy na podstawie ich wzajemnego działania grawitacyjnego wyznaczać masy. Ponieważ ruch
orbitalny składników systemu podwójnego odbywa się według
praw Keplera, tak jak ruch planet w naszym systemie sło
necznym, więc masę systemu podwójnego możemy wyznaczyć
z zależności:

w której r.- A i 7l n oznaczają masy składników w jednostkach
masy Słoń-2a, a ich śre dnią odległość wzajemną czyli długość
wielkiej półosi w jednostkach astronomicznych, zaś P okres
obiegu w latach.
Przy pomiarach mikrometrycznych gwiazd podwójnych wizualnych wyznaczamy względną orbitę jednego ze składników
dookoła drugiego, a tym samym ich wzajemną odległość w sekundach łuku. Ponieważ a" - n" . a, gdzie ;r" oznacza paralaksę
systemu, więc równanie powyższe możemy napisać w postaci:

Jedynie w nielicznych przypadkach, gdy dane są również
obserwacje spektrograficzne, możemy a wyznaczyć w mierze
liniowej. Aby wyznaczyć masy poszczególnych składników należy znać ruch orbitalny każdego z nich dookoła wspólnego
środka masy, który to ruch tylko dla nielicznych systemów
można wyznaczyć ze specjalnych obserwacji. W praktyce masę
każdego ze składników wyznacza się z empirycznej zależności
między masą i jasnością gwiazdy przy znajomości jej typu
widmowego. Na ogół masy składników gwiazd podwójnych wizualnych zawarte są w granicach od 0.4 do 5 mas Słońca.
Metodą trygonometryczną można wyznaczyć paralaksy tylko
dla nielicznych systemów podwójnych. Najczęściej wyznacza
się tzw. paralaksy dynamiczne, przyjmując w ostatnio wypisanym równaniu n a sumę mas wartość wynikającą z pewnych
statystycznych prawidłowości (z reguły mało różną od 2 mas
Słońca) i oblićzając, przy znanych a" i P :n" (obecnie znamy
2 500 paralaks dynamicznych). Oprócz tych wyznacza się tzw.
paralaksy spektroskopowe z zależności między paralaksą a wielkością widomą i absolutną systemu.
Spośród gwiazd podwójnych wizualnych około 4-5 % jest
systemami wielokrotnymi. Systemy wielokrotne składają się
przeważnie z ciasnej pary o stosunkowo krótkim czasie obiegu
oraz z trzeciego lub kilku dalszych składników w stosunkowo
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znaczniejszej odległości od pary ciasnej. Orbity gwiazd podwójnych o krótkim czasie obiegu na ogół kołowe, natomiast
ze wzrostem czasu obiegu wzrasta również ekscentryczność
orbity, która dla systemów o stosunkowo długim czasie obiegu
osiąga przeciętnie wartość 0.5.
Powstanie systemów podwójnych usiłują wyjaśnić trzy hipotezy. Pierwsza z nich, starająca się wyjaśnić powstanie gwiazd
podwójnych przez "schwytanie" jednej gwiazdy przez drugą,
jest najmniej prawdopodobna przy obecnym stanie rozmieszczenia gwiazd w przestrzeni. Prawdopodobieństwo takiego ,,schwytania" jest tak małe, że nie więcej, jak tylko 0.001% wszystkich gwiazd mogłoby utworzyć systemy podwójne. Jeżeli jednak rozszerzanie się Wszechświata jest realne, to w dalekiej
przeszłości zagęszczenie gwiazd mogło być tak znaczne, że mogły wtedy zaistnieć korzystne warunki do "chwytania" gwiazd.
Druga hipoteza usiłuje wyjaśnić powstawanie gwiazd podwójnych przez utworzenie · dwóch lub więcej centrów zagę
szczania materii w pramgławicy, z których to zagęszczeń powstały później gwiazdy podwójne i wielokrotne.
Wreszcie według trzeciej hipotezy gwiazdy podwójne powstały przez poCiział gwiazdy macierzystej na dwa lub więcej
składników na skutek zwiększania się jej prędkości obrotowej.
Mianowicie gwiazda, mająca początkowo kształt kulisty, pod
wpływem coraz szybszego wirowania przyjęła kształt elipsoidy
obrotowej, a następnie trójosiowej. Po dalszym wzroście pręd
kości obrotowej elipsoida trójosiowa przyjęła kształt gruszkowaty, aby w końcu rozpaść się na dwie oddzielne gwiazdy
o mniej więcej równej masie.
KONRAD RUDNICKI

PRZESTRZENNE ROZMIESZCZENIE GWIAZD

Teoria Kopernika budowy układu słonecznego, pokonując
odwieczne przekonanie, że Ziemia jest środkiem wszechświata,
wpoiła jednocześnie w ówczesny świat naukowy przeświad
czenie, iż 5rodkiem tym jest Słońce. Wiadomo, że następcy
Kopernika przeczuwali, że gwiazdy są ciałami niebieskimi
podobnymi do Słońca, lecz faktem jest, iż przez długi czas
były to jedynie sporadycznie wysuwane, niczym nie poparte
hipctezy. Ciekawe jest, iż K e p l er w niektórych pracach
wypowiadał przypuszczenie, iż gwiazdy są odległymi słońcami,
lecz równocześnie uważał, iż Słońce jest gwiazdą centralną,
najważniejszą.
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Po wielkiej rewolucji kopernikańskiej usuwającej Ziemię
ze stanowiska uprzywilejowanego nie trzeba już było wielkiego
przewrotu, aby i Słońcu to stanowisko odebrać. Gdy Kepler
usunął ostatecznie system deferensów i epicykli wyznaczając
dla planet przejrzyste, eliptyczne drogi, kryształowa sfera
gwiazd stałych, (którą posiłkował się nie tylko Kopernik ale
i Kepler) musiała również zostać uznana za przeżytek. Powoli,
niemal niedostrzegalnie, nieliczne wówczas kręgi ludzi oświe
conych zaczęły nabierać przekonania, iż Słońce jest gwiazdą,
a zarazem, iż nie jest środkiem wszechświata. Gdy w roku 1837
B e s s e l po raz pierwszy wyznaczył paralaksę jednej z gwiazd,
dowodząc przez to jednocześnie kopernikańskiej budowy układu
słonecznego oraz tego, iż gwiazdy znajdują się w różnych
odległościach, a więc iż nie są przymocowane do jakiejś sfery,
nie wywołało to żadnej nowej rewolucji pojęć. I o jednym
i o drugim fakcie oświecona część ludzkości była już całkowicie
przekonana.
Mimo to wiadomości o rozmieszczeniu gwiazd w przestrzeni
nauka zdobyła bardzo niedawno. Gałąź astronomii zwana
astronomią
gwiazdową,
a zajmująca się rozmieszczeniem
i ruchami gwiazd w przestrzeni, czyli iym, co popularnie
nazywamy budową wszechświata. rozwinęła się dopiero na
przełomie XIX i XX wieku, choć pierwsze pionierskie prace
z tego zakresu wykonano jeszcze w połowie XVIII wieku.
Podstawowym zagadnieniem w badaniu budowy wszechświata jest wyznaczanie odległości gwiazd. Pierwsze próby
wyznaczenia tych odległości czynił sam Kopernik, usiłując
wykorzystać zjawisko paralaksy rocznej. Jeśli Ziemia krąży
wokół Słońca, to znaczy, że zmienia położenie w przestrzeni.
Gwiazdy obserwowane z różnych miejsc przestrzeni powinny
znajdować się w różnych kierunkach względem obserwatora.
W rezultacie położenie gwiazd na niebie powinno się zmieniać
periodycznie wraz ze zmianami położenia Ziemi na orbicie czyli
ze zmianami pór roku. W warunkach, w jakich pracował Kopernik, tych drobnych przesunięć nie udało się dostrzec. Jedynym
wynikiem, do jakiego doszedł, było to, iż gwiazdy znajdują się
nie bliżej, niż w odległości 1000 razy większej niż odległość
Ziemi do Słońca.
Próby Kopernika kontynuowali jego następcy. Ciekawe są
pod tym względem badania T y c h o n a B r a h e. Ten, oprócz
rozważań nad paralaksą roczną, usiłował również dowiedzieć
się czegoś o odległościach gwiazd z rozmiarów kątowych ich
średnic. Czynił on pewne założenia co do wielkości średnic
rzeczywistych gwiazd i usiłował szacować ich odległości mierząc
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średnice kątowe. Opierał się przy
średnica obserwowana jest odwrotnie

ich obserwowane

tym na
proporcjonalna do odległości gwiazdy. Niestety, to co Tycho de Brahe
uważał za średnice gwiazd, było tylko średnicą obrazu dyfrakcyjnego powstającego w oku obserwatora. W rzeczywistości, jak
wiadomo, gwiazdy są tak odległe, że nawet przez największe
współczesne teleskopy wydają się jedynie punktami świetlnymL
Wszystkie rozważania Tychona de Brahe oparte na tych
pomiarach były więc błędne i doprowadziły do błędnych
wniosków tyczących budowy wszechświata.
Kopemikariska metoda wyznaczania odległości gwiazd przy
pomocy pomiarów paralaksy rocznej jest do dziś podstawową
we wszystkich pracach astronomii gwiazdowej. Niestety daje
ona wyniki tylko w zastosowaniu do gwiazd niezbyt odległych.
zależności,

iż

Rys. l. Metoda różnicowa wyznaczania paralaks gwiazd. Skutkiem róż
nicy w odległości zmienia się względne położenie gwiazd na sJ'erze
niebieskiej
Ponieważ paralaksa roczna zmienia współrzędne gwiazd na
sferze niebieskiej, przeto można ją zasadniczo mierzyć wyznaczając współrzędne rozpatrywanej gwiazdy w chwilach, gdy
Ziemia znajduje się w dwu przeciwnych punktach orbity, a więc
na przykład w chwilach równonocy wiosennej i jesiennej.
Takie postępowanie nazywa się metodą absolutną wyznaczania
paralaksy. Jest ono niedokładne i rzadko stosowane.
O wiele wygodniej wyznaczać paralaksę tak zwaną metodą
różnicową przedt'tawioną schematycznie na rysunku l. W metodzie tej, oprócz gwiazdy badanej, wybiera się kilka gwiazd
odn:esienia, które powinny być gwiazdami odległymi, aby ich
paralaksa była całkowicie zaniedbywalna. N a rysunku gwiazda
badana oznaczona jest literą G, gwiazda odniesienia G0 . Obie
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gwiazdy, dla t.:proszczenia rozumowania, znajdują się w pła
orbity Ziemi. W położeniu Ziemi A, odległość kątowa
obu gwiazd na sferze niebieskiej wynosi a 1, w położeniu B u~. Jeśli gwiazda G 0 jest tak odległa, że jej przesunięcia można
nie brać pod uwagę, wtedy różnica obu kątów a 1 - a 2 daje
nam przesunięcie paralaktyczne gwiazdy G na sferze
niebieskiej. To przesunięcie jest odwrotnie proporcjonalne do
odległości gwiazdy. Odległość tę możemy znaleźć z prostych
rozważań trygonometrycznych, jeśli znamy promień orbity
Ziemi.
W praktyce podawanie odległości gwiazd w kilometrach
okazało się niepraktyczne, ze względu na wielkie liczby, jakich
trzeba by używać. (Odległość najbliższej gwiazdy wynosi 4 X lO"'
= 40 000 000 000 000 km). Najczęściej używaną jednostką
odległości gwiazd jest parsek (ps). Parsek jest to odległość
gwiazdy, której paralaksa roczna wynosi 1". Gwiazda odległa
o 2 ps ma więc paralaksę 0",5, o 10 ps ·-O' ,l itd. Parsek równa
się w przyhliżcniu 30 000 000 000 000 (3 X lO ' 3) km. W literaturze popularnej często spotyka siq odległości wyrażone w latach świctln:vch. Rok świetlny jest to odległość jaką przebywa
światło w próżni w ciągu jednego roku. Równa się on około
1 la parseka.
Paralaksę roczną wyznacza się najczęściej fotografując tę
· samą okolicę w momentach różniących się o pół roku i mierząc
następnie kątowe odległości gwiazd na kliszy. Tą metodą można
wyznaczać paralaksy do kilku tysiącznych części sekundy,
a więc odległości do paruset parseków. Dalej metodą paralaksy
rocznej sięgnąć nie można.
Inną, równie ważną metodą współczesnej astronomii gwiazdowej, jest wyznaczanie odległości oparte na znajomości jasności absolutnej gwiazdy. Polega ona na tym, że w wielu wypadkach potrafimy na podstawie znajomości widma gwiazdy określić jej jasność absolutną (jasnością absolutną nazywamy jasność, jaką miałaby gwiazda, gdyby była oddalona od nas o 10
ps). Jeśli znamy jednocześnie z obserwacji jasność widomą gwiazdy i założymy, że różnica między jasnością absolutną i obserwowaną wywołana jest wyłącznie oddaleniem gwiazdy, wtedy
potrafimy dc§ć prostymi rachunkami obliczyć odległość gwiazdy
od układu słonecznego. Ponieważ zależność m:ędzy widmem
gwiazd a ich jasnością absolutną została wyznaczona doświad
czalnie na podstawie danych o wielu gwiazdach, dla których
znane były jednocześnie jasności obserwowane i paralaksy
(skąd można było obliczyć jasność absolutną), przeto jest to
metoda związana pośrednio z metodą paralaks rocznych.
szczyźnie
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Powyżej wyJasmona metoda pozwala określać odległości
gwiazd hardz.iej odległych. Istnieją jednak gwiazdy tak odległe,
iż światła 1ch wogóle nie można rozszczepiać na widmo, gdyż
jest za słabe, lub gwiazdy, o których wielkości absolutnej nie
potrafimy powiedzieć nic, nawet znając ich widmo. Wtedy
musimy stosować inne, mniej dokładne, lecz nieraz bardzo pomysłowe metody.
Taką metodą jest na przykład wyznaczanie odległości gwiazd
na tej podstawie, iż widome ruchy własne gwiazd wydają się
tym mniejsze, im dalej znajduje się gwiazda. Oczywiście jest
to metoda słuszna tylko statystycznie, gdyż tkwi w niej
założenie, iż rzeczywiste swoiste ruchy wszystkich gwiazd są
jednc;kowej wielkości.
Czasem, gdy brak innych metod, możemy ocenić odległość
jakiejś grupy gwinzd zakładając, iż średnie jasności absolutne
gwi9.zd są wsz.ędzie takie same, jak w okolicy Słońca.
Często używana jest również metoda cefeid (opisana np.
w Nr l Uranii z br., str. 7 i 8).
Ponieważ
ogół
metod wyznaczania odległości gwiazd
związany jest pośrednio lub bezpośrednio z wyznaczeniem
paralaksy rocznej, przeto astronomowie nazywają często wyznaczanie odległości gwiazd wyznaczaniem paralaks. Mówi się
przeto, iż wyznacza się paralaksy metodą spektroskopową lub
metodą cefeid, mimo iż w czasie takiego wyznaczania nie
zajmujemy się wogóle paralaksami, lecz tylko odległościami.
Dla odróżnienia od innych, wyznaczanie odległości metodą
paralaks rocznych, nazywamy wyznaczaniem paralaks trygonometrycznych.
Wyznaczanie odległości poszczególnych gwiazd, razem ze
znanymi kierunkami, w jakich leżą one na sferze niebieskiej,
pozwala znaleźć przestrzenne rozmieszczenie gwiazd, lecz nie
daje jeszcz: przejrzystego obrazu tego rozmieszczenia, nie daje
jasnego schematu budowy naszego systemu gwiazdowego. O ile
bowiem badanie budowy układu słonecznego można (pomijając
zagadnienie planetoid i komet) sprowadzić do badania odległości
i ruchów poszczególnych planet, o tyle gwiazd jest takie mnóstwo, że badając położenia poszczególnych gwiazd mimowoli
zatracamy obraz całości. Podobnie nie dawałby jasnego obrazu
rozkładu zaludnienia na kuli ziemskiej spis adresów wszystkich
jej mieszkańców, choćby sporządzony nadzwyczaj systematycznie. Dlatego w zagadnieniu budowy systemów gwiazdowych, podobnie jak w zagadnieniu zaludnienia, stosujemy
metody statystyki.
Pewne dane o budowie naszego układu gwiazdowego usiło-
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jeszcze w wieku XVIII opierając się na tym, iż
gwiazd widzimy w okolicy Drogi Mlecznej. W tym
czasie powstało przekonanie, że Słońce wchodzi w skład układu
Drogi Mlecznej Galaktyki, oraz przypuszczenie, iż we
wszechświecie może istnieć wiele innych galaktyk.
W końcu XVIII wieku panowało jednak całkiem błędne
przekonanie, że gęstość gwiazd w przestrzeni, a więc ich
liczba przypadająca na jeden parsek sześcienny , jest w całej
Galaktyce jednakowa. Opierając się na· tym, w końcu XVIII w
usiłowano wyznaczyć kształt Galaktyki zakładając, że im
więcej gwiazd widzimy w jakimś kierunku nieba, tym dalej
w tym kierunku rozciąga się Galaktyka. Tego rodzaju rozwa ż ania doprowadziły do wniosku, że Galaktyka ma w przybliżeniu kształ1 spłaszczonej elipsoidy o wielkiej osi wynoszącej 1800 ps, małej 340 ps. Słońce miało się znajdować
w środku Galaktyki.
Dopiero w połowie XIX wieku rosyjski astronom
W. S t r u w e pierwszy przypuścił, że gęstość gwiazd jest więk
sza w pobliżu płaszczyzny przechodzącej przez równik Galaktyki. Jeśli więc patrzymy wzdłuż równika Drogi Mlecznej,
widzimy najwięcej gwiazd nie tylko dlatego, że w tę stronę
Galaktyka dalej się rozpościera, ale i dlatego, że jest to obszar
rzeczywistego większego zagęszczenia gwiazd.
W ostatnich czasach wyznaczanie gęstości gwiazd w różnych
obszarach Galaktyki jest jednym z ważniejszych zadań astronomii gwiazdowej. Najprostszą metodą prowadzącą do tego
celu mogło by się wydawać wyznaczenie odległości wszystkich
widocznyc1. gwiazd, a więc tym samym wyznaczenie położenia
każdej gwiazdy z osobna w przestrzeni, następnie podzielenia
przestrzeni na poszczególne obszary i przez podzielenie liczby
gwiazd w każdym obszarze przez jego objętość znalezienie
gęstości gwiazd dla każdego obszaru. Byłaby to metoda analogiczn 1 du używanej w krajach cywilizowanych metody
wyznaczamc; gęstości zaludnienia.
N1estety jest to niewykonalne z wielu powodów. Po
pierwsze wyznaczenie indywidualnych odległości wszystkich
gwiazd, nawet gdyby było możliwe, byłoby niewykonalne ze
względu na ogrom pracy, jaki potrzeba by w to włożyć . Gwiazd
jest w Galaktyce około 100 miliardów. Gdyby więc przy wyznaczaniu ich odległości zatrudnionych było stale 100 tysięcy
astronomów l każdy wyznaczałby odległość 1000 gwiazd
rocznie. to opracowanie w ten sposób wszystkich gwiazd
Galaktyki trwałoby 1000 lat.
W rzeczywjstości jednak nie wszystkie gwiazdy potrafim)~
wano

uzyskać

najwięcej
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dostrzec. Gwiazdy najsłabsze, tak zwane karły, znamy tylko
w najbliższej odległości od Słońca. Im dalsze zaś obszary przestrzeni badamy, tym więcej gwiazd słabych uchodzi naszej
obserwacji. :h:zornie więc obszary najbliższe wydają się nam
najgęściej wypełnione gwiazdami.
Na szczęscie znamy jednak wzajemny stosunek częstości
występowania gwiazd jaśniejszych i ciemniejszych, Potrafimy
również obliczyć teoretycznie, jak jasne gwiazdy możemy
jeszczt> dostrzegać w danej odległości. W rezultacie, obserwując
widome gęstości gwiazd na sferze niebieskiej i znając odległości niektórych z nich, potrafimy na drodze dość skomplikowanych rachunków obliczać rzeczywiste gęstości gwiazd w róż
nych odległościach. Jeśli następnie połączymy z sobą miejsca
o jednakowej gęstości. to otrzymamy powierzchnie j cdnakowej
gęstości, które będą nam dawały wyobrażenie o budov1ie Galaktyki. Liczne tego rodzaju prace przeprowadzono w początku
bieżącego stulecia. Wynikało z nich, że Słońce znajduje się
w środku Galaktyki, oraz iż gęstość gwiazd w okolicy Słońca
jest najwiqksza. Między innymi astronom holenderski K a pt e y n doszedł w 1922 r. do wniosku, iż powierzchnie jednakowej gęstości są elipsoidami obrotowymi otaczającymi symetrycznie Słoi1ce.
Okazało się jednak. iż wszystkie te wyniki były błędne.
Po roku 1930 poz.nano różne fakty wskazujące na to, iż przestrzeń między gwiazdami w Galaktyce nie jest pusta lecz wypeł
niona masami pyłu kosmicznego, który częściowo pochłania
idące ku nam światło gwiazd. Często mgławicę takiej ciemnej
materii mvżna bezpośrednio dostrzec na niebie, czasem zaś
jej obecność daje się wykryć tylko dzięki temu, iż pochłania
ona silniej promienie krótkofalowe, na skutek czego światło
gwiazd dochodzące do nas poprzez pył kosmiczny, zawiera
więcej promleni czerwonych, niż to wynikałoby z typu widmowego gwiazdy.
Obecność pyłu kosmicznego zmusiła do rewizji wszystkich
dotychczasowych wyliczeń i wniosków. Po pierwsze bowiem
pył kosmiczny, który najsilniej skupia się w płaszczyżnie
równika Galaktyki, całkowicie zasłania dalsze jej obszary, tak
że gwiazd bardziej odległych wogóle nie widzimy, po wtóre zaś,
pochłaniając częściowo światło gwiazd bliższych, czyni je
pozornie ciemniejszymi. Jeśli więc wyznaczamy odległości tych
gwiazd metodą spektroskopową nie uwzględniając pochłaniania
międzygwiazdowego, wypadają one większe, nieraz dużo więk
sze niż w rzeczywistości.
uwzględnienie pochłaniania międzygwiazdowego wymagało

obseJ wacyjnego i teoretycznego opracowania rozmieszczenia
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pyłu kosmicznego w Galaktyce. Wielkie prace nad tym zagadnieniem przeprowadzono w Związku Radzieckim. Wśród wielu
wyróżnia się zwłaszcza praca moskiewskiego astronoma P. P.
P ar e n a g o, który opracował, najdokładniejszą dotychczas,
metodę ~tatystycznego uwzględniania obecności pyłu kosmicznego przy wyznaczaniu paralaks spektroskopowych.
Opracowano tymi metodami od nowa cały materiał obserwacyjny dotyczący gwiazd i okazało się, że Słońce nie leży
wcale w środku Galaktyki, lecz w odległości około 8000 ps
od jej ~rodka.
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Rys. 2. Przekrój poprzez pc.w:erzchnie jednakowej gqstośc: gwiazd
w Galaktyce. Kółko na linnii zerowej oznacza Slcńce.

Rysunek 2 przedstawia przekrój płaszczyzną prostopadłą
do równika Galc.ktyki przez powierzchnie jednakowej g~stości
wg najnowszych danych radzieckich. Słońce oznaczone jest
kółeczkiem. Za jednostkę gęstości przyjęto gęstość w okolicy
Słońca wynoszącą około 0,1 gwiazd na ps:1.
Szczególnie przykra jest okoliczność, iż środkowa CZ"?ŚĆ
Galaktyki, jej jądro, jest dla nas bezpośrednio niedostrzegalne.
W ostatnich czasach, oprócz światła, astronomowie zaczqli
obserwować fale radiowe wysyłane przez ciała niebi<>skic.
Wydaje się, ze te fale nie są pochłaniane przez pył kosmiczny.
Może więc JJrzy pomocy radio-astronomii uda się w przyszłości
poznać dokładniej części Galaktyki zasłonięte przez pył
kosmiczny.
Artykuł niniejszy je::.t pierwnym z serii 3rtykulów stanowiących
popularne wpro'N2.d?.enie w z1:1g:::.dnienia astronomii gwiazdowej. (Red.).
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KRONIKA
Nowa kometa Mrkosa

komet" A. M r kos odkrył 14 maja br.
na tle gwiazdozbioru Andromedy. Jest
to słaby obiekt 10 wielkości gwiazdowej, skondensowany, bez warkocza.
Kometę fotografowano w
Obserwatorium Astronomicznym Uniw.
PoznańskiZJgo (H u r n i k i S z c z e p a ń s k i), wyznaczając jej dokładne
położenie (cws uniwers;::llny):
1952. V. 16d.04
Rekt.
23h 57m 48:>
De kl.
+40° 32' ,8
Znany

nową

czechosłowacki "łowca

kometę,

prze>suwającą

si~

=

1952. V. 16 .99
1952. V. 18 .00

23 57
23 57

46
43

1-40 24 ,5
+40 15 ,6
M. M.

l'owrót komety periodycznej

J. A. B rower w Johannesburgu wy kryl pierwszy dn. 6. III. 1952 r.
powracającą ku Słońcu kometę periodyczną Grigg-Skjellerupa (Urania,
T. XXIII, str. 147) jako obiekt o jasnoś::i widomej 12m.5. Kometa oddala
się od Ziemi i r;d Słońca, tracąc na jasności. Zupełn:e niezaJeż:1ie kilkanaście dni później odszukał ją też A. Jon c s na Nowej Zelandii.
Kometa wykazuje rozmytą głowę o średnicy pozornej 3 minut łuku.
J. G.
Radicgwiazdy

W jednym z ostatnich llUm~rów ,.Prirody" ukazał się ciekawy artykuł P. S z k l o w s k i c g o dający szczegółowy przegląd bieżących prac
z astronomii radiogwiazd. Poniżej zamieszczamy obszerne streszczenie
tego artykułu, oświetlając w ten sposób pelniej zagadnienie poruszane już
kilkakrotnie na łamat:h Uranii 1).
Ogólnie wiadomo, że światło widziainc stanowi zaledwie nieznaczną
część całego zakresu fal elektromagnetycznych wysyłanych przez ciała
niebieskie. Zanim jcdPak pro;nicniowanie gwiazdy dojdzie do instrumentu pcmiarowPgo, musi przejść przez warstwę atmosfery ziemskiej.
AtmoGfera, jak w1emy, jest niemal przeźroczysta dla światła widzialn2go.
Przepuszcza także podczerwień i bliski nadfiolet. lecz prawie całko
wicie pochłania pozostałą część promieniowania. Na skutek istnienia
atmo'Ofery patrzymy r:c. Wszechświat j:1kgdyby przez okno w widmie.
Od dawna wiedziano. że w naszej atmo"ferze istnieje jeszcze drugie
takie "okno", leżące w obszarze długich fal, odpowiadających zakresowi
radiowemu (od l cm do 15-30 m.). Bez wątpienia przez to drugie okno
dochodzi do nas promicr.iowanie radiowe ciał niebieskich. Jednak do
nicdawna astronomowie n1e umieli go obserwować. Za mała była czułcść aparatury odbiorczej, nieodpowiednie były anteny. Nie należy bowiem zapominać, że ciała niebieskie w obszarze fal radiowych promieniują na ogól setki tysięcy razy słabiej, niż w obszarze widzialnym.
Odkrycia promieniowania radiowego lub krócej: radiopromieniowania, pochodzącego z p~~shc:eni międzygwiazdowej dokonano zupełnie
1

)

Por. np. Urania, T. XXII, str. 232; XXIII 148, 150. 151.
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przypadkowo. W r. 1931 Ja ń ski badając zakłócenia w odbiorze radiowym na fali 14,7 m odkrył istnienie pozazie-mskiego źródła fal. Mimo
że wówczas antcny kierunkowe były bardzo niedoskonałe, udało mu się
wykazać, iż fale t~ biegną od centrum Galaktyki. Dalsze badania wykazały istnienie jeszcze jednego źródła fal gwiazdozbiór Łabędzia.
W roku 1940 Re b er, używając znacznie lepszej anteny kieTUn.kowej,
stwierdził (na fali 185 cm), że promieniuje całe pasmo Mlecznej Drogi,
przy czym pewne wycinki posiadają większą intensywność, inne mniejszą. Główne maksimum tego promieniowania znajduje się w gwiazdozblo!.""Ze Strzelca (centrum Galaktyki), zgodnie z pierwszymi obserwacJami. Prócz głównego maksimum znaLazł on maksuna wtórne w Łabę
dziu i KasjopeL Niceo później (1944 r.) zmien;ył w jedinostkach bezwzględnych intensywność radiopromieniowania Galaktyki i wykreślił
tzw. radioizofoty, tzn. kczywe równ~j intensywności radiopromieniowania.
Już w momencie odkrycia radiopromieniowania powstał przed nauką
problem jego pochodzenia i mechanizmu powstania. Wysunięto kilka
teorii tego zjawiska. Pierwsza narzucająca się myśl, to spróbować objaśnić zaobserwowane promieniowani: Galaktyki odpowiednim promieniowaniem wchodzących w jej skład gwiazd Jednakowoż rachunek wykazuje, że gdyby gwiazdy promieniowały jak ciała czarne z temperaturami 4-5 tys. stopni, to intensywność kh sumarycznego radiopromieniowania powinna być 10 14 razy mniejsza od obserwowanej. Nie
którzy badacze zakładali, że promieniować mogą pyły znajdujące slę
w prz;estrzeniac-h międzygwiazdowych, rozgrzane do kilku stopni powyżej absolutnego z0ra. Założenie to też okazało się niewystarczające.
Wówczas rozpracowano teorię, wg której źródłem radiopromieniowania
w Galaktyc2 midł być g:1z międzygwiazdowy. Obłoki tego gazu, znajdując się w pobliżu go.rących gwiazd, ulegałyby jonizacji, emitując
przy tym falc elektromagnetyczne. Gdyby ta teoria była słuszna należałoby

oczekiwać

ścisłego

związku

pomiędzy

rozkładem

gorących

gwiazd, a rozkładem źródeł radlopromieniow,a nia. Obserwacje jednak
nie potwierdziły istnienia taklego związku.
Całl<owicic przec;q "międzygwiazcowej" teorii dokonane w 1946 r.
odkrycie, polegające na stwierdzeniu, że promieniowanie radiowe szybko
zmienia swą intensywność i to w sposób zupełnie nieregularny. Jeśliby
promieniowanie to powstawało w obszarze ogromnych rozmiarów, jakim
jest obłok gazowy, nie mogło by być mowy o szybkich i nieregularnych jak
migotanie świecy zmianach natężenia, gdyż oddzielne fale elektromagnetyczne pochodzące z dużego obszan1. sumując się, dawałaby pewien
ustalony efekt '"'Yp.adkowy. Istnienie zmienności wskazuje raczej na
źródło o małych rozmiarach. Potwierdziły to obserwacje, z których
wynika, że te zmienne źródła zlokalizowane są w obszarach o średnicy
mmejszej niż 5 minut łuku.
Zagadnienie ścisłej lokalizacji źródła radiopromieniowania należy do
dość trudnych, ponieważ zdolność rozdzielcza aparatury
odbiorczej
(nazwijmy ją radioteleskopem) jest bGIIl'dzo mała 2 ). Jakże więc można
wyznaczyć współrzędne źródeł radiopromieniowania z dokładnością leżącą daleko poza granic<,mi odolności rozdzielczej? Fostępuje się tu
podobnie, jak przy wyznaczaniu średnic kątowych gwiazd, a jak wiadomo widome rozmiary gwiazd także leżą poza granicami zdolności
rozdzielczej teleskopów optycznych. W analogii do metody Micheisona
stosuje się w radiofonii metody interferencyjne. Używa się tu do obserwacji bądź dwu jednakowych anten oddalonych o kilkaset metrów, bądź
jednej anteny ustawicnej na wysokiej skale nad brzegiem morza.
~)

Por. Urania, T. XXI, str. 39.
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W tym ostatnim wypadku interfer;;~ncja zachodzi pomiędzy falą padającą bezpośrednio, a falą odbitą od powierzchni morza. Nie będziemy
się wdawać w szczegóły takich porn!arów, zaznaczamy tylko, że prócz
położenia, można wyznaczyć także intensywność promieniowania, co
ilustruje Rys. l. Z pomiarów takich wynik'l, że promiowanie radiowe
pochodzi od źródeł punktowych. Obecnie znamy współrzędne z.górą 200
takich źródeł. Możemy leż uw<1. źać za stwierdzone, że główna część
radiopromieniowania Mlecznej Drogi jest efektem sumarycznym promieniowania źródeł punktowych.
Dalszym etapem było badanie 7lmnienności tych źródeł. Pierwsze
<>bserwacje wykazały, że podczas gdy pewne źródła zmieniają. szybko
i nieregularnie swą intensyvvność (w ciągu minut. a nawet ułamków sekund), inn<> praktycznie nie zmieniają :;wego natężenia. Obsei'wacje wykazały dalej, że na ogół nie ma żadnego związku pomiędzy wahaniami natężenia w różnych długośclach fal. Wiele interesujących szczegółów !Odkryto P!i?Y obserwacjach '!za pomocą dwu radioteleskopów
pracujących na tej samej długości fali. Jak długo odległość ich nie przekraczała 3--4 km, obserwacje zmian natężenia w czasie dawały mniej
w-ięcej jednakowy obraz na obu stacjach. Kiedy jednak odległość ta
przekroczy 20 km, nie ma już żadnej zgodności pomiędzy zaobserwowanymi równocześnie w obu punktach zmianami natężenia. Zjawisko
to oznacza, że wahania intensywności nie pochodzą od samych źródeł,
lecz są efektem wtórnym, spowodowanym przez naszą atmosferę. Wyja.śniono , że pulsacje te spowodowane są niejedno "odno~cia jonosfery i za-

···---______"!__
1(/l/l

18, /l/}
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Rys. l. Zapis intensywności radiopromieniowania przy obserwacji "radiointerferometrem". Na o!\i odciętych odłożono czas obserwacji. Z rysunku widać, że o godz. 16.20 i 19.30 zaobserwowano dwa punktowe
źródła promieniowania radiowego (w gwiazdozbiorach Łabędzia i Kasjopei).
leżą

prócz tego od pory dnia. MCl.ksimum pulsacji przypada około pół
nocy. Stwierdzono w ten sposób, że mamy tu do czynienia ze zjawiskiem podobnym do migot·mia (scyntylacji) gwiazd. Z pomiarów interferencyjnych możemy dostać tylko górną granicę rozmiarów kątowych
źródła; faktyczne rozmiary są z pewnością mniejsze. Sam fakt migotania oznacza, że rnz.miary kątowe są bardzo nieznaczne. Zauważmy, że
właśnie z tej prz:rczyny obserwujemy migotanie u gwiazd, a u planet
nie. Niekiedy, jak np. w Łabędztu, zaobserwować można wypadki, że
radioteleskopy oddalo:1e nawet o 20b km notują "błysk" źródła trwający 10 do 20 sek. 3 ). Efekt ten, o ile nie je::;t srx>wodowany przez jonosferę, posiada bardzo duże znaczenie. W samej rzeczy, duże wzmocnienie intensywności pPomieniowania w stosunkowo dość krótkim czasie
(10 sek.), oznacza, iż rozmiary promieniującego obszaru nie wiele przekraczają 10 sek. światła, co stanowi 3 milj. km. W przeciwnym wypadku
"błysk" pochodzący od bru·dziej odległych t'zę\ci źródła opóźniłby się
więcej niż 10 r.ek. Jak wiemy 3 mtlj. km, to wielkość nieco przekra3

)

Por. Urania, T. XXII, str. 238: Pr::>m1eniowaniE' wybuchowe

Słońca.
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czająca dwukrotną średnicę Słońca. Stąd prosty wnio;;ck, że roz..niary
źródeł promieniowania radiowego nie przekraczają rozmiarów gwiazd.
Jeśli naniesiemy na mapę nieba poł:>żenia znanych (a więc najjaśniejszych) źródeł, to zobaczymy, że pokrywają one mniej wiqcej równomiernie całe niebo. Nie twoil'zą żadnej dostrzegalnej koncentracji w okolicy Mlecznej Drogi. Może to oznaczać, że albo źródła te nie należą do
naszej Galaktyki, lub że należąc, znajdują się stosunkowo blisko Słońca
W r. 1950 odkryto promieniowanie radiowe mgławicy Andromedy.
Mgławicę tę obserwuje się jRko źródło punktowe o natężeniu 750 razy
słabszym, niż natężenie źródła w KaSJOpci
Gdybyśmy oddalili się od
naszej Galaktyk! na odległość Mgławicy Andromedy (750 tys. lat świa
tła), wówczas Galaktyka przedstawiałaby się nam jako słabe źródło
fal radiowych o intensywności bliskiej do obserwowanej przez nas dla
Mgławicy Andromedy Innymi słowy Mgławica Andromedy wysyła fale
radiowe zupełnie podobnie j;;k nasza Galaktyka. Ryle zestawił współ
rzędne najbliższych nam 5-ciu mgławic ze współrzędnymi punktowych
źródeł iPrOmieniowania rarliowego. W f'zterech wypadkach mgławice
ekstragRlaktyczne pokryły się z bardw słabymi źródłami fal. Jednakowoź więks<:ości zaobserwowanych źródeł punktowych nie możemy utoż
samiać z mgłavvica,m; olbrzymio większość źródeł radiopromieniowania
(zwanych też w najnowszej literaturze rndwgwia:.-;dami) należy do na-

szej Galaktyki.
Z pewnych badań wynika, że średnia oaległość między radiogwiazdami w okolicy Słońca wynosi 0,7 parseka, co oznacza, że w jednym
parseku sześciennym znajdują się około 3 takie gwiazdy. Jest to liczba
30-krotnie większa, niż gęstość znanych nam w tym obszarze gwiazd.
Mimo, że jest to dość gruba ocena, wynik3. z niej, że gęstość przestrzenna radiogwiazd nie jeo;t mniejsza od gęstoś-::i gwiazd zwyczajnych
czyli, że radiogwiazdy są n'ldzwyczajnie rozpowszechnionymi ciałami
niebieskimi.
Najciekawszą bodaj oo;obliwo3cią radiogwiazd jest to, że dotychczas
niemal żadnej nie udało oię utożsamić z jakimś optycznie widocz:1ym
obiektem. Wyjątek stanowią 4 słabe źródła punktowe utożsamiane
z mgławicami pozagalaktycznymi. Nie są to jednak radiogwiazdy, a ich
promieniowanie da się wyjaśnić promieniowaniem poszczególnych radiogwiazd wchodzących w skład tych mgławic. Prócz tego 3 dc5ć jasne
radiogwiazdy utożsamiono z trzema mghwicami gazowymi należącymi
do naszej Galaktyki. Jedna z nich to znana mgławica "Krab" w gwiazdozbiorze Byka. Mgławica ta prawdopodobnie powstała na skutek olbrzymiego kataklizmu ko~micznego, jakim jest wybuch gwiazdy Supernowej. Jak podają kroniki chińskie, miało to miejsce w roku 1054. Niedawno udalo się wykazać, że wymi1o>ry kątowe źródła są znacznie
mniejsze od rozmiarów samej mgławicy S?.klow,ki próbował zest3wić
współrzędne źródła ze wEpólrzędnymi małej gwiazdy podwójnej 16 mg,
przypuszczalnej pozo~talo~ci po Supernowej z 1054 r., jcdn3kowoż zgodności w położeniach nie znalazł. Być może radiogwi:nda ta rzutuje się
na mgławicę Krab; r!ie jco;t także wykluczony zw1ązek genetyczny
z mgławicą, którego istoty jeszcze colcładnie nie znamy. Na razie te
interesujące zagadnienia musimy pozostawić bez odpowiedzi. Dwie pozosi ałe mgławice planetarne, w których znaleziono radiogwiazdy, są jeszcze bardzo mało zbadane. Szkłowski :-:aniósł na mapę wszystkie bez
wyjątku dotychczas znane gwiazdy leżące nic dalej niż 30 lat światła
cd Słońca (dla pólnocnej półkuli jest ich ponad 100). Porównując ich
położenia z polożer.iami 25 najjaśniejszych rc.diogwiazd nie znalazł żad·
nej zgodności. prócz jednego wypadkt.< wątpliwego (rys. 2). Przypuszczalnic brak takiej zgodności w położeniach . wskazuje na to, że ob-
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serwowam~ radiogwiazdy są bardzo bliskie Sloilca i leżą na ogół bliżej
nas1 niż najbliższe ze znanych gwiazd. Nie jest wykluczone, że najbliższe
gwiazdy, jak a Cent, 61 Cyg posiadają radiosatclity. Nie możemy ich
jednak dostrzec z powodu zbyt dużej odległości, większej niż odleglosć

ob.serwowanych radiogwiazd. Scisłe pomiary wykazują, że niektórym
z tych bliskich gwiazd 161 Cyg) towarzyszą nicwidoczne ciała o masach
nieznacznie przewyższających masę .1owisz='. Czy nie są to w.aśnie
radiogwiazdy? Nie należy wątpić, że w najbliższej przyszłości zagadnienie to zostanie rozwiązane.
Okoliczność, że radi<.,gwiazdy o;ą tak rozpowszechnione, pozwala ocenić ich masy. Masę całej Galaktyki można wyznaczyć z czysto dynamicznych roz.ważań. Okazuje się, że przekracza ona niewiele łą:::zną

Rys. 2. Rozmic.szczt:nie w~zystkich gwiazd o.:ileg,ych cd Slcl1ca mn:cj n : ż
światła l czarnepunkty] i radiogwiazd [krzyżyki], dla północnej półkuli
nieba. Lini~ przerywane oznaczają granice Mlecznej Drogi, linia ciąg a
ekliptykę. Wyjąwszy jeden wątpliwy wypadek, radiogwiazdy nie keincyctują ze zwykłymi , optycznymi, gwiazdami.
30 la t

masę zwykłych gwiazd. Z drugiej strony pf'łna liczba radiogwiazd w G:Jlaktyce jest przypuszczalnic 10 razy większa od liczby gwiazd zwyczajnych. Stąd wniosEk, że średnia masa radiogwiazdy powinna być nieznaczna. Wg ocel"y Szkłowskiego nie może ona przekraczać kilku procent masy Słońca. Oznacza to, że radiogwiazdy pod względem masy zajmują stan:>wiska pośrednie między v1ielkimi planetami, jak Jowi; . ~. •
a czerwonymi karłami. Ponieważ radiogwiazdy promieniują w świetle
widzialnym nicdostrzegabie, chociaż zn:łjd•Jją się od nas stas:mkowo
niedaleko, powinny posiadać bardzo niską (dla gwiazd) temperaturę powierzchni, rzędu 1500°-200ur.. Tym ~po3obEm w podczerwonej częsci
widma powinny promieniować znacznie s-ilniej, niż w widzialnej. Odkrycie infraczerwonego pr::>mieniowania n radiogwiazd otwarłoby praktycznie nieograniczone pole do bada1'1.

212

URANIA

Rozważmy teraz, jaki może być mechaniz.!n powstawania promieniowania radiogwiazd. RylP. uważa, że promieniowanie radiogwiazd jest
promieniowaniem tego typu co promieniowanie korony sl:onecZII1ej. Według niego radiogwiazdy stanowią osobliwą kategorię ciał, u których
niska temperatura powierzchni łączy ~ię z wyjątkowowysoką (10 15 0 ) temperaturą kinetyczną "korony", tzn. rozrzedzonej gazowej osłonki otaczającej radiogwiazdę. Przy tak wysokiej temperaturze energia cząstki,
np. protonu, będzie około 10 miliardów eV. Dlatego też Ryle utożsamia
radiogwiazdy ze źródłami promieni kosmicznych.
Na innym stanowisku stoi U n s o l d, uważając, że promieniowanie
radiogwiazd nie nosi charakteru cieplnego. Zgodnie z jego zapatrywaniami, źródłami radiopromieniowania są stosunkowo chłodne gwiazdy,
z dużą skłonnością do zaburzeń podobnego typu, jak zaburzenia sło
neczne. Unsold, rozumując przez analogię, sądzi, że te same zjawiska
tylko w znaCT..nie większej skali zachodzą w radiogwiazdach.
Zupełnie niedawno astronom amerykański S h a p l e y wysunął hipotezę, według której radiogwiazdy są to naj<;labsze z pośród czerwonych
harłów. Zwraca on uwagę na okoliczność, że gwiazdy te, jak stwier•
dzono, są na ogół niestacjonarne. Często ich jasność szybko wzrasta kilkakrotnie, by po tym znów zmaleć. Przy tym wszystkim, bardzo trudno
zrozumieć przyczynę sialości promieniowC'.nia radiogwiazd. Najwidoczniej zachodzą tu jakieś pro<:e;·y w olbrzymiej skali, które - w odróż
nieniu od procesów w atmosferze Słońca - odznaczzją się bardzo dużą
stało"ścią.
Możemy pow1edzieć, że jak dotychczas, nie wiemy nic prawie o mechaniźmie powstawania promieniowania radiogwiazd. Jednakowoż ważne
okoliczności dotyczące ich rozmieszczenia przestrzennego, temperatury
i masy już teraz mogą być przedmiotem nie tylko jakościowych, lecz
nawet ilościowych badań Szybki pcstęp radioastronomii nie poz.wala
wątpić, że wkrótce istota radiogwiazd oraz ich miejsce wśród innych
ciał niebieskich zostaną dokładnie poznane .

[Wg. Priroda, 2, 26, (1952)]

S. St.

Dzienne roje meteorów
Dotychczas astronomowie obserwowali, wizualnie i fotograficznie,
roje gwiazd spadających jedynie w czasie bezchmurnych nocy. Odkrywali roje "noane". W ostatnich latach, posiłkując się radarem 1), dokonywa się obserwacyj tych zja,..,iStk ta.kże za dnia i to nawet przy pochmurnym niebie, wykrywając roje "dzienne". Rejestruje się tą metodą od 6 do 60 meteorów na godzinę, a więc tyle jak u rojów dziennych. Jest to zupełnie łCOZumiałe, gdyż meteory dzienne niczym się
zasadniczo nie różnią od nocnych.
Specjftlne urządzenia radarowe dostosowane do rejestrowania meteorów zezwalają lokalizować na niebie radianty rojów z dokładnością
±1'!2°. Obserwacja polega r.a rejestrowaniu przy pomocy fotografii
• "echa" radarowego, wysłana bowiem przez aparat radarowy fala radiowa
odbija się od smug zjonizownych gazów, jakie powstają w wysokich
warstwach atmosfery na drodze przebytej przez meteor. Umiejscowienie
<lokładne w czasie poszczególnych faz zjawiska stanowi tu problem najtrudniejszy.
1

)

Por. Urania. T. XXIII, slr 165.
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Metoda radarowa obserwacyj meteorów jest tak precyzyjna, że pozwala ustalać nietylko wysokość przelotu tych ciał nad ziemią, ich zbliżanie się i oddalanie od obserwatora na zasadzie efektu Dopplera, ale
także zezwala wyznaczać ich prędkość i kierunek ruchu w przestrzeni,
a więc umożliwia obliczanie orbit. Opisaną metodą przeobserwowano
już prawie 2 miliony meteorów, dając nowe fundamentalne dane astronomii meteorowej.
W ostatnich czterech latach, pracując falami radiowymi o długoki
4 m, wykryto szereg nowych stałych rojów d?Jennych (tj. dostępnych
tylko za dnia), które wyczerpująco zbadano. Bliższe dane o ich orbitach
są następujące:

Nazwa

Radiant
et.
l

o-Cetydy
A rietydy
~- Perseidy
~- Taur ydy

Szybkość

~

km/s

e

a

q

2a-q

j. a.

j. "·

j. a.

1.22
1,67
1,67
2,27

0,11
0,10
0,35
0,34

l

29,0- 3,7
43,8 + 21,9
61,0 + 22,8
85,7 + 17,\:J

32.5
34,0
34,8
36,7

0,91
0,94
0,79
0,85

p
lat

i
o

2.· 3 34 1,35
3,22 18 2,16
2,99
4 2,16
4,20 6 3,42

..

....·;;:

Jl~
9
18
16
8

l

IJOWYLSL.Cj ULlldCza: e l1<U1l0~fud e.ip"y, u \JO!OW<; o.;.
q - odległość perihelium, 2a-q- odległość aphelium, i - napłaszczyzny orbity do ekliptyki, P-okres obiegu dokoła Słońca.

.i tabeli

wielkiej,
chylenie

AR IH YDY

Orbity czterech dziennych

meteorów wykrytych przy pomocy
radaru.
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Zatem roje te okrążają Słońce po niewielkich, silnie wydłużonych
elipsach, w płaszczyznach niezbyt odchylonych od ekliptyki. W perihelium
wkraczają wszystkie we wnętrze orbity Merkurego, w aphelium wybiegają daleko poza orbitę Marsa, podchodząc do drogi Jowisza .
Orbity te nie dadzą się zidentyfikować z żadną z orbit komet krótkookresowych. Przypominają natomia5t orbity planetoid osobliwych podchodzących w pobliże Zjemi (Adonis, Amor, Apollo, Hermes i Ikar).
Podpiera to teorię astronomów radzieckich o dezintegracji planetoid
na skutek wzajemnych zderzeń. Nad tematem tym pracował w Polsce
S. P i o t r o w s k i').
Najobfitszym i najdłużej corocznie pojawiającym się okazał się rój
dzienny Arietyd. Orbita jego jest bardzo podobna do orbity wizualnego roju o- Akwaryd, co wskazuje na wspólne pochodzenie obu rojów.
J. G.
Metody pomiaru

natężenia

promieniowania w radioastronomii

Promieniowanie radiowe odbierane ze żródel kosmicznych występuje
w odbiorniku w postaci pewnego szumu. Wielkość tego szumu stanowić
może miarę dla energii promieniowania odbieranego, czyli dla jego natężenia. Ponieważ jednak w samym odbiorniku występują również pewne
szumy zakłucające (pochodzące np. od zjawisk zachodzących w lampach
i oporach odbiornika), wyznaczenie, bardzo zwykle małych, natężeń szumów pochodzenia kosmicznego nie jest takie proste. Gdybyśmy antenę
odbiornika zastąpili przez pewien opór o odpowiednio dobranej wielkości, to, aby uzyskać w odbiormku szumy o natężeniu równym natężeniu
szumów pochodzenia kosmicznego, należałoby opór ten ogrzać do odpowiedniej temperatury. Temperaturę tę nazywamy temperaturą równoważną anteny i używamy jej jako miary natężenia promieniowania
w radioastronomii. Jest ona równa wprost temperaturze ciała doskof'.alc czarnego będącego źró:iłem promieniowania radiowego, pod warunkiem, że ciało to obejmuje większy kąt bryłowy niż kąt, z którego antena
odbiera promieniowanie. Jeżeli warunek ten nie jest spełniony wówczas
temperatury te należy przeliczyć w stosunku kątów bryłowych ciała
promieniującego i anteny.
Do pomiaru natężeń tych szumów kosmicznych istnieją zasadniczo
dwie metody. Metody te przedyskutował astronom radziecki W. W. W i tk i e w i c z w artykule zamieszczonym w jednym z ostatnich numerów
czasopisma "Astronomiczeskij Zurnał". Omówimy tutaj krótko te me'tody:
l. Metoda kompensacyjna. Natężenie szumów kosmicznych zmierzyć
możemy na przykład w ten sposób, źe najpierw zmierzymy natężenie
szumów w samym tylko odbiorniku, a następnie sumę szumów odbiornika i szumów pochodzenia kosmicznego. Różnica tych wielkości podawać będzie zatem natężenie szumów kosmicznych. Różnicę tę możemy
") Por. Urania, T. XXIII, str Hi.
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uzyskać bezpośrednio na instrumencie pomiarowym, jeżeli skompensujemy szumy pochodzące od aparatury przez sztucznie wytworzone szumy
o odpowiednim natężeniu. Na tym właśnie polega metoda kompensacyjna pomiaru natężenia promieniowania radiowego pochodzącego od
źródeł kosmicznych. Większą jednak czułość ma metoda druga.
2. Metoda modulacyjna. W metodzie tej przerywamy okresowo z pewną określoną częstością szumy odbierane przez anterę i załączamy w ich
miejsce szumy pochodzące od oporu znajdującego się w temperaturze
pokojowej. Instrument pomiarowy wskazujący prąd zmienny wzmocniony przez wzmacniacz, nastrojony na tę częstość przerw, będzie miał
wychylc:nia odpowi::tda]ące różnicy temperatury źrójła promieniowania
i temperatury pokojowej.
Autor omawia zastosowanie obydwóch metod w pomiarach natęże
nia promieniowania radiowego wysyłanego przez różne źródł~ kosmiczne.
Okazuje się na przykiad, że metoda kompensacyjna przy powierzchni
czynnej anteny 3,5 m·! nadaje się tylko do pomial'U natężenia promieniowania Slońca na falach radiowych o długościach fali rzędu centymetrów
i decymetrów. Powiększenie powierzchni anteny do 25m 2 umożliwia
obserwacje Słońca na falach o długości do l m, oraz na obserwacje
więkĘzości radiogwiazd. Do pomiaru natężenia promieniowania radiowego Księżyca (temperatura efektywna około 50°) metoda kompensacyjna
nie nadaje się.
Metoda modulacyjna jest na falach krótszych (rzędu centymetrów
czy decymetrów) czulsza od metody kompensacyjnej (pozwala np. na
obserwacje promieniowania radiowego Księżyca), natomiast nie nadaje
się na ogół do obserwacji na długościach fali powyżej l m, ze względu
na silnie zakłócający wpływ promieniowania radiowego Galaktyki.
[Według Astronomiczeskij Zurnal 29, 14 (1952)].
AS

KRONIKA P. 1'. M. A.
Dnia 20 maja b. r. odbyło się w Obserwatorium Astronomicznym
Uniw. Poznańskiego zebranie organizacyjne Poznańskiego Koła P. T.
M. A. W Zebraniu udział wzięły 22 osoby.
Tymczasowy Zarząd Kola został wybrany w następującym składzie:
prezes - doc. dr B. Kiełczew.:.ki, członkowie Zarządu: mgr J. Dobrzycki,
J. Orlewicz, St. Skarbinski i W. Zawidzki.
W chwili założenia Koło liczyło 23 członków.
Korespo:1dencję należy kierować tymczasem na adres Prezesa Kola:
doc. dr B. Ki,ełczewski. Poznań, Golęcińska 7.
Po zebraniu zwiedzono Obc;erwatorium Astronomiczne. zapoznając
się z jego pięknym wyposażen,iem (m. 'n. fetometr do pomiarów jasności
gv,iazd na kliszach cr:::z zegar kwarcowy, wykonane w pracowniach
Obserwatori urn).
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OBSERWACJE
Fotograficzne obserwacje zaćmienia Słońca w Warszawie w dniu 25 11 'br.

W czasie częściowego zaćmienia Słońca w dniu 25. II. br. wykonalem
pr7y pomocy wizualnego 80 mm objektywu Zeissa o f =· (:a. 1.2 m , na
błonach 24 ', 36 mm. 61 zdjęć tarczy słonecznej. W tym czasie niebo
pokryte było warstwą cienkich chmur, które uniemożliwiły stosowanie
fiJ.trów i blendowanie obiektywu oraz ograniczyły szas ekspozycji do ca.
1125-1/100. Po specjalnie l;ontrastowym wywołaniu wymierzyłem p rzy
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Dłt~;gość ci~iwy odciętej przez tarczę Księzyca, mierzona na negatywach (strona prawa).
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pomocy mikroskopu pomiarowego 45 naJlepszych negatywów, dostatecznie ostrych, by przy 15 krotnym powiększeqiu mikroskopu wielkość
ziaren nie miała wpływu dostrzegalnego na dokładność pomiarów. Na
każdym negatywie mierzyłem (z. dokładnością 0,01 mm) średnicę Słońc:~
oraz długość cięciwy odcinanej każdorazowo przcz tarczę Księżyca.
średnica Słońca wypadła 11,33 mm z b!ędem średnim jednego pomiaru
0,03 mm (3 nastawienia na ostrość). Z otnymc>.nych danych wyekstrapolowałem:

9h 51m,5
Foczątek w Warszawie (czas śr.- f.urop.)
lOh 42m,2
Maksimum
llh 33m,7
Koniec
"
"
"
"
.
Maksimum ~asłonięciu uległo 281° o tarczy Słońca.
Czas wszystkich zdjęć notowałem z dokładnością do l sek. wg zegarka
kontrolowanego wg chronometru (przez 9 dni), chód którego z kolei kontrolowany był przy pomocy sygnałów radiowych. Duża średnia wariacja
dobowa zegarka (13S) n:e po::woliłr.. na dokładniejsze niż do O,ln; oznaczenie c·zasu. W czasie pi~rwszego i ostatniego kontaktu chmury uniemożliwiły wykona:1ie dobrych zdjęć, choć , ogólnic biorąc, ku końcowi
zaćmienia pogoda z:Jacmic się poprawiłe>..
Opracował:

Antoni Piaskowski

Sekcja Obserwac. Warsz.

Uwagi o

związku

a

między

intensywnością

zapadalnością

Koła

działalności

P. T. M. A.

Słońca

na dur brzuszny

Aczkolwiek poniż.~za praca rngr. I. Kocyan pisana jest ze
stanowiska
teoretyczno-Lekarskiego, zarnteszczarny Ją
jednak
w naszym piśmie z uwagi na to, iż porusza ona pewne fakty
z dziedziny dotychc:::as leżącej tt nas niemal odlogiern, wskazując
na punkty wspólne między astronornią a medycyną, oraz nu
możliwości współpracy astronornów z lekarzami.
Redakcja.

Przy oglądaniu wykresu dotyczącego zapadalności na dur brzuszny
w pięciu miastach (Kraków, Lwów, Łódź, Poznań, Warszawa) nasunęły
mi się pewne przypuszczenia.W wykresie tym zwraca uwagę jedenastoletni interwał oddzielający dwa największe nasilenia zapadalności, zachodzące równocześnie w tych pięciu miastach. Maksima te przypadają
w latach 1921 i 1932. Stwicrdz::t się także, że drugie maksimum tego wykresu jest we wszystkich miastach niższe od poprzedniego.
Uświadomiwszy sobie te dwa spostrzeżenia, narzuciłam na wyżej cytowane wykresy nowy wvjucs. przedstawiający natężenie działalności
Słońca, wyrażonej w liczbach Wolfa. Liczby te są związane z obserwacją
ilości plam na Słońcu
Dla przypomnienia podaję. że liczba Wolfa "r" oblicza się następująco:

r

k. (10 g -r f),

gdzie g oznacza liczbę grup plam słonecznych obserwowanych na całej
tarczy Słońca, zaś f całkowitą liczbę plam; k stanowi spółczynnik. zależny od obserwatora i narzędzia, a otrzymuje się go przy ujednorodnieniu obserwacji z różnych stacji.
Jest rzeczą wiadomą. że natężenie działalności Słońca zależy od ilości
plam i wykazuje jedenastoletnie wahania. Wykres sporządziłam na kalce
linią ciągłą. Po odpowiednim przyłożeniu go na wykres przedstawiający

URANIA

218

zapadalność na dur brzuszny, zauważa się pewną odpowiedniość w czasie. Co do kształtu wykresów, to każdy od razu stwierdzi, że zachowują
się one odwrotn;e_ Gdy maleją rz<:dne krzywej Wolfa, rosną rzędne wyrażające zapadalność.

Stąd można wysnuć następujący

wniosek: zapadalność na dur brzuAle dlaczego? Częściową odpowiedź daje następny wykres liczb charakterystycznych dla określenia
ilości jasnych rozbłysków na Słońcu, obserwowanych przez filtr, odpowiadający prążkowi wodoru Ha. Ilość tych rozbłysków określono w skali
0-5, gdzie O oznacza zupełny brak, zaś 5 - największe ich nasilenie.
Liczby Wolfa układają się na wykresie w sposób bardzo zbliżony
do wykresu intensywności rozbłysków Ha .
Prof. dr W. J a n k o w s k i pisze, że diatermia ma zmniejszać zjadliwość niektórych bakterii np. ,.pneumokoków". Prof. dr J. Grą c z e wski pisze o leczeniu ran ropnych przy pomocy energii promienistej.
Pałeczki prawdopodobnie także ulegają działaniu promieniowania sło
necznego, zwłaszcza promieniowania ultrafioletowego. którego wykres
przebiega analogicznie do załączonego wykresu Ha. To zdaje się poszny

zależy także

od

działalności Słońca.

100
3
80 ..
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Część
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1926

1927 1928

1929
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1931

1932

1933

górna rysunku:
Wykres liczb Wolfa za lata 191U - 1933 (skala lewa O- 100).
W) kres lic:-.b charakterystycznych określających ilość jasnych rozblysków
Hci na Słońcu (skala prawa 1-5).
Część dolna rysunku:
Wykresy liczby choryt h na dur brzuszny przypadających na 10.000
miesz,kańców, za Jata 1919- 1933, w następujących miastach:
Poznań; ............. Lwów; Warszawa;-·· Kraków:-·-- Łódź;

-
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twierdząc hipotezę, że pałeczki duru brzusznego
mogą przechodzić
w szczepy mniej zjadliwe np. może w bacterium coli i odwrotnie. Na
wykresie Hu widać wyraźnie, że w okresie wzmożonej działalności
Słońca, ilość zachorowań zmniejsza się.
Jest rzeczą oczywistą, że promieniowanie Słońca wywiera także
wpływ na człowieka. Nasuwa się pytanie, czy światłolecznictwo nie
mogłoby znaleźć zastosowania, odnośnie do wyżej rozpatrywanego schorzenia.
Wykonywano następujące doświadczenia: wstrzykiwano jad błonicy
świnkom morskim i część z nich naświetlano przez kilka godzin. Te
naświetlane ocalały. Można by także próbować eksperymentów na zwierzętach doświadczalnych w zakresie duru brzusznego. Już możność osła
bienia przebiegu schorzenia byłaby dużym sukcesem.
Drugą sprawą związaną z działaniem promieniowania, byłoby uodpornienie przeciw drurowi brzusznemu przez naświetlania. Znalazła ona
uzasadnienie chociaż jeszcze niezbyt mocPe w opadających systematycznie krzywych zachorzeń na dur w czasie od 1921 do 1930, w którym to
czasie opalanie się było coraz popularniejsze. W tym też wyrażałaby się
owa mniejsza czy większa "podatność organizmu", obserwowana przez
prof. dr. J. Kostrzewskiego na grupach ludzi żyjących w podobnych
warunkach.
Należy jeszcze wytłumaczyć sprawę obniżania się maksymalnych
ilości schorzeń w 1921 r. do wartości z roku 1932. Wyjaśnienia można
się dopatrywać w poprawie warunków higienicznych życia codziennego,
jaka zaszła na przestrzeni tego czasu i w rozwoju sportu na wolnym
powietrzu. Można także szukać wyjaśnienia w zorganizowanych szczepieniach przeciw durowi brzusznemu.

*

*
Następnym

zagadnieniem, jakie nasunęło mi się przy oglądaniu omawianego wykresu, jest wpływ warunków pogodowych na zapadalność
dotyczącą tego samego schorzenia.
Po rozpatrzeniu danych liczbowych z obserwacji: czasu nasłonecznie
nia i ilości opadów za wyżej wymienione lata w Krakowie, muszę stwierdzić (co widać z załączonej tabeli), że właśnie lata, w których największe
roczne sumy czasu nasłonecznienia zeszły się z minimalną roczną sumą
opadów, były latami rozpoczynającego się nasilenia zapadalności n·a
dur brzuszny. Były to zarazem te same lata, w których na wykresie
obserwowało się najsłabsze działanie Słońca (lata 1921 i 1932). Małej
ilości opadów i długiemu naświetlaniu słonecznemu towarzyszy zmniejszona ilość pary wodnej w powietrzu i to właśnie także wywarro wpływ.
Fara wodna pochłania pewne fale energii promienistej całkowicie, inne
częściowo. Przy zmniejszonej wilgotności, energia otrzymana przez jednostkę powierzchni jest większa, ale wypromieniowanie jeszcze silnie.i
wzrasta. Te duże amplitudy zachodzące w ciągu krótkich odcinków czasu
stwarzają trudniejsze warunki dla żywych organizmów.
Liczba chorych n przypadająca na 10 000 mieszkańców, która zmieniała
się w ciągu poszczególnych Jat, jest odwrotnie proporcjonalna do rocznej
średniej zawartości pary wodnej w powietrzu i rocznej średniej z liczb
Wolfa.
n ==-

gdzie r jest

roczną średnią z liczb
tość prężności pary wodnej, zaś k

k

r.v

Wolfa, v oznacza średnią roczną warto spółczynnik, który zależałby praw-
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dopodobnic od stopnia higieny miejsca obserwacji, gęstości zaludnienia itp. Odpowiadałby on liczbowemu ujęciu pojęcia "współczynnika
higieny" dla danego miasta. Zaznaczył się on specjalnie dużą liczbą dla
Łodzi, której wykres zapadalności sięga wyżej ponad inne.
Wszystkie te uwagi pozwalają na wysnuwanic następujących wniosków, które należy traktować jeszcze ostrożnie z powodu zbyt krótkiego
okresu obserwacyjnego:
Epidemie w 1921 i 1932 r. pozwalałyby przypuszczać, że w czasie
1942-1944 r. także powinno było nastąpić zwiększenie ilości zachorzeń
oraz podobnie w latach 1953-1955. Obserwacje z 1943 r. potwierdziły
K

R A K

Rocz nasuma Rocznasuma
opadów
nasłoneczn.
w mm
w godzinach

Rok

191\)
1920
1921 *
1922
1923
1924
1925
1921i
1927
1928
1929
1930
1931
1932 *
1933
pierwszą

częsc

·-

ó w

l

795
605
528
749
805
797
880
897
700
590
677
750
700
443
584

następny

okres czasu, który
warunki dla szerzenia się
duru brzusznego, to lala 1953 - 1955. Może on ulec przesunięciu, w wypadku przesunięcia się okresu minimum plam na Słońcu. Okres ten
waha się od 7 do 15 lat (średnio jedenaście lat). Zagadnienie zasługuje
na zainteresowanie!
Niech mi wolno będzie na tym miejscu złożyć podziękowanic prof.
dr. J. K o s t r z c w s k i c m u za pozwolenie wykorzystania jako tematu
do moich rozważań wykresu zapadalności, z jego książki traktującej
o durze brzusznym.
Kraków, 20. II. 1952.
K ocy an Ir en a
należałoby

mojego wniosku, zatem
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Errata Urania 1952. Nr 6. str. 187, w. 12 od góry: zamiast
winno być:
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URANIA

OD ADMINISTRACJI "URANII"
W roku 1952 "Urania" stała się miesięcznikiem; wychodzić będzie,
w objętości 2 arkuszy druku, 25-go każdego miesiąca i otrzymywać ją
będą członkowie Towarzystwa na dotychczasowych warunkach.
Prenumerata wynosić będzie złotych 24 rocznie.
Składka człunków zwyczajnych została us~alona na złotych 16 rocznie
i mo~e być o!)łacana w dwóch ratach półrocznych.
Składka członków kandydatów na rok szkolny 1951/ 2 pozostaje
nie zmieniona i wynosi rocznie 6 złotych.
Każdy członek nowowstępujący opłaca ponadto jednorazowo zł 1.50.
tytułem wpisowego. Wpłaty należy dokonywać na konto PKO IV-5227/113,
P. T. M. A. Zarząd Główny, Kraków.

KALENDARZYK ASTRONOMICZNY
na. lipiec 1952 r.
Ws.zy!;tkie zjawL<;.ka podano w czasie środkowo-europejskim.
Lipiec:
l. 15h Neptun w złączeniu z Księżycem, w odstępie 7° na północ.
l. Wieczorem powyżej Księżyca świeci Kłos Panny, gwiazda 1.2 wielk.
gwiaW.., wyżej na prawo Saturn, tej samej mniejwięcej jasności
(1.1 wielk.), zaś na lewo od KsięŻJ(ca Mars., jako czerwona gw!azda
minus 0.5 wielk., zatym o przeszlo półtorej wielk. jaśniejszy niż
Saturn i Kłos. W lunecie, odw:ca~ającej obrazy, Mars przedstawia
się jako niewielka tarcza. lekko obcięta z prawej strony z powodu
fazy, zaś Saturn wykazuje wyraźny cień kuli Saturna rzucony na
jego pierści<!ń i zaznaczający się tuż przy t'lrczy Saturna na dolnej
prawej części pierścienia.
2. 17h Mars w złączeniu z K~iężyccm w odstępie 4° na północ. Wieczorem znajduje się powyżej na pr.awo od Księżyca ..
3. 3h Ziemia w największej w ciągu roku odległości od Słońca, w tzw.
afelium.
3. 16h Wenus w niPwidocznym złączeniu z Uranem w odstępie 21'.
4. Wieczorem na lewo od Księżyca znajdziemy czerwonego Antaresa.
6. 10h Uran w złąc-zeniu ze Słońcem, niewidoczny, zjawi się na nowo
dopiero pod koniec miesiąca na rannym niebie razem z gwiazdozbiorem Bliźniąt
7/8. Księżyc w peini wykazuje wvjątkowo wielką tarczę. gdyż znajduj~ się jednocześnie najbliżej Ziemi (perigeum). Srednica tarczy
jest obecnie o 117 większa, a powierzchnia o prawie 113 większa niż
była w czasie pełni styczniowej, gdy Księżyc był w apogeum.
11. 10J1 Neptun w kwadraturze Ze Słońcem. majduje się jakr- słaba
gwiazda 8. wielk. na wieczornym niebie opodal alfa Panny i może
być odszukany przez lunety według mapki w Uranii Nr 5. str. 158.
15. 22h Merku..ry w największym odcłiyleniu 27° na wschód od Słońca.
Jest jednak zbyt słaby (0.7 wielk.) i znajduje się zbyt nisko na jasnym tle zorzy wieczornej, aby mógł być dostrzeżony. Droga jego
pomiędzy gwiazdami w ciągu lipca i sierpnia. wykreślona według
współrzędnych Reki. ~ Deklin., wypada jako pętla na tle gwiazdozbiorów Raka i Lwa.
15./ 16. W drugiej połowie noc:• poniżej Księżyca 7..najdzicmy Jowisza,
świecąc-2go• w gwiazdozbiorze Barana jako gwiazda minus 1.9 wielk.,
najjaśniejsza na niebie, o półtorej wielkości gwiazd. jaśniejsza niż
Ma!I'S, który zresztą zachodzi przed wschodem Jowisza.
16. 5h Jowisz w złączeniu z Księżycem w odstępie 6° na południe.
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16.'17. od Oh do 1h 40m Księżyc zakrywa swoją tarczą gwiazdy w górnej
części gromady Plejad. W lunecJe obserwować można, jak jaśniej
sze z gwiazd znikają u jasnego brzegu Księżyca i po 40 do !.:0 minutach zjawiają się nagle z poza ciemnego brzegu tarczy Księżyca,
widocznego \\- bladym świetle popielatym. 9 mom;:ntów takich zja·
wisk, obliczoi1ych z góry, podaje Rocznik Astronomiczny Obserwatorium Krakowskiego, Dodatek Międzynarodowy nr. 23 na r. 1952
dla 5 Obserwatoriów w Polsce.
18. do 20. VII. Po pó:nocy widoczny jest sierp Księżyca, uzupełniony
resztą tarczy, świecącą słabym światłem pc·pielatym.
19./20. W drugiej cz(;śri nocy do.godnie obserwować można prz2z lunety
ruchy II. s?.telity Jowisza. Sw1cC1 on najprzód na lewo (w lunecie
odwracającej) od Jowisza w ods·tępie równym średnicy Jowisza, licząc od brzegu i:lrczy. O god.z. 0.38 satelita znika z powodu z:murzenia się w cień Jowisza i po przebyciu tego cienia zjawia się ponownie o godz. 3.03, lecz już tuż przy dolnym brzegu tarczy Jowi:;za.
Następnic zbliża się do tejże tarczy i o go:iz. 3.17 znika znowu chowając się za tarczę Jowisza. Inne satelity są widoczne po prawej
stronie: satelita I. i III. (najjaśniejszv), z::>ś na lewo satelita IV (najdalszy).
19./20. Saturn mija gwiazd<; gamma Panny w o::istępie 24' (mniej niż
średnica tarczy Księżyc:a) poniżej niej ruchem pr-ostym w kierunku
rosnących rektas;:enzji. Ruch jest wuważalny z obserwacyj w przeciągu tygodnia przed i J:O tej dacie.
20. 20h Umn w niewidocznym złączEniu z Księżycem w odstępie 2°.
22. 17h Wenus w niewidocznym złączeniu z Księżycem w odstępie środ
ków obu dał zaledwie 2· geocentrycznie.
22. 23h Słońce wstępuje w znak zodiakalny Lwa, przebywa jednak od
20. VII. w gwiazdozbiorze Rak'.!, a do gwiazdozbioru Lwa prrrejdzie
dopiero 9. sierpnia.
24. 5h Merkury w niewidocznym złączeniu z Księżycem w odstępie 2°.
25. do 30. VII. Obserwować można gwiazdy spadające z roju Akwaryd,
których ślady, prredłużone wstecz, wskazują na okolicę gwindy
delta Wodnika. Rój ten należy do obfitszych, dając niekiedy po
24 zjawisk w ciągu godziny.
25. do 31. VII. Zjawiają się doraźnie pojedyńcze gwiazdy spadające
z roju Pcrseid, którego największe nasilenie przypada na 9. sierpnia.
25. do 27. VII. Na wieczornym niebie świeci Księżyc z dobrze widocznym
światłem popielatym.
27. Wieczorem puwyżej Księżyca widać Saturna, który rano o godz. 5
będzie w złączeniu z Księżycem w odstępie 7° na północ.
27. do 31. VII. Mars mija gwiazdę alfa Wagi po raz trzeci i ostatni
w tym roku (p. mapka drogi Marsa w Uranii Nr 3, s.tr. 94).
28. Wieczorem na lewo powyżej Księżyca świeci Kłos Panny, dalej na
lewo Mars, a na prawo powyżej Księżyca Saturn.
28. 22h Neptun w złączeniu z Księżycem w odstępie 7° na północ.
28. 24h Merkury nieruchomy w rektascenzji.
30. 20h Mars w złączeniu z Księżycem w odstępie 4° na północ, świeci
zatym p0wyżej Księżyca na prawo.
31. Wieczorem na lewo od Księżyca znajduje się czerwony Antares.
Minima Algola: Lipiec 1952. 13d 3h.7 i 16d Oh.5.
Minima główne Beta Lyrae: Id 10h, 14d 8h, 27d 6h.
Maksima gwiazd zmiennych długookresowych typu Mira Ceti:
8. VI. R Andromedae Rekt.: Oh21m. Dekl.: +38°.3. Max.: 5m.6. Period: 409d.
18. VI. R Serpentis
15 48
+ 15 .3
5 .5
355
17.VII.TCephei
2109
+6~.3
5.2
388
13. VIII. R Bootis
14 36
+ 27 .O
6 .O
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Zjawiska w u ltładzie satelitów J owisza:
O - salelita niewidoczny, gdyż znajduje się na tlE' ta ~ czy Jowisza.
"
"
" zasłonięty jest przez tarczę Jowisza lub
jest zaćmiony przez jego ci:.-ń.
c - cień satelity, jako ciemna plamka przechodzi roprzez tarczę Jowisza. Satelita rzucający cień znajduje się na prawo od cienia
(w lunecie odwracającej obrazy).
pz, kz - początek (wzgl. lwniec) zaćmienia czyli moment zniknięda
(wzgl. ukazanir się) satelity na lewo od tarczy Jowisza.
IV-ty satelita mija tarczę Jowisza 2. VII., 10 VII., 1!:1. VII.
27. VII.
d
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Niewidoczny, mimo że 15. VII. jest w najw. odchyleniu od Słońca. Po zachodzie Słońca znaj·
duje się nisko na jaanym tle z:~.chodnieko nieba.
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6. VII. znajduje się w złączeniu
ze Słońcem i stanie się widocznym z końcem miesiaca na rannym niebie jako gw. 6-tej wiełk.
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Widoczny wieczorami jako gwiazda
tylko 1-szej wielkości na tle gwiazdozbioru Panny. 19' 20 VII. mija gwiazdę
~amma Virginis.
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Dostrzegalny przez lunety jako gwiazdka 8-mej wielkości na wieczornym
niebie opodal Kłosu Panny.
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Pismo zalecone reskryptem Ministerstwa Oświaty z dnia 20. X. 1950 roku,
Nr Oc-506/50, jako pożądane w bibliotekach licealnych i nauczycielskich.

WŁODZIMIERZ

ZONN

WRAZENIA Z UDZIAŁU W KONFERENCJI POSWIĘCONEJ
KOSMOGONII GWIAZD (Moskwa, maj 1952 r.)
Moskiewska konferencja kosmogoniczna zgromadziła kilkuset astronomów ZSRR i kilku z krajów sąsiednich. Ponadto
wzięli w niej udział liczni przedstawiciele nauk pokrewnych,
pośrednio zainteresowani zagadnieniami kosmogonii gwiazd:
fizycy, geofizycy i przyrodnicy.
Konferencja trwała cztery dni i jako główny cel miała podsumowanie i przedyskutowanie bardzo licznych i różnorodnych
prac, zarówno z dziedziny kosmogonii gwiazdowej, jak i z dziedzin pokrewnych - astrofizyki i astronomii gwiazdowej wykonanych ostatnio w ZSRR.
Jak wiemy, sprawa pochodzenia i ewolucji gwiazd jest
jednym z najaktualniejszych obecnie zagadnień astronomii
radzieckiej. Wiele przyczyn na to się składa; między innymi
i to, że kosmogonia gwiazd bezpośrednio dotyczy zagadnienia
pochodzenia układu planetarnego, z którym się wiążą z kolei
sprawy pochodzenia i ewolucji Ziemi. To zaś zagadnienie jest
punktem wyjściowym do należytego postawienia sprawy ewolucji powierzchni Ziemi i ustalenia warunków fizycznych
panujących dawniej na naszej planecie, z którymi wiąże się
z kolei problem pochodzenia i rozwoju życia organicznego
na niej.
Pochodzenie i ewolucja gwiazd jest więc niewątpliwie zagadnieniem kluczowym całego z e s p o ł u nauk przyrodniczych.
Nic też dziwnego, że w kraju, który "stawia" na naukę i w którym z tego powodu bar~ pieczołowicie hoduje się wszelkie
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gałęzie

nauk, te właśnie zagadnienia opracowuje się i dyskutuje
szczególnie żywo.
Głównym referatem, zawierającym pewnego rodzaju podsumowanie prac dokonanych, był referat W. A m b ar c urn i a n a, wygłoszony przez niego na wstępie. Spróbuję go
pokrótce streścić.
Przede wszystkim referent zwrócił uwagę na to, że obserwowane przez nas dzisiaj gwiazdy mają niewątpliwie róż n e
pochodzenie i r ó ż n y wiek. Świadczą o tym wybitne różnice
w rorzkładzie przestrzennym i w charakterystykach kinematycznych poszczególnych podsystemów gwiazd 1). Jak to wynika
z dość prostych obliczeń, zmiany rozkładu przestrzennego i ruchu
gwiazd mogą naSitępować tylko bardzo powoli dlatego, że wzajemne oddziaływanie na siebie gwiazd JW nas12eg Galaktyce
jest niezmiernie słabe. Tempo tych zmian jest zatem znacznie
powolniejsze, niż tempo zmian zachodzących w samych gwiazdach w wyniku wypromieniowania materii w formie promieniowania korpuskulamego i falowego. Gwiazda należąca
do jakiegoś podsystemu nie może więc w ciągu swojego "życia"
zmienić przynależności do danego podsystemu. Podsystemy
przedstawiają przeto grupy gwiazd o różnym wieku i różnym
pochodzeniu. Nie znaczy to oczywiście, że wszystkie gwiazdy
tworzące dany podsystem mają jednakowe pochodzenie; wśród
gwiazd tych mogą być grupy posiadające różny wiek i różne
pochodzenie; mogą, lecz nie muszą. Gwiazdy zaś należące do
różnych podsystemów muszą właśnie mieć różne pochodzenie.
Niektóre grupy gwiazd w podsystemach płaskich i pośre
dnich są niewątpliwie gwiazdami bardzo młodymi. Świadczą
o tym następujące okoliczności:
a) W śród gwiazd należących do tych dwóch podsystemów
obserwujemy wiele gwiazd podwójnych i wielokrotnych, spośród których na szczególne wyróżnienie zasługują gwiazdy typu
"trapecji", to znaczy układy czterech lub więcej gwiazd rozmieszczonych w ten sposób, że ich wzajemne oddziaływanie
na siebie prowadzi do rozpadnięcia się układu w wyniku wyrzucenia zeń przynajmniej jednej z gwiazd. Ponieważ jest rzeczą
niemożliwą do przyjęcia, aby gwiazdy wielokrotne mogły powstawać na skutek przypadkowego spotkania się kilku gwiazd
w przestrzeni, lub w wyniku podziału jakiejś jednej gwiazdy
na części (pierwotna gwiazda musiałaby w tym przypadku mieć
niesłychanie duży moment pędu), należy zatem wnioskować,
że takie układy gwiazd tworzą się w procesie zbiorowego pow1)

Por. Urania, T. XXIII, str. 59.
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stawania gwiazd z jakiejś materii przed-gwiazdowej. A że układy
typu trapecji nie mogą być układami starymi, zatem należy
wnioskować, że procesy tworzenia się gwiazd zachodzą również
i teraz.
b) Gwiazdy wielokrotne typu trapecji i "łańcuszki" gwiazd
(będące również szybko rozpadającymi się układami) występują
bardzo obficie w tzw. asocjacjach 2) gwiazd typu O, które (nie:zależnie od występowania w nich tych dwóch rodzai gwiazd
1Nielokrotnych) są także tworami baTdzo młodymi. Swiadczy
o tym ich niezmiernie mała gęstość przestrzenna. Takie układv
gwiazd muszą się rozpaść w ciągu czasu rzędu 106 lat dlatego.
że przypływowo-<>dpływowe siły jądra Galaktyki i siły przydągania gwiazd stanowiących "pole'.' asocjacji (gwiazd nienależących do asocjacji, lecz znajdujących się w obszarze asocjacji)
górują znacznie nad siłami wzajemnego przyciągania się człon
ków asocjacji.
Młody wiek asocjacji świadczy więc niewątpliwie o tym, że
procesy powstawania gwiazd odbywają się również i w obecnym
stadium życia naszej Galaktyki; pozostaje tylko niewyjaśnione
pytanie: z czego się gwiazdy tworzą?
Otóż na to pytanie istotnie w tej chwili nie ma odpowiedzi,
jakkolwiek różni astronomowie wysuwali pewne domysły w tym
kierunku. Owymi proto-gwiazdami, jak je nazwał Ambarcumian,
mogą być np. ciemne globule 3), które według posiadanych danych muszą mieć bardzo duże masy, rzędu kilku tysięcy mas
Słońca, oraz bardzo niską temperaturę. Niewyjaśniony pmo.staje jednak mechanizm tworzenia się z nich gwiazd.
Z przybliżonych ocen liczby asocjacji typu O i T oraz liczby
członków w tych asocjacjach i średniego ich wieku wynika, że
asocjacje można uważać za jedynych "dostawców" gwiazd należących do podsystemów płaskich i podsystemów pośrednich.
Przy tym , asocjacje typu O są dostawcami gwiazd do podsy.stemów płaskich, typu T - do pośrednich.
Gwiazdy nowopowstające bądź to w asocjacjach, bądź też
poo:a nimi (jakkolwiek tego rodzaju powstawanie gwiazd jest
raczej mało prawdopodobne, a zdaniem Aroharcumiana - niemożliwe) są to gwiazdy leżące z reguły n a d ciągiem głównym
diagramu Russella-Hertzsprunga.
Fakt ten tłumaczy się dość prosto: przyjmując, że skład chemiczny gwiazd nie różni się od siebie znacznie i że gwiazdy
2) Por. Urania, T. XXII, str. 86.
Por. Urania , T . XXIII, str. 22.
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są w stanie równowagi, uzyskujemy znaną zależność masy od'
jasności absolutnej; wtedy stan fizyczny gwiazdy charakteryzuje
jeden parametr, np. masa; inne parametry są funkcjami tego.
jednego, a zatem każdy z nich jest funkcją innego. Na diagramie
Russella-Hertzsprunga gwiazdy muszą się więc układać wzdłuż
pewnej krzywej, jaką tworzy właśnie ciąg główny (gałąź karłów)

tego diagramu.
Jeśli jednak gwiazdy nie znajdują się w stanie równowagi,
a takimi są nowopowstające gwiazdy, będą one na tym diagramie leżały n a d ciągiem głównym; tak jest istotnie z gwiazdami należącymi do asocjacji i ze składnikami gwiazd podwójnych i wielokrotnych.
Gwiazdy te dość szybko przesuwają się na dół, aż do ciągu
głównego, osiągają stan równowagi i stają się gwiazdami normalnymi. W czasie pomiędzy chwilą ich powstania a chwilą.
gdy osiągną stan równowagi i znajdą się na krzywej ciągu
głównego, odbywa się szybka ucieczka gazów z ich powierzchni.
Ze tak jest w istocie, dowiadujemy się z obserwacji widm
tego rodzaju gwiazd. Wykazują one szerokie linie emisyjne,
świadczące o silnym efekcie dopplerowskim w przeźroczystych
otoczkach gwiazd. Rząd szybkości otrzymany z pomiarów szerokości linii świadczy najwyraźniej, że szybkości ruchu gazów
są nadparaboliczne; zatem gazy te muszą na zawsze opuszczać
powierzchnie gwiazd.
Z chwilą jednak osiągnięcia przez gwiazdę stanu równowagi,
zmniejszanie się jej masy staje się bardzo powolne; gwiazda
traci ją tylko w procesie promieniowania falowego i korpuskularnego, takiego jakim jest promieniowanie naszego Słońca.
Wędrówka więc gwiazdy wzdłuż ciągu głównego odbywa się
znacznie wolniej, niż jej "spadanie" z miejsca, które zajmuje
na diagramie Russella w chwili powstania, aż do miejsca, w któ;ryn. trafia do ciągu głównego.
To "spadanie" gwiazd na diagramie Russella-Hertzsprunga
następuje "na całym froncie"; to znaczy we wszystkich punktach ciągu głównego, ponieważ nowopowstające gwiazdy bynajmniej nie należą do jakiejś jednej określonej klasy widmowej.
Podaję niżej tłumaczenie części oryginalnego streszczenia
referatu Ambarcumiana, podsumowującej to, co przed chwilą
powiedziałem:

, "Powstanie gwiazd odbywa się w grupach składających się
z dziesiątków l u b setek gwiazd. Proces tworzenia się nowych
grup gwiazd z materii znajdującej się w fazie przedgwiazdowej.
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swego rozwoju, trwa w Galaktyce również i w dzisiejszym etapie
jej życia. Nowopowstająca gwiazda znajduje się na diagramie
Russella-Hertzsprunga powyżej średniej linii ciągu głównego.
Jej stan jest wtedy niestacjonarny. W gwieździe odbywa się
intensywny wypływ materii. Następnie stan jej zbliża się do
stacjonarnego. Gwiazda zbliża się do ciągu głównego i wchodzi
do niego. Młode gwiazdy wchodzą do ciągu głównego wzdłuż
całego jego frontu. W okresie pobytu na linii ciągu głównego
trwa ucieczka materii z gwiazdy, masa jej się zmniejs.la
i gwiazda przesuwa się wzdłuż ciągu głównego z góry na dół.
Przy tym gwiazdy posiadające pierwotnie duży moment obrotu,
tracą go prawie całkowicie.
Czas niezbędny do przejścia gwiazdy z stanu pierwotnego
d.o ciągu głównego jest rzędu dziesięciu milionów lat. Dostrzegalne przesunięcie wzdłuż linii ciągu głównego wymaga
natomiast czasu rzędu miliarda lub nawet dziesięciu miliardów
lat".
W obszernej dyskusji, która sięt wywiązała po referacie
Ambarcumiana, dostarczono wiele materiału i argumentów
potwierdzających poszczególne tezy referatu.
P. P a r e n a g o przedstawił wyniki badań gwiazd ciągu
głównego wykazując, że ciąg główny składa się z dwóch gałęzi
nakładających się na siebie w pewnym miejscu, lecz pochylonych
do siebie pod niedużym kątem. Zdaniem jego, jedną z nich jest
gałąź gwiazd należących do podsystemu płaskiego; druga
gałąź- to gwiazdy podsystemów pośrednich. Powstaje w związku z tym nierozstrzygnięta sprawa przynależności naszego
Słońca do tego, czy innego podsystemu. Otóż dla udzielenia
odpowiedzi należało by bardzo dokładnie określić jasność absolutną, a szczególnie wskaźnik barwy Słońca, te bowiem wielkości definiują jego położenie na diagramie Russella-Hertzsprunga i pozwolą ustalić, do której z dwóch gałęzi należy
zaliczyć nasze Słońce.
B. F i e s i e n k o w i H. S z a j n demonstrowali otrzymane
-ostatnio zdjęcia mgławic w linii Ha; na zdjęciach tych wid3.ć
"łańcuszki" gwiazd rozłożonych wzdłuż włókien mgławicy.
Mamy tu niewątpliwie do czynienia z nowopowstającymi
gwiazdami i to z gwiazdami, które tworzą się z materii rozproszonej w mgławicy, co dowodzi słuszności ogólnej tezy
Ambarcumiana, że gwiazdy w Galaktyce powstają również
i w tej chwili.
'
Wokół sprawy proto-gwiazd, a więc tych skupisk materii,
z których powstają gwiazdy, rozwinęła się bardo ożywiona dyskusja. A. L e b i e d i n s kij i L. G u r i e w i c z twierdzili, że
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gazu i pyłu międzygwiazdowego. Z ich
prac teoretycznych wynika bowiem, że powstanie gwiazdy z takiej materii jest możliwe; nastąpić to musi wtedy, gdy mała
gwiazda, o niedużym ruchu względnym, wejdzie w obłok materii. Wtedy na drodze "wychwytu" przemieni się ona w gwiazdę o dużej jasności absolutnej, a zatem nastąpi coś w rodzaju
"odmłodzenia" gwiazdy już istniejącej. Taką jest treść hipotezy
"grawitacyjnej kondensacji" materii, wysuwanej przez tych
uczonych jako mechanizm powstawania gwiazd o dużej jasności absolutnej.
Również wielu innych jeszcze astronomów dopatrywać się
chciało w obłokach materii międzygwiazdowej "dostawcy"
gwiazd. Wydaje się jednak, że wszystkie dane, jakie posiadamy
co do gęstości przestrzennej tej materii i jej ruchu oraz ruchu
gwiazd, przeczą temu przypuszczeniu. Nie znaczy to, że powstawanie gwiazd z materii międzygwiazdowej jest czymś najzupełniej niemożliwym. Jednak mechanizm ten wymaga dość
specyficznych warunków; wśród nich dość trudnym do przyjęcia jest ten, że gwiazda, lub pierwotna kondensacja, posiadać
musi różną od zera, lecz bardzo nieznaczną prędkość względem
obłoku, co na ogół nie jest spełnione. Zatem bardziej masowe
procesy powstawania gwiazd muszą się odbywać gdzie indziej.
Innego rodzaju oponentem przeciwko niektórym twierdzeniom zawartym w referacie Ambarcumiana, był B. W or o n c o w-W e l ja m i n o w. Zaprzeczył on istnieniu asocjacji
gwiazd, tłumacząc zjawisko obserwowanego na niebie gromadzenia się gwiazd typu B i O wokół pewnych wybranych punktów tym, że jest to zjawisko pozorne, wynikające ze specyficznego rozmieszczenia ciemnej materii w naszym najbliższym otoczeniu. Zdaniem Woroncow-Weljaminowa w rozmieszczeniu tej materii występują "korytarze widoczności",
a więc obszary nie wypełnione tą materią, mające w pierwszym
przybliżeniu formę walców. W korytarzach takich warunki
widoczności są znacznie "lepsze" niż gdzie indziej; w nich więc
widzimy wiele stosunkowo dalekich, absolutnie jasnych gwiazd,
niewidocznych w innych obszarach nieba. Zatem w korytarzach
tych zobaczymy właśnie wiele gwiazd typu B, które wcale nie
tworzą żadnych skupisk we właściwym tego słowa znaczeniu.
Aby ocenić słuszność zarzutów Woroncow-Weljaminowa,
należało by bardzo krytycznie przejrzeć ten materiał statystyczny, który na poparcie swego twierdzenia autor przytoczył.
Tego oczywiście nie można było dokonać w czasie konferencji;
zarzuty pozostały jedynie jako pewnego rodzaju wskazówka
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konieczności

dokonania bardziej szczegółowej analizy faktów
obserwacyjnych, na których się opiera koncepcja asocjacji.
Sprawozdanie niniejsiZe nie jest kompletnym przedstawieniem tego, co się odbywało na konferencji moskiewskiej; tym
bardziej, że wszystko to, co napisałem, napisałem "na świeżo",
niemal z pamięci, lub na podstawie luźnych notatek, które
w czasie obrad porobiłem. Tych, którzy by chcieli mieć bardziej
wyczerpujące sprawozdania z przebiegu konferencji, prosimy
o poczekanie aż do opublikowania właściwego sprawozdania
w wydawnictwach Akademii Nauk ZSRR, która była inicjatorem konferencji i pod auspicjami której się ona odbyła.

KONRAD RUDNICKI

RUCHY GWIAZD
(Część

I)

Jak wiadomo, starożytna astronomia dzieliła ciała niebieskie
na dwa zasadnicze typy. Jeden z nich to planety, ciała poruszające się, drugi- gwiazdy stałe, niezmiennie tkwiące w tych
samych miejscach sfery niebieskiej. Pogląd, iż gwiazdy stałe
są nieruchome w przestrzeni, przetrwał bardzo długo . Już
w czasach, gdy wiedziano, że nie ma żadnej kryształowej sfery,
do której przytwierdzone są gwiazdy, gdy zdawano sobie sprawę z ich skomplikowanego rozmieszczenia w przestrzeni, nic
jeszcze nie było wiadome o ruchach gwiazd. Dopiero H a l l e y,
porównując w 1718 r. starożytne, greckie katalogi gwiazd
z obserwacjami Tychona d~ Brahe i astronomów ze swej epoki,
przekonał się, że położenie gwiazd na niebie się zmienia.
Od tego czasu zaczęto systematycznie badać ruchy gwiazd,
zwane ruchami własnymi (w przeciwieństwie do ruchu (1:.-.knnego, który wszystkie gwiazdy wykonują raz na dobę ! ·a~em
z całym niebem). Podobnie jak przy wyznaczaniu paralaks, rozróżniamy przy wyznaczaniu ruchów własnych dwie zasadnicze
metody: absolutną i różnicową.
Polożenie gwiazd na niebie podaje się zazwyczaj przy pomocy tak zwanych współrzędnych równikowych równonocnych,
analogicznych do współrzędnych geograficznych na kuli ziEmskiej. Jedną z tych współrzędnych jest kąt, jaki tworzy kierunek, w którym znajduje się gwiazda, z równikiem niebieskim. Kąt ten, zwany deklinacją, jest analogiczny do szerokości
geograficznej. Drugą współrzędną, analogiczną do długości geo-
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graficznej, jest rektascensja; jest to kąt między wielkim 1<-ołcm
przechodzącym przez bieguny niebieskie, na którym leży gwiazda, a pewnym kołem umownym. Tym umownym kołem jest
to koło przechodzące przez bieguny, na którym znajduje się
punkt barana (punkt równonocy wiosennej), podobnie jak we
współrzędnych geograficznych umownym kołem, od którego
liczymy długości geograficzne, jest południk, na którym leży
Greenwich.
Zależnie od tego, jaką , deklinację i rektascensję mają
gwiazdy, zataczają one inne drogi na niebie i o innych godzinach stoją na niebie najwyżej, czyli górują. Współrzędne niebieskie wyznacza się na ogół właśnie przez pomiar wysokości
gwiazdy w chwili górowania, przy jednoczesnym zanotowaniu
czasu tego zjawiska. Wskutek uginania się lunety, wad podzi3.łek na kołach odczytowych, niedokładności w ustawieniu narzędzia i w chodzie zegara, tego rodzaju pomiary, doprowadzone dziś zresztą do niebywałej precyzji, nie pozw<tlają jednak
na osiągnięcie wiele większej dokładności, niż 0",1.
Metoda absolutna wyznaczania ruchów własnych polega
właśnie na porównywaniu współrzędnych gwiazd wyznaczonych w różnych epokach. Im dłuższy czas upłynął pomiędzy
kolejnymi obserwacjami, tym dokładniej można wyznaczyć
ruch własny gwiazdy. Halley porównywał obserwacje, które
dzieliło dwa tysiące lat. Dziś, przy większej precyzji, wystarczy
porównywać współrzędne wyznaczone w kilkadziesiąt lat jedne
po drugich.
Metoda różnicowa, podobnie jak przy wyznaczaniu paralaks,
polega na mierzeniu względnych położeń gwiazd na niebie.
Fotografujemy na przykład dwa razy tę samą okolicę nieba
w odstępach kilkudziesięcioletnich i porównujemy wzajemne
położenia gwiazd. Oczywiście, im dalej od nas jakaś gwiazda
sią znajduje, o tym mniejszy kąt przesunie się pozornie na
niebie, przy tej samej prędkości liniowej . Jeśli więc założyć,
:~e prędkości liniowe wszystkich gwiazd są tego samego rzędu,
a w każdym razie, że nie wzrastają wraz z odległością . to
gwiazdy najdalsze można uważać praktycznie za nieruchome
i względem nich wyznaczać ruchy własne gwiazd bliższych.
Taka metoda nie posługuje się w ogóle współrzędnymi gwiazd,
lecz tylko odległościami od siebie gwiazd na kliszy, które można
wymierzać z wielką dokładnością na specjalnych przyrządach
pomiarowych, opatrzonych w mikroskopy. Klisza w czasie pomiarów jest nieruchoma, pomiary można więc wykonać spokojnie, bez pośpiechu, wreszcie na kliszy, przy długich ekspo-
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zycjach, można otrzymać zdjęcia gwiazd bardzo słabych, których położenia nie udaje się zmierzyć metodami absolutnymi.
To wszystko sprawia, że metoda różnicowa, pozwalająca wyznaczać ruchy własne z dokładnością przewyższającą 0",001 na
rok, jest bardzo wygodna. Nie wolno jednak zapominać, iż tkwi
w mej założenie, że prędkości liniowe gwiazd nie wzrastają
wraz z odległościami. Jak się dalej przekonamy, to założenie
nie jest słuszne.
Jeszcze w XVIII wieku, bezpośrednio po odkryciu ruchów
INłasnych gwiazd, zaczęto doszukiwać się w tych ruchach pewnych regularności. W roku 1783 udało się angielskiemu astronomowi H er s c h e l o w i zauważyć, iż trzynaście najlepiej zbadanych za jego czasów gwiazd przesuwa się na niehie, j.lkby
w jednym kierunku. Ponieważ po zbadaniu ruchńw własnych
dalszych gwiazd okazało się, iż wprawdzie poszczególne gwiazdy posiadają różne ruchy indywidualne, ale, średnio biorąc,
przeważa w ich ruchach pewien wybrany kierunek, przeto
przyjmuje się dziś powszechnie za Herschelem, iż jest to ruch
po:wrny, wywołany w rzeczywistości ruchem Słońca. Słońce
mianowicie dąży w kierunku gwiazdozbioru Herkulesa z szybkością około 20 km/sek, co daje efekt, jakby wszystkie gwiazdy,
średnio biorąc, przemieszczały się w kierunku przeciwnym,
a mianowicie ku gwiazdozbiorowi Gołębia.
Kierunek, w którym porusza się Słońce, nazywamy apeksem.
Zjawisko ruchu Słońca ku apeksowi zostało ostatnio potwierdzone na jeszcze innej drodze. Od chwili (wiek XIX), gdy
zaczęto badać widma gwiazd, stało się możliwe obserwowanie
zjawiska Dopplera, które polega na tym, iż obserwowana długość
fali świetlnej zależna jest od prędkości zbliżania się lub oddalania źródła światła. Prawo to ma matematyczną postać
Vr).

6 'A-c

gdzie 'A jest długością fali, V,. - prędkością oddalania się, zaś
c - stałą prądkością ~wiatła. Zmiana długości fali świetlnej
odpowiada zmianie barwy, przeto jeśli gwiazda jakaś zbliża
się do Slońca, wtedy jej prążki widmowe przesuwają się ku
fioletowi, gdy się oddala - ku czerwieni. Badając prędkości
zbliżania i oddalania się gwiazd, zwane ogólnie prędkościami
radialnymi, można siq przekonać, iż rzeczywiście gwiazdy znajdujące się w pobliżu kierunku apeksu, średnio biorąc, zbliżają
się ku Słońcu (czyli Słońce ku nim), zaś gwiazdy leżące po
przeciwnej stronie nieba (ki~runek antyapeksu) oddalają się.
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Znajomość prędkości radialnych gwiazd ma wielkie znaczenie przy wszelkich badaniach nad ruchami gwiazd. Między
innymi prędkości radialne, łącznie z ruchami własnymi, pozwalają wyznaczyć całkowite prędkości liniowe gwiazd w przestrzeni. Na rys. l kółkiem oznaczone jest położenie obserwatora, zaś grubą strzałką - prędkość gwiazdy. Prędkość tę
możemy rozłożyć na dwie składowe: jedną prostopadłą do linii
łączącej obserwatora z gwiazdą, drugą równoległą do tej linii.
Składowa równoległa jest poprostu prędkością radialną, natomiast składowa prostopadła odpowiada pewnemu ruchowi

Rys. l.
jej

Znając odleglość

gwiazdy r,

kątowy

r-adialną

ruch własny J.l. i prędkość
V,, możemy znaleść prręd-

koi;ć całkowitą

V.

własnemu gwiazdy, wyrazaJącemu się kątem !l· Aby jednak,
znając kąt f.L móc znaleźć składową prędkości Vt, musimy znać
jeszcze odcinek r, który jest odległością gwiazdy od obserwa-

tora. Odcinek ten znamy, gdy wyznaczona jest paralaksa
gwiazdy. Składając znane wielkości Vt i Vr możemy łatwo
otrzymać, w sposób graficzny lub rachunkowy, całkowitą pręd
kość gwiazdy V. Potrzebna jest jednak do tego jednoczesna
znajomość ruchu własnego, prędkości radialnej i paralaksy.
Z tych trzech wielkości najmniej jest wyznaczonych dokład
nie paralaks, co stanowi obecnie wielką bolączkę przy wszystkich pracach nad ruchami gwiazd.
Jak wiadomo, nasza Galaktyka ma kształt wielkiej tarczy,
cieńszej na brzegach i grubszej w środku. Ponieważ we wszechświecie obowiązuje prawo powszechnego ciążenia, przeto jtst
jasne, że w Galaktyce gwiazdy muszą wykonywać pewne ru-
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chy, gdyż w przeciwnym razie pospadałyby na siebie i skupiły
w centrum Galaktyki. Kolista symetria Galaktyki od dawna
już budziła przypuszczenie, że takim podstawowym ruchem
wszystkich gwiazd jest obrót wokół środka Galaktyki. Dopiero
jednak w drugim ćwierćwieczu naszego stulecia obrót ten udało
się

się rzeczywiście zaobserwować.

W wypadku, gdy ciała stosunkowo lekkie krążą wokół cięż
kiego ciała centralnego, obowiązują prawa Keplera. Inaczej
jest jednak, gdy w jakimś układzie nie ma centralnej wielkiej
masy, lecz wszystkie poruszające się ciała są mniej więcej
jednakowo masywne. Taki wypadek zachodzi właśnie w Galaktyce. Masy gwiazd są bowiem wszystkie tego samego rzędu,

Rys. 2. Obrót Galaktyki odby,_v a się
w różnych m;ej ;;cach, z różnymi
prędkościami. W miarę oddalanifl
· się od środka Galaktyki prędkoś.:i
z pcczątku rosną, potem maleją.

zaś

zgęszczenie gwiazd, jakim jest jądro Galaktyki, nie
wywiera decydującego wpływu na ruchy pozostałych
gwiazd. Można wykazać teoretycznie, że przy takim rozkładzie
mas, jaki istnieje w Galaktyce, prędkości liniowe będą się
zwiększać w miarę oddalania się od jej środka, w odległości
około 7 000 ps od centrum staną się największe i potem zaczną
się znowu zmniejszać, jak to przedstawia schematycznie rysunek 2. Słońce jest odległe od środka Galaktyki mniej więcej
o 8 000 ps, leży więc w obszarze zmniejszających się prędkości,
bardzo niedaleko od obszaru prędkości maksymalnej.
Ze względu na obecność w Galaktyce ciemnej materii oraz
ze względu na trudności w obserwowaniu gwic.zd dalszych,
w zagadnieniu rotacji (obrotu) Galaktyki ograniczano się pierwotnie do obserwacji obszaru stosunkowo niewielkiego w porównaniu z rozmiarami Galaktyki. W takim obszarze możemy
przyjąć, iż prędkości gwiazd są skierowane równolegle, jak to
przedstawia schematycznie rysunek 3a. Oczywiście, w rzeczywi.stości różne gwiazdy mają, oprócz ogólnego ruchu ohiegowego
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wokół Galaktyki, jeszcze drobne ruchy swoiste, skierowane
w różne strony. Jeśli jednak podzielimy Galaktykę na niewielkie
obszary i w każdym z nich utworzymy średnią prędkość dla
wszystkich zawartych w nim gwiazd, to przypadkowe swoiste ruchy, zachodzące w rozmaitych kierunkach, zniosą się i pozostanie
tylko średnia prędkość obiegu wokół jądra Galaktyki. Taki.e
pomyślane punkty, których ruch reprezentuje średni.ą pręd
kość otaczających je gwiazd, nazywa się centroidami. Rysunki
2 i 3 przedstawiają właśnie ruchy centroidów, a nie poszczególnych gwiazd. Na rysunku 3 kółkiem (ze strzałką) oznaczone
jest położenie i prędkość centroidu gwiazd, do którego :r.ależy
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Rys. 3. Na schemacie lewym przedstawiono rozkład prędkości gwiazd
w części Galaktyki, tak jak przedstawiałby się on obserwatorowi nieruchom~mu; na prawym - tak jak Widzi go obserwator biorący wraz.

ze

Słońcem udział

w obrocie.

Słońce; prędkość tego centroidu jest to prędkość Słońca, po
odliczeniu ruchu ku apeksowi, który jest właśnie swoistym
ruchem Słońca.
Rysunek 3a przedstawia prędkości poszczególnych centnidów (średnie prędkości gwiazd), tak jakby się one przedstawiały obserwatorowi nie biorącemu udziału w rotacji Galaktyki. My jednakże poruszamy się i razem ze Słońcem bierzemy
udział w rotacji Galaktyki. Aby uzmysłowić sobie, jak będzie
się dla nas przedstawiać rozkład pręd}mści centroidów gwiazd,
trzeba wykonać rysunek przedstawiający różnice prędkości
naszego centroidu i innych centroidów. Na rysunku 3b mamy
właśnie przedstawione te same prędkości, co na 3a, lecz po.
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odjęciu prędkości centroidu, do którego należy Słońce. Widziże gwiazdy znajdujące si~ bliżej środka Galaktyki będą
się pozornie poruszać w kierunku wstecznym względem kierunku rotacji, zaś leżące dalej niż my od środka, będą nas wy-

my,

przedzać.

Jeśli zajmiemy się na chwilę względnymi prędkościami
radialnymi gwiazd, to okaże się, że centroidy leżące od nas
w kierunkach a, c, e i g nie będą się ani przybliżać ani oddalać, czyli ich prędkości radialne będą się równać zeru. Centroidy leżące w kierunkach b i f będą się oddalać (prędkości radialne dodatnie), a te, które leżą w kierunkach d i h - zbliżać
(prędkości ujemne). Rysunek 4 przedstawia wykres rozkładu
prędkości radialnych dla różnych kierunków nieba. Jest to
podwójna sinusoida.

h

Rys. 4.

(l

s~·eónie prędkości

radialne uk ~ adają się na sinusoidalnej krzywej.
W kierunkach a, c, e, i g są one równe zeru.

Podobny sinusoidalny rozkład prędkości otrzymamy w wypadku ruchów własnych gwiazd 1). Zachodzi tu jednak ciekawe
zjawisko; mianowicie przy tej samej prędkości liniowej, ką
towy ruch własny jest tym mniejszy, im gwiazda jest bardziej
-odległa. fm jednak gwiazda jest bardziej odległa, tym większa
jest różnica prędkości jej centroidu i centroidu Słońca, jak to
widać na rysunku 3b. W rezultacie, ruch własny gwiazdy wywołany rotacją Galaktyki jest jednakowy dla gwiazd dalekich
i bliskich, a zależny tylko od kierunku, w którym leży dana
gwiazda. Tak więc założenie stosowane przy wyznaczaniu ruchów własnych gwiazd metodą różnicową, iż dalekie gwiazdy
można przyjąć za nieruchome, jest niesłuszne. Dlatego metoda
różnicowa może być stosowana zasadniczo tylko do wyznaczania ruchów swoistych. .
1)
Nie mylić ruchów własnych z ruchami swoistymi. Ruch własny
jE'st to kątowe przesunięcie gwiazdy na niebie, natomiast ruch swoisty,
wyrażający się zarówno przez prędkość radialną, jak i przez ruch wła
sny. przE'dstawia nam odchyłkę ruchu gwiazdy od ruchu jej ccntrcidu.
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Rozkład prędkości radialnych przedstawiony na rysunku 4
i podobny rozkład dla ruchów własnych przewidział teoretycznie astronom holenderski O ort i w roku 1927 stwierdził doświadczalnie, że rzeczywiście średnie prędkości gwiazd ukła
dają się wzdłuż przewidzianej podwójnej sinusoidy. Oort uważał, iż w ten sposób dowiódł rotacji Galaktyki. Wprawdzie
późniejsze badania wykazały, iż podobna podwójna sinusoida
powinna się pojawić nie tylko w wypadku rotacji, ale również
przy innych systematycznych ruchach centroidów, jednak za
rotacją Galaktyki przemawia wiele jeszcze innych zjawisk tak,
iż uważa się ją obecnie za stwierdzoną. Do zjawisk tych należy
okoliczność, iż w kierunku przewidzianym przez Oorta, jako
kierunek obrotu, nie spotyka się ruchów swoistych gwiazd
szybszych, niż 60 km/sek. Zjawisko powyższe objaśnia się w ten
sposób, iż prędkość rotacji w okolicach Słońca wynosi okolo
300 km/sek, co jest prędkością zbliżoną do maksymalnej (parabolicznej), powyżej której gwiazda musiałaby opuścić na zawsze
Galaktykę. Stąd, jeśliby gwiazda w jakiś sposób uzyskała kiedyś prędkość swoistą w kierunku zgodnym z kierunkiem obrotu Galaktyki, wynoszącą powyżej 60 km/sek, to prędkość ta, dodając się do prędkości rotacji, zmusiłaby gwiazdę do wydalenia
się poza obręb Galaktyki. Natomiast w kierunku przeciwnym
prędkość swoista będzie się odejmować od prędkości rotacji
i dlatego spotykamy gwiazdy, których ruch względem Słońca
w kierunku przeciwnym do obrotu Galaktyki, wynosi setki
km/sek.
Pionierska w swoim czasie teoria Oorta pozwala wyliczyć
okres obrotu Galaktyki, który dla centroidu Słońca wypada
około 185 milionów lat, jak również znaleźć podaną powyżej
prędkość liniową obrotu tego centroidu. Teoria Oorta ogranicza się jednak tylko do niewielkich obszarów Galaktyki.
W obszarach dalszych, gdzie nie można już uważać wszystkich
prędkości za równoległe i odległości gwiazd za małe w porównaniu z rozmiarami Galaktyki, wyniki tej metody są nieścisle.
Mimo to, na Zachodzie, do dziś wielu astronomów posługuje
się wzorami Oorta.
Astronomowie radzieccy, opracowując metody wyznaczania dokładnych paralaks spektroskopowych dalekich gwiazd
z uwzględnieniem absorpcji międzygwiazdowej, przekonali się,
że można dziś badać rotację Galaktyki w obszarach bardziej
odległych. Stąd wyłonił się problem poszukiwania nowych dróg
badania rotacji. W ZSRR stosuje się obecnie na szeroką skalę
metodę C a m m a, polegającą na wyznaczaniu prędkości radialnych dla gwiazd podzielonych uprzednio na grupy jednakowo
odległe od środka Galaktyki (stąd konieczna znajomość dokład-
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nego położenia gwia:.:;d w przestrzeni, a więc róymież paralaksy).
Metoda ta, wymagająca wiele więcej pracy niż Oorta, prowadzi
jednak do dokładniejszych wyników. Takie badania pozwalają
nie tylko na podanie prędkości rotacji w różnych częściach
Galaktyki, ale również dostarczają dość interesujących danych
o rozkładzie mas w Galaktyce. Okazuje się również, iż w tych
samych obszarach Galaktyki gwiazdy różnych typów mają
różne okresy obiegu wokół jądra Galaktyki, ;tak iż prędkości
centroidów trzeba obliczać dla gwiazd poszczególnych typów
uddzielnie.
KRONIKA
Kometa Mrkosa (1952 c)
Kometę

obserwowano w Uccle (Belgia) i w Oxfordzie (Anglia),
gdzie wymierzono jej jasno3ć widomą (9 1hm) i średnicę pozorną (5 ' ).
W Skalnate Pleso cdnaleziorlo ją również na fotografii z dnia' 27. IV. br.,
zdjętej 17 dni przed odkryciem. Ob~erwacja ta będzie miała duże znaczenie dla wyznaczenia orbity.
Odkrywca obliczył już prowizoryczną paraboliczną orb:tę komety,
która minęła Słońce dn. 8. VI. 1952 w dległości 1,31 jed.noste~ astronomicznych. Biegnic ona ru:::hem w;;te:::znym, przeciwnym niż pianety
(i ~ 112°). Kometa prz.zsunęła się powoli ku południcwl, po'j:Jrzez gwiazdozbiory Andromedy i Pegaza, przybierając na blasku. Była widoczna
nawet lornetką.
lVIrkos zapowiedział obliczenic definitywnej orbity "swej" komety.
(Podobnie pc3tąplł dr L. Orki s z z kometą z r . 192!)). Należy nadmienić,
że: kometa 1952 c jest już siódmą z rzędu odkrytą w Tatrach w wysokogórskim Obserwatorium nad Skalnate Pleso.
, J. G.
Zaćmienie

I'a<liogwiazliy w Byku przez

koronę słoneczną

W "Uranii", T. XXIII, str .. 150 podaliśmy współrzędne czterech najjaśniejszych radiogwiazd. Pierwszą z nich, położoną w gwiazdozbicr.t.~
Byka, zajmują się właśnie żywo astronomowie z tego względu, że dnia
14 lipca 1952 r. Słońce w swej rocznej pozornej wę~wce w:zdłuż ekliptyki minęło ją w odległości kątowej 73', pokrywając , ją swą koroną. Ponieważ korona słoneczna jest źródkm silnego promieniowania radiowego, przeto astronomowie przypuszczają, że r.ochłonie ona w czasi~
takiego "zaćmienia" promieniowahie nadbiegające ku nam cd tej radiogwiazdy 1). Obserwacje te mogą być wykonane także w czasie pochmurnego nieba, czy nawet desz.czu , gdyż fale radiowe pochodzące z poza
Ziemi przwikają popruz obłoki w atmosferz-e z'e:11,:k:ej.
J . G.
1

)

Por. Urania T . XXIII, str. 82.

Zdjęcie wykonane 5 metr.
teleskopem, przedstawia
nieregularną

gromadę

mgławicę

gwiazdową

M 16 (NGC 6611) w
żowniku.

Zauważ

Wę

liczne

ciemne "zatoki" kończą
ce się jaśniej~ymi brzegami od s trony głównego
skupienia gwiazd w lewej

środkowej
zdjęcia.

części
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P . N. Lebiedjew (1866-1912)

14 marca b. r upłynęło 40 lat od śmierci wielkiego fizyka rosyjs:d2go
P. N. L e b i e d je w a. Nazwisko jego, dobrze znane fizykom, nie jest
również

obce astronomom. Pr-ace nad ciśnieniem światła, stanowiąc~
jego, żyda, stały się podstawą w rozwoju wielu zagadnień WS(półczesnej astrofizyki. Okres, na który przypada dzlałalno3ć
naukowa P. N. Lebiedjewa, jest okresem wzmożonego zainteresowania
problemami pól elektromagnetycznych. Jest to okres bezpośrednio naotępujący po badaniach teoretycznych Maxwella. P. N. Lebiedjew najwięcej uwagi poświęcił zagadnieniom związanym z ciśnieniem wywiera' ciała przez promieniowanie elektromagnetyczne. W ,;wycb
nym na
rozważaniach teorctyczny,c h doszedł on do wniosku, że zjawisko ciśme
nia promieniowania może mieć poważne znaczenie, gdy ro(lmiary cząst~'-'.
na które wywieTane jest to ciśnienie, są bardzo małe. Ponieważ objętość,
a zatem i masa cząstek, maleje z wymiarami liniowymi szybciej, niż
powierzchnia, siły pochodzące o:l ciśnienia promieniowania przekroc ~yć
mogą (w W)'padku ciał bardzo małych) siły grawitacji. W s·wych pracach doświad~lnych wykazał Lebiedjew po raz pierwszy d oś w i a dc za l n i e istnienie ciśnienia promieniowania. Prace te miały i m3ją
ogromne znaczenie w różnych gałęziach astrofizyki, na przykład w badaniach wewnętrznej budowy gwiazd, w badaniach nad ogonami komet, w zagadnieniach związanych z fizyką materii międzygwi2zdnej.
AS.
głóVWte osiągnięcia

Procesy

jądrowe

w gwiazdach pozbawionych wodoru

Jasne gwiazdy ciągu głównego klas O i B wyczerpują swój zap::ts
wodQII'U w okresach czasu rzędu miliarda lat, przy czym wo:lór przechodzi w hel za pohednictwem cyklu wc;glowego 1 ).
Z chwilą, gdy został wyczerpany zapas ene,rgii, której może do,s1.3rczać cykl węglowy, gw1azda ulega skurczeniu grawitacyjnemu i temperatura jej wzrasta. Sugerowano różne pro:::esy jądrowe, jako wcho:lzące
w grę dla takiej kurczącej się gwiazdy, "!SZy3t'de one atoli wymagłją
temperatur żnacznie ponad miliard stopni.
Okazuje pię, że istnieje jeden proces jądrowy zachodzący już w znacznie niższej tcmp€raturze (okolo 200 milionów stopni), mianowicie zam'ana
trzech jąder helu na jedno jądro węglowe.
Weźmy na. 1 przykład pod uwagę gwiazdę ciągu głównego o mas:c
równej 5 mas Słońca , gęstości centralnej 25 g/c ;n 3 i temperaturze centralnej 20 milionów stopni. Gw:azda promieniuje średnio 60 erg/g.fe:{
i gros jej zasobów wodoru wyczerpie się w okresie oko!o miliarda lat.
W tym stadium nastqpi kurczenie się grawita~yjne, które będzie trwa 1o
1

)

Por. Urania, T. XXII, str. 106.
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przez kilka milionów lat, dopóki nie zostanie osiągnięta w częściach
środkowych gwiazdy temperatura rzędu 100 milionów stopni. W tej
temperaturze zaczną odgrywać rolę dwa procesy jądrowe. Przede
wszystkim dwa jądra helowe łączyć się będą w jedno jądro berelu
o liczbie masowej 8, wg. wzoru.

He'+ He 4

+ 95

kev -

BeR

+1

Jak widzimy, jest to reakcja "endotermiczna"; poza tym jądro BeR jest
nietrwałe i rozpada się z powrotem na 2 jądra He 4 • Ponieważ atoli energia 95 kev jest porównywalna z energią cieplną ruchu atomów w temperaturze 100 milionów stopni, przeto ułamek rzędu l : 10 10 materii
gwiazdy będzie znajdował się stale w postaci jąder BeR. Otóż Be8 łatwo
pochłania jądro helowe, przy czym tworzy się jądro węglowe C 2 i zostaje wyzwolona znaczna ilość energii. Ta reakcja jądrowa wyraża się
wzorem:
He 4
Z

chwilą

następne

+ B es - C -t
1
!

1

+ 7,4

mev.

kiedy z.ostał wytworzony węgiel, możliwe się
reakcje jądrowe, przebicgajace wg. wzorów:

+ 1 + 7,1
+ He'- Ne~ + 1 + 4,7

C 12 ~ He' -

o•o

0

10

0

stają

również

mev,
mev.

Wydajność procesów jądrowych podanych w wyżej wypisanych wzorach wystarczy, ażeby zapewnić "życie" gwiazdy na okres jakichś 50 milionów lat. W tym okresie gęstość centralna gwiazdy będzie w przybliże
niu l 000 razy większa od gęstości, z jaką rozpoczęliśmy nasze rozważania i, odPQWiE:dnio, temperatura centralna 10 razy wyższa, a więc
rzędu 200 milionów stopni.
W rezultacie możemy się spodziewać, że parę 0 /o gwiazd o ma ach
rzędu 5 mas Słońca "żyje" na koszt zamiany helu w cięższe picrwia-;lki,
przy czym temperatury tych gw1azd są oko~o 10 razy więk • zc (a promienie 10 razy mniejsze) o::! warloki typowych :Jla gwiazd ciągu g : ów ~
nego o tejże masie.

SLP

[Wg. Ap. J. 115, 326 (1952)]

Najbliższe

i

najjaśniejsze

galaktyki

Podajemy poniżej zestawienie najbliższych i najjaśniejszych galaktyk dotychczas znanych.
A oto kilka wyjaśnień. M- oznacza katalog z r. 1784 francuskiego
astronoma Charles M e s s i er, zawierający spis ponad stu jaśniejszych
mgławic i kulistych gromad gwiazd, zestawionych dla ułatwienia pracy
"łowcom komet", do których zresztą sam Messier należał. NGC
New
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Catologue, to nowy ogólny katalog wydany w r . 1888 przez
zawierający' zestawienie i krótki opis 7840 utworów
niebieskich o wyglądzie mgławicowym . Wreszcie IC = Index Catalogue
to uzupełniający katalog z lat 1894 i 1898 ob ej mujący 5386 obiektów
tego typu.
Generał

J. L . E. Dr e y er a,

Galaktyk i

układu

lokalnego

Odległo ś ć

w tys.
lat ś w .

NAZWA

Drogi Mlecznej
Mgławica Andromedy
(M 31) .
•
Mgławica w Trójkącie
(M 33) .
Wielki Obłok Magellana
Układ

'

Mały

"

"

NGC 205.

Jaśniejszy satelita

A n dr
(M 32).
NGC 6822
NGC 185.
IC 1613
NGC 147 .
Mgławica w Piecu Chemicznym
Mgławica w Rzeźbiarzu
Anonimowa I.

.

•

.

n.

.

.

.

l -

m

Spiralna

750

"
Nieregularna
~

Eliptyczna

750
520
650:
730
650 :

"
Nieregularna
Eliptyczna
Niereguła ma
Eliptyczna

.
.
"

l

"

- 18:

-

"

780
80
80
750

460:
230
650:
650:

S ze rok. Ja sność
galaktyczna absolutna

T Yp

- 20°

-18.0

-

-

31
33
45
21

-22
- 20
14

- 13.3
- 12.4

- 60
- 14

- 12.0
- 11.9

- 64
- 83

- 11.9
- 10.6

+ 50

l

16.1
16.1
14.4
13.5

+ H9

- 12.2

-

Z tabeli powyż s zej widzimy, że uwa ż ane dotychczas za najbliższe:
Andromedy, jej jaśniej szy towa rzysz i Mgławica w Trójkącie
są raczej obiektami najdalszymi lokalnego układu galaktyk, a nie naj bliższymi, jak dotychczas powszechnie przyjmowano. Rewelacją jest to,
że najbliższą naszą sąsiadką w Kosmosie, poza Obłokami Magellana,
jest pewna skromna galaktyka w gwiazdozbiorze Rzeźbiarza o jasności
pozornej 8m.9 odległa od nas tylko o 230 000 lat światła. Zastanawiająca
jest okoliczność, że tylko dwie ostatnie galaktyki leżą na południe od
pasa Galaktyki, gdyż wszystkie pozostałe znajdują się na północ od
niej. PoWYższe zestawienie absolutnych jasności członków "rodziny"
lokalnego układu galaktyk wykazuje, że w rzeczywistości do najświetniejMgławica
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szych wśród nich należy układ Drogi Mlecznej oraz Mgławice M 31 i M 33
w Andromedzie 1 Trójkącie, jak również Wielki Obłok Magellana. Dwukropkiem (:) oznaczyliśmy wartości niepewne.
najjaśniejsze

Galaktyki pozornie
Fotograf.
ja!lOOŚĆ

NAZWA

Typ

Rek t.

Niere'g

26
o 50
o 40
l 31
u 45
o 13
13 34
'9 52
12 37
14 l
12 54
o 59
22 49

Deki.

widoma
h

m

l

Wielki

Obłok

Mały

NGC 22!
598
2ó3
55
5236
3031
4594
M57
482!i

1.2
2.8
4.5
.l
6"'
7.6

Magel.

"

1M 31)
(M 33)

.

a
(M 83)

(M 81)
(M 104,
(M 1011
(M 64) .
Mgławica w Rrzeźbiarzu
NGC 4 736 (M 9!)
Mgławica w Piecu Chemicznym
NGC 3034 (M 82)
4945
221 (M 32)
2!03
5194. tM 51)
205 1··1 .

.
.

Powyższa

galaktyk z
są dostępne

:l

l

"

Spiral.

.
"

"

8.0
8.1
8.6
8.6
8.7
8.9

"
"
Eli pt.

~.0

Spiral

9.1
9.2
9,2
9.3
9.3
9.3
9.5

Eli pt.
Niereg.
Spiral.
El1pt.
Spiral.

"
"

"

Eli"pt .

m

i)

l

2 39
9 5:d
13 2
o 40
7 32
13 28
o 38

•

Szer.
galakt.
o

-6n
-73
+ 41
+ 30
-25
- 39
-29
+ 69

00'
24
34
30
37
18
-11 21
+54 35

-33
-45
-20
-31
-- 88

-77

+ 32

-33 flO
+ 41 23

+ 42
-51
+ 60
+ 82
-83
+ 76

-34
+ 69
-49
+ 40
+ 611
+ 47
+ 41

-64
+ 42
+ 12
-22
+ 30
+ 68
-21

+ ~1

-t

47

34
56
l
36

43
27

2:':1

tablica zawiera zestawienie 20 powrnie najjaśniejszych
nieba. Wynika z niej, że tylko trzy pierwsze z nich
dla gołego oka.
J. G.

całego

Pl'ędkości

radialne 61 000 km/s

Największy teleskop Schmidta o średnicy 1.25 m, uruchomiony latem
1949 r. na Mount Falomar rozszerzył OSitatnio nasze wiadomości o Metagalaktyce zewnętn7mej, która - j~ wiadomo - rozciąga się dokola
nas poza Metagalaktyką wewnętrzną, począwszy od odległości 80 milio-
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światła. NarzędZ'ie ~o pokrywa jednym zdjęciem bardzo znaczne
nieba i sięga - ze względu na swą wielką światłosiłę - do
obiektów bardzo słrtbych. Galaktyki badane dotychczas fragmentaryczni e
na małych odcinkach nieba 21/2 metrowym teleskopem zbiegają się w tym
narzędziu w grupy, zwane supergalaJktykami. Supergalaktyk znano dotychczas 40, obecnie (kwiecień 1952) znamy ich już 500. Na tym nie
koniec. W sukurs przychodzi tu 5-metrowy teleskop. Nowoodkryte, słabo
świecące galaktyki poddaje się następnic badaniom widmowym, posłu
gując się .mir.iaturowym "!:pektrografem mgławicowym" (Urania, T.
XXIII, str. 76), umieszczonym w ognisku 5-metrowego teleskopu.
Otrzymane w ten srposób widma na kliszach: 12 X 12 mm mają 2 mm

nów lat

połacie

długości.

A oto wyniki interpretacji tych widm. Widma najsłabszych galaktyk
odkrytych 1,25 metrowym Schmidtem po~iadają linie przesunięte ku czerwieni bardzo znacznie, bo o l 000 Angstremów, wsirutek czego np. fioletowa linia wapnia znajduje się u nich w części widma odpowiadającej,
w normalnych warunkach, barwie zi8loncj. Z efektu Dopplera wynika,
że mamy tu do czynienia z galaktykami umykającymi od nas z pręd
kością 61 000 km/s, co odpowiada już ' /~ prędkości światła. Takie największe przesunięcie prążków wykazuje pewna galaktyka o jasności
widomej 19m, wchodząca w skład supergalaktyki w gwiazdozbiorze Hydry, odległa od nas o 360 milionów lat światła.
Współpraca wymieniQil1ych trzech narzędzi: kamery Schmidta, 5-metrowego teleskopu i spektrografu mgławicowego, pozwoli niebawem
astronomom sięgnąć w głąb Kosmosu do l-go miliarda lat św. i wymierzać prędkości radialne galaktyk odległych o 500 milionów l. św.
J. G.

Gwiazda

zaćmieniowa

o

najdłuższym

okresie

Jest nią pewna gwiazda zmienna w konstelacji Centaura jeszcze
nie nazwana, oznaczana dotychczas symbolem : CPD-60° 3278 (gdzie
litery odnoszą się do "Cape Photographic Durchmusterung", katalogu
fotograficznego zawierającego pozycje i jasności 454 875 gwiazd południo
wego nieba do 10m). Jasność fotograficzna tej ciekawej gwiazdy wynosi
w maksimum: gm,5, w minimum 10m,25. Zaćmienie jej odbywa siP,
właśnie. Zaczęło się w roku 1941; dotychczas przeobserwowano dopiero
'l/3 zjawiska do pewnego stopnia analogicznego
od zaćmienia Słońca
przez Księżyc. Czas trwania przesuwania się tarczy gwiazdy nas bliższej
na tle tarczy odleglejszej wynosi prawdopodobnie 17 lat. Jak wynika
z dotychczasowej obserwacji jest to zaćmienie częściowe, którego najwięk
sza faza miała miejsce w r. 1949 . Badanie w archiwach klisz jasności
tej tak "leniwej" dwójki gwiazd zdają się wykazywać, że ostatnie
2)

Por. Urania, T. XXIII, str. 16.
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w r. 1884, tak że obieg obu słońc dokoła
wspólnego środka masy trwa conajmniej 65 lat, lub może nawet więce.i.
Jest to okres dłuższy nawet niż u S Dorado (40 lat). Ostatnie "minimum wtórne" o głębokości om ,2 miało miejsce w latach 1901/2. Słońca
składowe krążą w płaszczyźnie zbliżonej do kierunku naszego widzenia,
w znacznej liniowej od siebie odległości, mimo to jednak nie można ich
oddzielnie bezpośrednio zaobserwować, gdyż całe zjawisko odbywa się
w ogromnym od nas oddaleniu.
Dla kontrastu podamy, że przeciwne ekstremum stanowi "najcia.śniejszy" dotychczas znany
układ zaćmieniowy UX Ursae Majoris,
w którym obieg dokonuje się raz na 4g 47m, a więc z prędkością kątową
co najmniej 100 tysięcy razy większą, niż w układzie CPD-60° 3278.
.zaćmienie główne odbyło się

J. G.

Badania polaryzacji

światła mgławic

pozagalaktycznych

Ostatnio duże zainteresowanie wzbudzają pomiary polaryzacji światła
obiektów niebieskich. Dotychczas stwierdzono polaryzację
światła licznych gwiazd, przy czym okazało się, że polaryzacja wystę
puje na ogół dla gwiazd wykazujących duże pocz·e,rwienienie, co nasuwało przypuszczenie, że polaryzacja ta spowodowana jest przez materię
międzygwiezdną wywołującą również poczerwienienie 1 ).
Wykonane niedawno pomiary polaryzacji światła mgławic pazagalakitycznych nie wykazały żadnej polaryzacji w granicach błędu do.świadczalnego. Stwierdzono natomiast istnienie polaryzacji światła gwiazdy HD 14633, najbardziej niebieskiej gwiazdy w katalogu S t e b b i n s a,
H u f f e r a i W h i t for d a. Wykonano również pomiary polaryzacji
światła gwiazd na niebie połuciniowym. Wszystkie te pomiary wskazują.
na wyróżnienie kierunku prostopadłego do płaszczyzny Galaktyki, co
wskazywałoby na to, że osie cząstek polaryzujących uporządkowane są
prostopadle do tej płaszczyzny.
[Według A . .T. 56, 134 (1951)]
AS
różnych

Jeszcze jedna osobliwa gwiazda

zaćmieniowa

Jest nią "omikron" Łabędzia, o·znaczana także w atlasach nieba 31
Cygni. Już davmo rozpoznano w niej gwiazdę spektroskopowo-podwójną.
Ostatnio "przeszła" ona do klasy zaćmieniowych. Stało się to na j:ojstawie krytycznej dyskusji licznych spektrogramów z l.at 1941-51. Oto
jej wyniki.
Ta dwójka gwiazd okrąża wspólny środek masy raz na 10 lat i 5 miesięcy w płaszczyżnie położonej niemal dokładnie w promieniu naozego
widzenia i dlatego regularnie się nawzajem przes,J ania. Ciało główne, to
1)

Por. Urania, T. XXI, str. 78.
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chłodny

nadolbrzym oloczony

temperaturę

powierzchniową

potężną

4 000°,

atmosferą.

średnicę

Posiada widmo KO,

150 razy

większą,

aniżeli

Słońce.

Gwiazda-satelita to ptzcc1wnie: karzeł o widmie B8, o iemp€raturze 18 000 °, o średnicy 5 razy większej, niż Słońce.
Latem 1951 r. niebieski karzeł w wędrówce po swej orbicie skrywal
się siopniowo poza pomarańczowym olbrzymem. Mimo iż względny
ruch obu ciał wynosił wówczas 40 km/s, samo przesunięcie się poza
atmosferą olbrzyma t:wało 7 miesięcy, w czasie których atmosfera tJ.
była niejako "prześwietlana" dla cbsenvatorów ziemskich. Poza &J.mym globem przebywał satelita tylko 63 dni. Wynurzanie się z po:!a
atmosfery trwało oczywiście również 7 miesięcy. Z porównania przytoczonych powyżej liczb wynika, że <ttmosfera nadolbrzyma jest 3 razy
grubsza, niż długość jego promienia.
Srodki obu gwiazd są odległe od siebie prawie o 2 miliardy km.
Cały układ leży w oddaleniu 500 l. św.
Dzięki spektrogramom zbadano skład chemiczny atmosfery olbrzyma, wykrywając między innymi obe::ność na wysokości 5{}-100 milionów km obłoków zjonizowanego wapnia. Ponadto na podstawie zasady
Dopplera wykryto ruchy o charakterze protuberrancyj słonecznych. Opisane zaćmienie całkowite, badane fotOIITietrem przez kolorowe filtry, da~o
następujący ubytek blasku 31 Cygni: o,m15 (filtr żółty), o,m36 (nieb.)
oraz 1m,4 {pozafiolet.).
Gwiazd tego typu znamy już kilka: dzcta Aurigae (Urania XVII, 21),
VV Cephei oraz 32 Cygni.
J. G.

KRONIKA P. T. M. A.
Dnia 4 czerwca br. Koło Krakowskie P. T. M. A. odbyło swoje doroczne Walne Zebranie Członków ; wyEłuchało rocznego sp.rawozdania,
w którym stwierdzono stale postępujący rozwój Koła. Jako nowość
w pracy Koła wprowadzono tygodniowe dwugodzinne Seminarium Astronomiczne, którego pełny kurs zawiera 12 wspólnych posiedzeń zgłoszonych
członków Koła; w ciągu roku odbyły się d·...,·a takie kursy. Uczestnictwo
w Seminariach jest dla członków bezpłatne. Jako dalsze ułatwienie, wprawadrono pokazy nieba lunetą astronomiczną, w każdy pogodny i bezchmurny dzień powszedni. Zwykłych posiedzeń dwutygodniowych, zwanych "Wieczorami astronomicznymi"' było 22. Ilość członków Koła osią
gła liczbę 316 osób.
Po uchwaleniu nbsolutorium dla ustępującego Zarządu przystąpiono
do wyborów i na prezesa Koła powołano inż. Władysława Kucharskiego,
prezesa Zarządu Głównego. W Slkład Zarządu Koła weszli: H. Dostalowa,
illlż. W. Kołomyjski. dr St. Kowenicki K. Stenglowa, Z. Szpor i J. Tobola.
Komisję Rewizyjną wybrano w ~kładzie osobowym takim, jaki ob:>wią
zuje w Zarządzie Głównym.
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Czwarty powojenny doroczny Zjazd Delegatów Kół P. T. M. A. odbył
w dniu 8 czerwca br. w Krakowie (choć był uprzednio zwołany
do Fromborka, gdzie atoli z przyczyn od zarządu niezależnych nie mógł
się odbyć). Zjazd był należycie obesłany, przybyli bowiem Delegaci
z licznych miejscowości. rozrzuconych na obszarze całego Państwa Zjawili się zatem Delegaci: WaTszawy, Wrocławia, Poznania, Torunia, Gliwic, Kielc, K.r1lkowa, Nowego Sącza, Jędrzejowa i Biecza. Nie były natomiast reprezentownne Koła: Gdańsk, Szczecin, Częstochowa. Myślenice,
Łódź i Zakopane, głównie z przyczyny okresu końcowych egzaminów
w szkołach różnych stopni i typów.
Całodzienne obrady poświęcone były jedynie sprawozdaniom i zwią
zanej z nimi dyskusji, której celem było pogłębienia programu prac
statutowych.
PTzewodniczący obradom prezes Towarzystwa, podsumowując wyniki
obrad, stwierdził niezwykle pomyślny rozwój Towarzystwa, objawiający się
w stale zwiększającej się liczbie podstawowych komórek organizacyjnych, jakimi są autonomiczne Koła oraz w stale wzrastającej liczbie
członków, która na dzień 31 grudnia 1951 r. wynosiła 2 600 osób, czyli
WZJrosła niemal lO-krotnie w stosunku do przedwojennej liczby.
Rozwój własnego organu Uranii, który z kwartalnika przeszedł najpierw na dwumiesięcznik, aby od stycznia br. stać się miesięcznikiem,
opiera się, w szczególności, na punktualnym ukazywaniu się tego czasopisma, mimo licznych cięsto przeszkód natury technicznej.
Ilość Kół młodzieżowych, Skupiających w swych szaregach człon
ków - kandydatów, wz:rosła o liczbę 57 placówek na całym obszarrze
Państwa i zdradza dużą tendencję rozwojową z nowym .T okiem szkolnym 1952/53, czemu sprzyjają odwiedziny szkół przez referentów objazdowych z lunetą astronomiczną.
Obecnie Towarzystwo przygotowuje się do uświetnienia zbliżającego
się roku jubileuszowego M. K o p e r n i k a, któzy w formie obchodów
"Ogólno-narodowych święcić będzie cały Naród w 1953 r. Z tym obchodem łączy się sprawa kreowania Ludowych Obserwatoriów Astronomiezych w Krakowie, Katowicach i Warszawie.
Zjazd przesłał powstałej Polsldej Akademii Nauk słowa powitania
wraz z zapewnieniem lojalnej współpracy i dołączył gorące podzięko
wanie za pomoc, jakiej ze strony Akademii doznalo już w bieżącym
roku Towarzystwo.
Po uchwaleniu wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi, J.>rzystąpiono do wyborów. Na prezesa
Towarzystwa wybrano, po raz czwarty, jednomyślnie, przez aklamację
dotychczasowego Prezesa, inż. Władysława Kucharskiego, przyznając mu
za dotychczasową pracę honorowy tytuł .. ,dobrze zasłużonego członka
Towarzystwa". Do Zarządu powołano inż. T. Adamskiego z Gliwic, prof.
A. Barbackiego z Nowego Sącza, inż. K. Czetyrboka z Wa.rSLa.wy, dr J.
Gadomskiego z Warszawy, inż. W. Kołomyjskiego z Krakowa, prof. E.
się
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ł.adzińskiego

z Krakowa, dr J. Mergentalera z Wrocławia, F. Miękinę
z Krakowa, inż. Z. Popławskiego z Nowego Sącza, prof. dr W. Zonna
z Warszawy i dr A. Zakiego z Krakowa. Do Komisji Rewizyjnej powołano: ks. A. Gałuszkiewicza, dyr. B. Luskę i prof. dr T. Reymanna.
wszystkich z Krakowa.
Po uchwaleniu wniosków zgłoszonych przez Koła, przewodniczący
zamknął Zjazd, życząc zebranym Delegatom najpomyślniejszych wyników w ich pracy społecZ'll.o-obywartelsk·iej.
W ubiegłym roku szkolnym preleg.e nci naszego Towarzystwa przeprrowadzjli po jednym do trzech odczytów w 59 szkolnych kółkach
P. T. M. A. Ponadto, wykorzystując s...laupulatnie nieliczne pogodne noce,
przeprowadzono w szkołach łącznie ok. 120 godzin pokazów nieba przez
lunety. Młodzież obserwowała Księżyc, Merkurego, Marsa, Jowisza, Saturna, gwiazdy podwójne, gromady gwiazd i mgławice; w dzień- plamy
na Słońcu.

Na fotografii, Kólko P. T. M. A. w Szkole Ogólnoksz.talcącej w Cboszeznie (woj. szczecińskie) przy obse::-wacji Marsa w nocy 17/18 maja br.
Fotografie wykonał przy magnezji opiekun kółka, prof. inż. J. Gromadzki.
PRZEGLĄD

WYDA WNJCTW

M. I w a n o w ski j, Roj:dienje mirow (Narodziny światów), Leningrad 1951, str. 378.
OSitatrrio pojawiła się u nas na pół,kach księgarskich książka M. Iwanowskiego o wyżej wymienionym tytule. Książka poświęcona jesrt przede
wszystkim - jak na to wskazuje jej tytuł - rozważaniom z zakresu
kosmogonii. Omówione są w niej zarówno dawniejsze hipotezy kosmo•goniczne, jak i najnowsze os•iągnięcia w tej dzied.ziinie asrtronamii radzieckiej. ObszeTność wykładu (blisko 400 stron!) spowodowana jest
tym, iż autoc bardzo gruntownie i :rzete•l nie analizuje cały zespół faktów,
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na którym wspierają się nowoczesne koncepcje kOISmogoniczne. Ta rzetelność w ana~izie danych obself'Wacyjnych jest typowa dla podejścia
uczonych radzieckich do zagadnień kosmogonicznych. Prace A m b are u m i a n a, S z m i d t a, K ·T a t a, L e b i e d i ń ski e g o, - że wymienimy tylko kilka najważniejszych nazMI:isk - nie noszą nic z chaJ"akteru mniej lub więcej zręcznych spekulacji natury formalnej, lecz są
mocno podbudowane wnikliwą analizą nagromadzonych faJktów obserwacyjnych, analizą, opierającą się o podstawowe prawa mate~riaJ.izmu dialektycznego-.
Książka Iwanowskiego należy do tych książek popularnych, które
z pożytkiem i przyjemnością prz.o czyta nie tylko miłośnik astronomii,
pragnący rmszerzyć swoje wiadomości o tym może najbardziej pasjonującym zagadnieniu przyrodoznawstwa, jakim jest powstanie świata,
ale i fachowiec, który, niejednokro·tnie lepiej niż miło5nik, oceni zręcz
ność autlora w mówieniu po pro::>tu o r-zeczach trudnych.
Wyklad Iwanowskiego jest bardzo jasny i prrzystępny, a sze~reg niebanalnych porównań i wyki!'esów ułatwia zrozumienie w pełrui jego
1l11eśd. Tytułem przykładu recenz,eint pozwoli sobie zacytować analogię,
przy pomocy której Iwanow:stkij wyjaśnia, jak niezmiernie mało pracwdapodobne jest blisk!ie spotkanie dwóch gwiazd (jak wiadomo takie zdarzenie miało leżeć u początków pows:tania systemu planetaJrnego według
zacrzuconej już dzisiaj, a swojego czasu dość popularmej konoepcji
Jeansa). Wyobraźmy sobie (proponuje Iwanowski), iż po eUJTopejsikiej czę
ści terytorium Z. S. R. R. porusza się 5 małych ślimaków. Ślimaki te
przedstawiają Słońce i jego najbliż:s!Ze sąsiadki gwiazdy. Przy:puśćmy
dalej, że mamy do czyruenia z "superpowolnymi" ślimakami, których
s•zybkość poru;:,zania się jesrt tak niewielka, iż trzeba 15 do 30 godzin,
by ślimaJk przeiSUnął się o swoją średnicę. Ileż milia:rdów lat potrzeba
(zapytuje Iwano-wskij), a,żeby dw:a z tych ślimaków poru:szających się
bezładnLe i tak niezmiornie powo1i po rozległym terytorium Z. S. R. R.,
spotkały s~ę.

Wykład radzieckk:h h~poiez kosmogonicznych rozpoczyna autor od
przedstawienia idei A m b a r c u m i a n a odnośnie powstania z pyłowo
gaJZowego obłoku maie,r ii międzygwiezdnej asocjacji gwiazd, w skład
której v.;•chodziło Słońce. Z tych pierwszych dni swojego "niemowlęctwa"
Słońce wyszło otoczone rojem cząstek, stanowiących resztę pierwotnego
obłoku i dalsza ewolucja systemu planetarnego postępowała zgodnie
z teorią S z m i d t a 1 ). ZWiróćmy uwagę, że w ujęciu Iwanowskiego rój
cząstek okrążających Słońce powstał razem z nim, w zgodzie z tym,
co było sugerowane na konferencji Akademii Nauk Z. S. R. R. poświę
conej zagadnieniom kosmogonii układu słonecznego 2 ).

1)
2)

Por. Urania, T. XXIII, str. 129.
Por. Urania, T. XXIII, str. 117.

252

URANIA

Odnośnie następnych etapów w rozwoju Słońca i planet wp-rowadza
Iwanowskij koncepcję pułkowskiego astronoma Kra t a, według której
Słońce, w rpewnym stadium swojego życia, przechodziło przez stan gwiazdy
Wolfa- Rayet'a, a więo gwiazdy odrzucającej w przestrzeń część swojej
materii. Wg Krata radioaktywne pierwiastki dostały się na Ziemię W1I"az
z prawdziwym, można powiedzieć, deszczem ognistym, który spadł na
Ziemię i stanowił' "krople" powstałe z wyrzuconej przez Słońce materii.
Nie jest rzeczą recenzenta próbować dokładniejszego pOC"zedstawienia- choćby w wyjątkach- treści omawianej książki, lecz nie wątpimy,
że ci, którzy ją przeczytają, w pełni ocenią przystępny, sumienny i żywy
wykład autora.
S. Piotrowski.

Kurs astrofizyki i zwiozdnoj astronomii, Gostechizdat, Moskwa
Leningrad 1951. Zbiorowe wydanie pod redakcją A. A. Michajłowa;
autorzy rozdziałów: W. A. Albickij, B. P. Wiazanicyn, A. N. Dejcz, M.
C. Zclcer, W. A. Krat, A. W. Markow, P. W. Mejklar, O. A. Mielnikow,
W. B. Nikonow, W. W. Sobolew, G. A. Szajn, W. W. Szaronow.
W ostatni.!m czasie ukazał się w języku rosyjskim pierwszy tom podręcznika astrofiz)'lki i astronomii gwiazdow,ej. Jest to drugie, całkowicie
przerobione wydanie podręcznika opracowanego przed wojną przez
pracowników Głównego Obserwatorium Astronomicznego w Pułkowie.
Wprowadzone do nowego wydania uzupełnienia i zmiany dotyczą
w pierwszym rzędzie najnowszych osiągnięć astrofizyki instrumentalnej.
Tom pierwszy podręcznika obejmuje zagadnienia astrofizyki praktycznej
(obserwacyjnej), tom drugi, który jeszcze nie ukazał się, obejmować ma
astr;ofizykę teQ['etyczną i astronomię gwiazdową.
Po wprowadzeniu obejmującym podst:lwowe wiadomości z fizyki
teoretycznej niezbędne dla zrozumienia kursu, wiadomości z optyki geometrycznej i o instrumentach astronomicznych, procesach fotograficznych i fotokomórkach, następuje obszerny rozdział dotyczący pojstaw
fotograficznej astrometri. Zagadnieniu temu poświęcono najwięcej bodaj miejsca w podręczniku. Znaleźć tu można wiadomości dotyczące zarówno techniki zdjęć fotograficznych i pomiarów na plytach, jak
i związki pomiędzy spółrzędnymi na płycie i na sferze oraz omówienie
szeregu zagadnień, jak wyznaczanie ruchów i paralaks gwiazd, wreszcie
pewne zagadnienia specjalne (efekt Einsteina, fotografowanie meteorów
i planet).
Trzecia część podręcznika obejmuje spektroskopię astronomiczną i jej
zastosowanie do wyznaczania radialnych prędkości gwdazd.
Część czwarta poświęcona jest astlrofotometri. Zawiera ona omówienia różnych stosowanych obecnie metod fotometrii gwiazdowej, od
fotometrii wizualnej poczynając, a kończąc na fotcmet:rii fotoelektrycznej
'Z zastosowaniem fotopowielaczy elektronowych oraz spektrofotometrii
Ostatnie rozdziały tej części poświęcone są zagadnieniu ekstynkcji świa
tła w atmosferze Ziemi, oraz omówieniu różnych katalogów fOitOlnetrycznych.
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W ostatniej, piątej części książki, omówione są w.spółczesne prz:y!I'Ządy
astronomiczne do badania Słońca (aktynometry, spektrografy).
Podręcznik jest bardzo obszerrn:v i obejmuje wiele wiadomośoi dotyc.zących najnowoC7...eśniejszych przyrządów astrofizyki Pewną lukę Sitanowi brak QIIllisu metod radioaSitronomii, tej najmłodszej gałęzi astrofizyki. Książka ta morże · mieć duże znaczenie zarówno jako podiręczniik,
jak i jako podręczna ,., encyklopedia" instrumentalna, to terż szczególnie
żałować należy, że nie pokazał się jeszcze dotychczas na półkach naszych
księgarń.

Wiadomcść

Adam Strzalkowski.

z ostatnie; chwili

Nowa kometa Peltier
Znany astronom miłośnik, P e l t i er, odSfukał dnia 21. VI. 1952 r.
jako obiekt 10 wielk. gw., który pojawił się w najbardziej
odległej od bieguna niebieskiego części gwiazdozbioru Małej Niedźwie
dzicy. Nowe ciało niebieskie obserwowano w Obserwatorium w Ostrowiku pod Warszawą dnia 24. VI. i 3. VII. b.r. jako mglisty obiekt z ją
drem pośrodku. Ruch jego na tle gwiazd jest powolny. OrbJta jeszcze
nieznana. Jest to czwarta t~goroczna kometa i dlatego otrzymała oznaczenie 1952 d.
J. G.
nową kometę

KALENDARZYK ASTRONOMICZNY
na

sierpień

1952 r.

Wszy.<>tkie zjawiska podano w czasie

środkowo-europejsk::m.

Sierpień:

l. do 20. Vlll. Gwiazdy spadające z roju Perseid wystąpią najobficiej
od 9. do 14. VIII. Slady ich są tym dłuższe, im daJ.ej zjawiają się
do punktu promieniowania, połoion7go w pobliżu gwliarz.dy "eta"
Perseusza.
4. 19h Me!I"kury w niewidocznym zJączeniu z Wenus w odstępie 6°.4.
5. 21h Pełnia Księżyca, największe zbliżenie Księżyca do Ziemi i jednocześnie częściowe zaćmienie Księżyca. Księżyc wschodzi w War~awie i w Katowicaoh o 19h 19m (na wsohód od rej linii wcześniej,
na zachód później) już lekko przyćmiony przez półclień Ziemi. Jeszcze
o zmroku o 19h 33m nastąpi pierwsze zetknięcie górnego brzegu
wyjątkowo dużej tarczy Księżyca z ciell1iem głównym Ziemi. Zać
mieniu ule·gnie prawa górna połowa Księżyca najsilniej o 20h 47m,
gdy aień Ziemi sięgnie poza środek tan:zy (0.54 średnicy), Od tej
chwili Księżyc wynurza się z głównego cienia Ziemi i ostatni ślad
jego zniikni.e o 22h 01m . w miejscu na prawo od górnego brzegu.
ZaćmieuJe przez półcień Ziemi, dostrzegalne tylko krótko po 22h,
trwa jeszcze do 23h osm.
11.112. Na lewo poniżej K.siE:życa świeci Jowisz jako WS{I)aniała gV{'iazda
minus 2-giej wietl.k. Bardziej jeszcze na lewo widać Plejady.
12. 13h JOIWisz w kwadraturze ze Słońcem, joot; dobrze widoczny
w diru.giej połowie nocy.
12. 18h Jowisz w złączeniu z Księż~em w odstępie 69 na południe.
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złączenJiu ze Słońcem w odstępie 4°.7 poniżej
tarczy Słońca. Najbliżej Ziemi był Merkury już 9. VIII.
12./13. Jowisz znajduje s<ię poniżej na prawo od KSiiężyca, Księżyc zaś
w ciągu nocy zbliża się do gromady Plejad znajdujących się na lewo.
14. 2h Pluton w złączeniu ze Słońcem.
16. 10h Mars w kwadraturze ze Słońcem, świeci wieczorami (p. ma.pka
w Uranii nr 3 str. 94). Przez lunety odwracające widać niewielką
tarczę obciętą z prawej strony z powodu fazy (p. rystmek w Uranii
nr 4, str. 126).
17. 4h Uran w :złączeniu z Księżycem w ods<tępie 2° na południe.
19. VIII. do 2. IX. Na wschodni!rn niebie, zanim rozpocznie Slię świt,
dobrze widać światło zwierzyńcowe jako smugę o jasności Drogi
Mlecznej, skierowaną od horyzontu skośnie ku gwiazdor,;:biorrowi
Bliźniąt .
.19. 13h Merkury w niewidocznym złączeniu z Księżycem.
20. Obrączkowe zaćmienie Słońca, niewidoczne w Polsce, ro.zpocznie się
na Poludniowym Pateyfiku i obejmie obszar Południowej i Centralnej
Ameryki oraz część Antar.ktydy. Pas zaćmienia obrączkowego pa:-zechodzi pnez IJimę, stolieę Peru, przez La Paz, stolicę Boliwii, przez
Północną Arg,entynę i przez Urugwaj, w godzinach od 15.20 do 17.00.
Kon'iec zaćmienia nastąpi w poludniowej części Oceanu Atlantyckiego o 19h 04m.
22. 1h Me!'kury nieruchomy. w rektascenzji, 21amyka pętlę zakre3loną na
tle gwiazc;lotzbiorów Raka 'i Lwa. Zaczyna się okres dobrej widzialności planety na ja.snym rannym niebie, gdz.i e na mzi·e śwli.ecl jako
gwiazda 1.5 wielk. Merkury w lunecie widoczny jest jako wąski
sierp.
·
22. 7h Wenus w niewidocznym złączeniu z Ks'iężycem.
23. 6h Słońce wkracza w znak zwi,erzyńcowy Panny, świeci jednak na tle
gwiaZidozbioru Lwa od 9. VIII. do 16. IX.
24. Ra1no Merkury na jasnym nJiebie jeSit gwiazdą 1.0 wtelkości, jaśniejącą z dnia na dzień, tak ż· e 14. IX. osiągnie j=ość minus
1.3 wielk. W lunecie widać fazę, jak na rysunku w Uranii nr 4,
str. 126.
.24. 16h Sc>.turn w złączeniu z. Księżycem w odstępie 7° na północ.
25. 5h Neptun w złączeniu z Księżycem w odstępie 7° na północ.
28. 6h Mars w złączeniu z Księżycem w odstępie 4° na północ.
28. Wieczorem tuż ponad Księżycem świeci Antares .
.10. 5h Merkury w największym odchyleniu 18°.2 na zachód oj Słońca,
świeci na jasnym rannym niebie jako gwiazda zerowej wie1ko.ści.
30. Wieczorem tuż nad Marsem w odstępie zaledwie 2' znajduje się
gwiazda delta Niedźwiadka. słabsza o 2 wielk. od Marsa. Z obserwacji w poprzednich i następlllych wieczorach poznać łatwo ruch
Ma~rsa na tle gwiazd.
Minima Algola: 5d 2h.2; 7d 23h.1; 25d 4h.O; 28d Oh.8 i 30d 21h.6.
Minima główne Beta Lyrae: 9d 5h; 22d 3h.
Maksima gwiazd zmiennych długookresowych:
17. VII. T Cefeusza Rekt.: 21h09m. Dekl.: -t-68°.3. Max.: 5m.2. Okres: 388d.
222
6 .o.
13. VIII. R Wolarza
14 36 .
+ 27 .0.
5 .8.
270 .
24.
IX. R Trójkąta
2 35 .
+ 34 .O.

12. 19h Merkury w dolnym
środka

.Zjawiska w układzie satelitów Jowisza:

·O - srutel:1ta niewidoozny,

gdyż

"
"
"
jest zaćmiony przez jego

znajduje
zasłonięty
cień.

się

na tle tarczy Jowisza.
jest prze:r. tarczę Jowisza lub
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saltelity jako ciemna plamka, przechodzi poprzez tavcz.ę Jowisza. Satelita rzucający cień znajduje się na prawo od cienia
(w lunecie odW~J;acającej obrazy).
p z, kz- początek (wzgl. koniec) z aćmienia, czyli moment zniknięcia
(wzgl. ukazania się ) satelity na lewo od tarczy Jowisza.
IV-ty satelita mija tarczę Jowisza 4. VIII. , 12. VIII., 20. V!II. i 29 VIII.
c -

d

Sżerpie1z:
d

h

m

3 od 2.55
• III
5 O. 10- 2.34 c II
5 od 3.01
() II
6 od 1.41 pz • I
6 23.01-25.09 c I
• II
6 do 24.11
7 0.22 - ~.29 O I
7 do 23.43
• I
10 1.14-3.22 pz • kz III
12 od 2.47
c
I

~ ~

1h czasu

Środ.-europ.

W Warszawie
(czas śr. eur.)

E~·[·~

1- - - , . - - - -1 u ~

29. VII
8.VIII
r8.VIII
28.VIII

o

h

m

l

8 32,7 +r8 so -6-4
9 r 1.4 + r6 14 - s.6
9 49.1 + 13 12 -3.9
ro 25.9
9 49 - !.3
7- IX I I 2.2 + 6 I I +I 9

4 40
4 57

1h czasu

2.
4·
6.
8.
IO.

12.
14.
r6.

o

- 27.5

-

25.6
16.5
3-4
+ 99
+ 20.5
+ 26.7
+ 27-4

-

(czas

4
4
4
4
4
3

Poznań
Wrocław

Gdynia
Kraków

h

m

29
23
27
o8
19
55

h m
17 27
!8 54
19 38
20 os
20 32
21 13
22 24
24 24

Pełnia

h

m

5 20 4o

rh czasu

.,
.,

śr. 4 eur.)

m

19 45
19 31
19 26
19

33

19 12
19 09

h m

h

s

środ.-europ .

o

Rekt. [ Deklin.

12

I

4

27

h

o

m

I 36
+ 23.1
+ 15.0 4 Ol
6 23
+ 4.6
6.6
8 47
- 17.0 II 20
- 24.9 14 Ol
- 27 .7 16 lO
- 23.6 17 19

Najdalej od Ziemi:
Ostatnia kwadra
d
h
m

wsch.[

Ig.

VII!.

Nów
d
h

m

20 16

20

zach.

h m
18 13
r8 41
19 02
19 23
19 54
20 52
22 54
o 22

I2h

l

Pierwsza kwadra
d
h
m

28

m

04 19 Ol
4 s6 18 49
4 ss 18 46
4 45 18 48
4 49 18 32
4 30 18 26

W WarszawJe
(cz.as śr.~eur•)

.....

h m
!8.
7 56
20,
9 30
22. IO 57
24. 12 22
26. 13 54
28. IS 40
30. 17 40
r. IX. 19 47

h m
24 00
I 24
4 35
7 40
IO 35
13 22
IS 47
17 26

Ziemi : 5. VII!. ::n•

d

Si e rp ień:
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delta Niedźwiadka.

l

1h czasu
Środ.-europ.

Rekt.
h

m

9 12
IO Ol
lO 48
II

33
12 !8

l

Deki.

+ 17.6

+ 13.7
9.2
+
+

4·3
0,8

-

NEPTU N
-

l-

l

22 32
5'91 I I 27 ,
6'2
8 54
19 SS
6·8
6 25
17 20

Na tle wieczornej zorzy tylko z trudem obserwowalny przez lunety.

4
s
s
6
6

zach.

m

h

m

h

20
19
19
19
r8

42
14
47
J9
SI

02
47
29
09
48

Niewidoczna ~dyź zachodzi wkrótce po
zachodzie Słońca.

3
3
3
3
3

04
09
12
14
r6

JOWISZ
r6 .r 22 38
16.4 22 02
+ 16.6 21 25
16.8 20 47
+ 16.8 20 oS

+
+
+

13 44
13 I I
12 36
12 00
II 22

Świeci jako wspania,.a gwia1da mi nu~ 2-ei
wielk. od późnego wieczora do rana na
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Pismo zalecone reskryptem Ministerstwa Oświaty z dnia 20. X. 1950 roku,
Nr Oc-506/50, jako pożądane w bibliotekach licealnych i nauczycielskich.

ADAM

STRZAŁKOWSKI

WIDMO SŁOŃCA W PODCZERWIENI I NADFIOLECIE
Uzyskane przy pomocy pryzmatu widmo promieniowania
nie tylko widzialne
fioletu, lecz sięga
dalej w obszary promieniowania, na które oko ludzkie jest już
nieczułe. Obecność tego promieniowania poza obszarem widzialnym stwierdzić możemy np. przy pomocy termometru,
którego bańkę z rtęcią zaczernimy. Promienio,w anie będzie
przez tę poczernioną bańkę pochłaniane, skutkiem czego temperatura wskazywana przez termometr podniesie się. Oko ludzkie czułe jest na promieniowanie o długościach fali od 390 m !J.
(barwa fioletowa) do 760 m !J. (barwa czerwona). Obszar widma
o długościach fali większych od 760m!J., czyli sięgający poza
czerwień, nazwano podczerwienią, obszar o długościach fali poniżej 390 m !J. nadfioletem.
Gwiazdy również wysyłają - obok światła widzialnego,
które możemy rozłożyć w pryzmacie na jego barwne składniki
promieniowanie niewidzialne: podczerwone i nadfioletowe.
Pierwszy promieniowanie pudczerwone i nadfioletowe w widmie Słońca odkrył W. H er s c h e l w roku 1800 posługując się
właśnie termometrem jako odbiornikiem. Pierwsze dokładniej
sze badania widma w podczerWieni wykonał J. H er s c h e l
w roku 1840. Umieścił on za pryzmatem rozkładającym świa
tło pasek papieru namoczony w alkoholu. W miejscach, w których natężenie promieniowania było silniejsze, pasek nagrzewał się silniej, alkohol wyparowywał i miejsca te pozostawały
suche. W ten sposób można było w przybliżeniu wyznaczyć położenie w podczerwonej części widma Słońca linii absorpcyjnych.
wysyłanego przez ciało świecące obejmuje
promienie różnej barwy, od czerwieni do
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W obserwacjach podczerwonej i nadfioletowej części widma,
podobnie jak w innych obserwacjach astronomicznych, czynrjkiem silnie zakłócającym jest atmosfera Ziemi. Mianowicie
atmosfera ta nie przepuszcza promieni o wszystkich długo
ściach fali. Dla pewnych części widma jest ona prawie zupełnie
nieprzeźroczysta. Przede wszystkim atmosfera Ziemi obcina
prawie całkowicie promieniowanie nadfioletowe, uniemożli
wiając zupełnie jego obserwacje na powierzchni Ziemi. Zjawi.sko to, bardzo korzystne z biologicznego punktu widzenia (ponieważ zbyt duże natężenie promieniarw ania nadfioletowego
mogłoby być dla życia na Ziemi szkodliwe), dla astronoma jest
zjawiskiem wybitnie niekorzystnym. Aby zaobserwować widmo
Słońca w nadfiolecie musi on wznieść się możliwie wysoko
nad powierzchnię Ziemi. Nieco lepiej przedstawiają się warunki dla podczerwieni. Tutaj jednak gazy wchodzące w skład
atmosfery Ziemi, jak tlen, azot, dwutlenek węgla, para wodna
posiadają silne pasma absorpcyjne. Niektóre z nich są tak silne,
że czynią pewne partie widma zupełnie dla obserwacji niedostępnymi, inne, słabsze, utrudniają obserwacje, gdyż mylić się
mogą z pasmami mającymi swe źródło w atmosferze Słońca.
Na szczęście te pasma absorpcyjne pochodzenia ziemskiego, tak
.zwane pasma teluryczne, różnią się nieco od pasm pochodzenia
.słonecznego swym zachowaniem się przy zmianach wysokości
Słońca nad horyzontem, dzięki czemu mogą być stosunkowo
łatwo odróżnione.

Obserwacje widma Słońca, zarówno w podczerwieni jak
są bardzo ważne dla astrofizyki. Mogą one
dostarczyć w pierwszym rzędzie cennych informacji
co do
zawartości różnych pierwiastków w atmosferze Słońca, dalej
informacji co do stanu, w jakim te pierwiastki się znajdują,
a wreszcie pozwalają na określenie spółczynnika absorpcji
atmosfery słonecznej w tych obszarach widma, co pozwala na
LJbadanie jej stanu fizycznego.
.
Obecnie do badania widma Słońca w podczerwieni nie używa
się już termometru czy paska papieru zwilżonego alkoholem,
lecz te niedoskonałe dawne metody zastąpiono przez bardziej
dokładne metody nowoczesne. W pierwszym rzędzie znajdują
tu zastosowanie odpowiednie płyty fotograficzne. Przy pomocy
takich płyt fotograficznych, o odpowiednich emulsjach, otrzymać możemy bardzo dokładnie widmo Słońca do długości fali
l, 4 J.L. D la fal jeszcze dłuższych stosuj e się inne metody obserwacyjne: w pierwszym rzędzie bolometry i termoogniwa. W bolometrach do pomiaru natężenia wykorzystywane są zmiany
temperatury wywołane przez pochłaniane promieniowanie podi w nadfiolecie,
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czerwone. Zasada działania termoogniw polega na tak zwanym
zjawisku termoelektrycznym. Jeżeli mianowicie podgrzejemy
jeden ze )>tyków dwóch różnych metali, wówczas powstaje
w obwodzie, w który te metale są włączone, prąd elektryczny.
Ten bardzo słaby prąd zmierzyć możemy przy pomocy czułego galwanometru. Aby prąd ten \POWiększyć, łączymy ze
sobą kilka tak zbudowanych termoogniw, otrzymując w ten
sposób termostos. Jeżeli styki termostosu ogrzejemy promieniowaniem podczerwonym widma Słońca, to płynący prąd
termoelektryczny będzie miarą natężenia tego promieniowania.
Przy pomocy bolometrów i termostosów możemy mierzyć natężenia promieniowania podczerwonego aż do długości fali 24 tJ.,
jednakże pomiary te są znacznie mniej dokładne od pomiarów
metodą fotograficzną. W ostatnich latach do pomiarów natę
żenia promieniowania podczerwonego coraz większe zastosowanie znajdują komórki fotoelektryczne z siarczkiem ołowiu
opracowane przez dwóch polskich fizyków L. S o s n o wski e g o i O. S t ark i e w i c z a. Dzięki dużej czułości w zakresie długości fali od l do 3,6 tJ. komórki te doskonale nadają
się do celów astronomicznych.
Przy użyciu tych właśnie komórek przebadano ostatnio
bardzo dokładnie podczerwoną część widma Słońca w zakresie
długości fali od 0,8 do 3,6 tJ. W obszarze tym występują bardzo
silne pasma teluryczne pary wodnej i dwutlenku węgla, czyniące atmosferę prawie zupełnie nieprzeźroczystą dla promieniowania o długościach fali 1,4; 1,8 i 2,6 tJ.· W przerwach między
tymi pasmami możemy zaobserwować linie absorpcyjne pochodzenia słonecznego. Z całkowitej liczby zaobserwowanych
linii słonecznych zidentyfikowano tzn. określono jakim
pierwiastkom odpowiadają - tylko około trzecią część. Powodem tego jest głównie to, że widma pierwiastków w podczerwieni są jeszcze za mało zbadane laboratoryjnie, tak ze wzglę
du na niedokładność przyrządów, jak i niestałość źródeł promieniowania. Większa część zaobserwbwanych linii widmowych zawarta jest w obszarze w pobliżu długości fali 1,6 tJ.,
Fotwierdza to otrzymaną z różnych obserwacji astronomicznych hipotezę, że absorpcja ciągła w atmosferze Słońca pochodzi
w znacznej mierze od ujemnego jonu wodorowego. Okazuje
się mianowicie, że spółczynnik absorpcji obliczony dla atmosfery Słońca z uwględnieniem ujemnego jonu wodoru posiada
minimum w pobliżu długości fali 1,6 tJ.· Dzięki temu w obszarze
tym wystąpić mogą linie aborpcyjne w podczerwieni pochodzące z głębiej położonych, gorętszych obszarów. W innych
obszarach linie te są silnie tłumione przez absorpcję ciągłą.
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W prz.eprowadzonych w podczerwieni obserwacjach widma
otrzymano linie widmowe różnych pierwiastków jak
wodór, węgiel, sód, aluminium, krzem, żelazo-, nikiel. Z pasm
telurycznych zaobserwowano pasma wody, dwutlenku węgla,
metanu 1 tlenku azotu, przy czym odkryto również nowe pasma
przedtem nieznane.
Obserwacje widma Słońca w nadfiolecie niemożliwe są jak już powiedzieliśmy - na powierzchni Ziemi. Aby można
było obserwacje takie wykonać, należy przebić n~ eprzeźroczysty
dla promieniowania nadfioletowe!5o płaszcz atmosfery ziemskiej,
wznosząc się na wysokość ponad sto kilometrów. W ostatnich
latach, dzięki zastosowaniu pocisków rakieto-wych, wzniesienie
się na tak duże wysokości stało się możliwe. Wykonano dotychczas kilka lotów poświęconych zagadnieniom naukowym, wśród
których jedno z naczelnych miejsc zajmowało uzyskanie widma
Słońca w nadfiolecie. W przeprowadzonych dotychczas lotach
uzyskano wysokość około 150 km nad poziomem. Otrzymane
wyniki nie są jeszcze ani kompletne ani ostateczne, po·zwoliły
jednak na wyciągnięcie wielu ważnych wniosków.
Z pośród różnych metod obserwacji promieniowania nadfioletowego z.astosowann w dotychczasowych wzlotach rakietowych trzy metody. Je dna z nich polegała na fotografowaniu
na czułych na nadfiolet filmach widma Słońca uzyskanego
przy pomocy spektrografu z siatką dyfrakcyjną. Przy pomocy
tych spektografów można było uzyskać widmo Słońca do długo
ści fali około 200 m f.L· Ponieważ dla fal krótszych niemożliwe
było uzyskanie widma na drodze fotograficznej, zrezygnowano
z pomiarów widmowych i mierzono tylko całkowite natężenie
promieniowania w pewnych obszarach widma. Do tego celu
posłużono się fosforami. Fosforami nazywamy ciała wykazujące
tak zwane zjawisko fosforescencji, czyli ciała, które naświetlone
promieniowaniem - szczególnie krótkofalowym - wysyłają
po pewnym czasie promieniowanie o większej długości fali.
Użyty tutaj fosfor posiadał tę własność, że naświetlony promieniowaniem nadfioletowym, wysyłał światło w obszarze widzialnym widma dopiero przy podgrzaniu. Fosfor taki naświe
tlony w rakiecie promieniowaniem nadfioletowym Słońca,
ogrzewano po powrocie na ziemię w laboratorium i mierzono
przy pomocy fotopowielaczy elektronowych strumień oddawanego światła. Strumień ten był miarą dla natężenia promieniowania nadfioletowego, którym naświetlono fosfor. Stosując
przed naświetlonymi fosforami różne filtry można było uzyskać
całkowite natężenie promieniowania w różnych częściach widma od O do 134m f.L Jako drugim przyrządem do pomiarów
Słońca
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promieniowania nadfioletowego posłużono się liczniDziałanie tych liczników polega na pomiarze
prądu jonizacji wywołanej przez padające na licznik promieniowanie nadfioletowe. Te różne przyrządy: spektrografy, fosfory, liczniki umieszczano w głowicy rakiety. Automatycznie
działające urządzenia regulowały ekspozycję tych przyrządów
na różnych wysokościach wzniesienia rakiety. W ten sposób
można było uzyskać dane co do zależności natężenia promieniowania nadfioletowego od głębokości w atmosferze.
N a otrzymanych w tych lotach spektrogramach znaleziono
linie absorpcyjne odpowiadające jonom i pierwiastkom, o których obecności na Słońcu wi~dziano już na podstawie widma
w zakresie widzialnym (np. żelazo, krzem, fosfor, magnez), nie
stwierdzono natomiast żadnych linii odpowiadających pierwiastkom dotychczas na Słońcu nie znalezionym (np. argon, chlor,
brom, arsen, selen, rtęć i inne). Pewne linie wydają się
ceprawda wskazywać na obecność w atmosferze Słońca arsenu
i rtęci, jednakże dane te nie potwierdzają się we wszystkich
wzlotach.
Obserwacje promieniowania rentgenowskiego przeprowadzone na długościach fali od O do 0,8 m 1.1. wskazują, że promieniowanie to przenika wgłąb atmosfery do wysokości około
90 km nad poziomem ziemi. Ponieważ na wysokości tej znajduje się jedna z warstw jonosfery, tzw. warstwa E, potwierdza
się hipoteza, że promieniowanie rentgenowskie Słońca jest
.czynnikiem wywołującym powstawanie tej warstwy.
Obserwacje w różnych partiach natężenia widma w nadfiolecie oraz pomiary wysokości, na jaką promieniowanie to
przenika, są na ogół w dobrej zgodzie z obliczeniami teoretycznymi wykonanymi np. przez S z k l o w ski e g o. Pewne
różnice pochodzić mogą stąd, że fosfory czy liczniki światła,
którymi natężenie tego promieniowania obserwowano, posiadają
pewną jakkolwiek bardzo małą - czułość również w czę
ściach widma o większej długości fali, gdzie natężenie promieniowania jest znacznie silniejsze.
Z analizy wyników dotychczasowych obserwacji wynika, że
bardziej dokładne i pewne dane, szczególnie dla najdalszych
-części widma w nadfiolecie, mogą być uzyskane tylko przez
analizę widmową tych partii widma. Dwie główne trudności
-stają takim badaniom na przeszkodzie: jedna, to zbyt duże natę
żenie światła o większych długościach fali, rozproszonego w aparaturze, druga, to zbyt mały czas ekspozycji. Obie te przeszkody
są przy lotach rakietowych bardzo trudne do usunięcia.
Istnieje również pewna możliwość obserwacji promienickami

światła.
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wania nadfioletowego na powierzchni Ziemi, a mianowicie wysoko w górach. W zaabsorbowanej bowiem przez atmosferę
Ziemi części widma istnieje "okno" w pobliżu 220 m p., w którym absorpcja ta jest mniejsza. W ostatnich latach wykonuje
się w tym "oknie" coraz więcej obserwacji. Pomiary te m3.ją
duże znaczenie, ponieważ przeprowadzane są na powierzchni
Ziemi i dzięki temu dokładność ich może być znacznie większa .

s
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K. RUDNICKI

RUCHY GWIAZD
(Część

II)

W XIX wieku przypuszczano, iż indywidualne ruchy swoiste
gwiazd są całkiem przypadkowe. Jak wiadomo z teoril prawdopodobieństwa, w wypadku ruchów przypadkowych, jednakowo
często powinny się zdarzać gwiazdy poruszające się we wszystkich kierunkach. Poza tym gwiazd o ruchach powolnych po-

Rys. l. Przypadkowy (kulisty) rozkład prędkości.

być najwięcej. Liczba gwiazd poruszających się z prędko
coraz większymi powinna maleć wykładniczo. Jeżeli
wektory wyobrażające przestrzenne prędkości swoiste gwiazd
umieścimy początkami w jednym punkcie, wtedy utworzą one
rozetkę przedstawioną na rysunku l. Będzte ona posiadać
symetrię kulistą i dlatego mówimy często, iż przypadkowy rozkład prędkości jest rozkładem kulistym.

winno

ściami

l
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Tego typu rozkład prędkości zachodzi na przykład u czą
steczek gazu, których prędkości uwarunkowane są stale <.achodzącymi zderzeniami.
Już w końcu XIX wieku poznano pewne zjawiska, które
wskazywały na to, że rozkład pr~dkości gwiazd nie jest kulisty; ostatecznie wykazał to w roku 1904 astronom holenderski J. C. Kap t e y n. Kapteyn rozpatrywał różne obszary
nieba i dla każdego obszaru rysował z jednego punktu

r
""

"

_. __ go•

270._

AA

l
l

~

180°

Rys. 2.

"Figura Kapteyna" -

poruszających

się

w

diagram pokazujący, że ilość gwiazd
kierunkach jest niejednakowa.

różnych

wektory wyobrażające ruchy własne gwiazd. Wektory te
wg !tierunków na sferze niebieskiej co 10° i dla każdego
kierunku kreślił następnie odcinek proporcjonalny do ilości
wektorów zawartych w danym przedziale lO-stopniowym.
Końce odcinków łączył linią c1ągłą i w ten sposób otrzymywał
wykres (wprawdzie tylko dwuwymiarowy) rozkładu prędkości
gwiazd.
Przy rozkładzie kulistym otrzymane figury powinny mieć
kształt zbliżony do kół, nieco tylko wydłużony ze względu na
dzielił
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ruch ku apeksowi Słońca, z którym związany jest obserwator.
Tymczasem okazało się, że kształt tych figur jest całkiem inny,
taki mianowicie, jak to przedstawia rys. 2. Wyróżnione są jak
gdyby dwa kierunki, ku którym porusza się największa liczba
gwiazd.
Na podstawie takich wyników Kapteyn postawił hipotezę
o dwu prądach gwiazd. W świetle tej hipotezy gwiazdy dzielą
się na dwie rodziny. Każda z nich porusza się w innym kierunku, a poza tym wewnątrz każdej z nich rozkład prędkości
swoistych jest kulisty. Każda rodzina tworzy własny prąd,
a oba prądy przenikają się nawzajem. W literaturze spotyka
się często porównanie dwu prądów Kapteyna do dwu rojów
muszek lecących w określonych kierunkach, przy czym w każ
dym roju poszczególne muszki posiadają jeszcze przypadkowe

Rys. 3. Rzeczywisty rozkład prędko
ści gwiazd jest elipsoidalny.

"swoiste ruchy". Jeśli przy spotkaniu takich roJOW, każdy
z nich nie zatraci swych właściwości ruchu, wtedy otrzymamy
model kapteynowskich prądów.
Według tej hipotezy ruch obu prądów ma się odbywać
w płaszczyźnie Galaktyki, przy czym kierunki poszczególnych
prądów różnią się od sjebie o 120°. Tak jest jednak tylko wtedy,
jeśli nie uwzględnimy tego, iż obserwator wraz ze Sło!1cem
porusza się ku apeksowi. Jeśli natomiast ruch Słońca uwzględ
nić, wtedy okazuje się, że oba prądy mają kierunki ściśle przeciwne. Jeden z nich skierowany jest ku Orionowi, drugi ku
Tarczy Sobieskiego.
Inna hipoteza została podana w r. 1907 (a więc ledwie w 3
lata po hipotezie dwu prądów) przez astronoma niemieckiego
S c h war z s c h i l d a. Schwarzschild zauważył mianowicie,
że łatwo można wyjaśnić kształt figur Kapteyna, jeśli przyjąć,
że rozkład prędkości gwiazd nie jest przypadkowy, lecz, że
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istnieje wyrozmony kierunek, w którym gwiazdy posiadają
większą ruchliwość. Jeśli tak, to zamiast rozetki przedstawionej na rys. l, otrzymamy rozetkę nieco wydłużoną (rys. 3).
Jeśli połączymy w myśli te punkty rozetki, w których wystę
pują te same gęstości końców wektorów, otrzymamy powierzchnie jednakowej częstości występowania prędkości. W wypadku
ruchów przypadkowych przedstawionych na rys. l, będą one
kulami, w wypadku natomiast przedstawionym na rys. 3, takie
powierzchnie będą elipsoidami.
Pierwotnie hipoteza elipsoidalna istniała obok hipotezy
dwu prądów, gdyż obie jednakowo dobrze tłumaczyły obserwowane zjawiska. Gdy jednak rotacja Galaktyki stała się pewną
zdobyczą nauki, powszechnie przyjęto schwarzschildowski rozkład elipsoidalny, który bezpośrednio daje się powiązać z rotacją.

Gdyby gwiazdy obiegały Galaktykę po orbitach kołowych,
ich ruch byłby ściśle taki, jak to przewiduje teoria rotacji,
a więc byłby to wyłącznie ruch centroidów. W rzeczywistości
gwiazdy krążą wokół środka Galaktyki po orbitach eliptycznych. Przez to, prócz ruchu obiegowego, posiadają jeszcze
pewne ruchy zbliżające je, to znów oddalające od środka Galaktyki. Obserwujemy je właśnie jako ruchy swoiste gwiazd.
Inny rodzaj ruchu swoistego pochodzi stąd, iż w tym samym
obszarze przestrzeni znajdują się jednocześnie gwiazdy będące
w apogalaksionie (punkt najbardziej odległy od środka Galaktyki na orbicie gwiazdy) małych orbit, jak również gwiazdy
będące w perigalaksionie (punkt najbliższy środkowi Galaktyki), orbit wielkich, jak to pokazuje rys. 4. Odchyłki od pręd
kości kołowej przedstawiają się nam znowu jako ruchy swoiste
gwiazd. Wreszcie wskutek przyciągania gwiazd sąsiednich
gwiazdy muszą wykqnywać ruchy drgające w poprzek pła
szczyzny Galaktyki: poza tym płaszczyzny orbit poszczególnych
gwiazd nie pokrywają się z płaszczyzną Galaktyki. W ten sposób powstaje rozrzut prędkości w kierunku prostopadłym do
płaszczyzny Galaktyki.
Jak widzimy rozrzut prędkości w trzech prostopadłych kierunkach, a mianowicie wzdłuż promienia Galaktyki, w kierunku jej obrotu i w kierunku prostopadłym do płaszczyzny
jej równika jest wywołany innymi przyczynami, a więc nie
może być we wszystkich trzech kierunkach jednakowy. Dlatego
ruchów swoistych nie można uważać za przypadkowe, a ich
rozkładu za kulisty.
Stosunek średnich prędkości swoistych w trzech prostopadłych do siebie kierunkach, który odpowiada stosunkowi osi
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rodziny elipsoid, przedstawionych na rys. 3, jest miarą odstęp
stwa rozkładu prędkości gwiazd od przypadkowości. W wypadku, gdyby stosunek ten wynosił 1:1:1, zachodziłaby sytuacja przedstawiona na rys. l.
Stosunki osi elipsoidy prędkości są dziś uważane za podstaworweparametry dla każdej grupy gwiazd, na równi z prędkością
obiegu każdej grupy wokół środka Galaktyki. Mają one wielkie
znaczenie przy wszelkich teoretycznych rozważaniach nad dynamiką Galaktyki i dlatego umiejętność ich wyznaczenia jest
bardzo ważna. Od czasu pojawienia się hipotezy elipsoidalnej

Wytłumaczenie elipsoidalności rozkładu prędkości gwiazd. Odchyłki od średniej (kołowej) prędkoś ci ruchu oZII1aczonej białą grubą
strzałką, rozkładają się elipty=ilel. (Uwaga: elipsy na rysunku nie są
współogniskowe, gdyż ruch nie jest keplerowski) .

Rys. 4.

Schwarzschiida, opracowano wiele różnych metod, opierają
cych się bądź na ruchach własnych, bądź na prędkościach
radialnych, bądź wreszcie na jednych i drugich razem. Należy
zwrócić uwagę, iż napotykamy przy tym na trudności w odróż
nieniu rzeczywistego rozrzutu prędkości od rozrzutu pozornego spowodowanego błędami obserwacji. Gdyby nawet ruch
wszystkich gwiazd pokrywał się ściśle z ruchem centroidów
i tak wskutek błędów obserwacji wydawałoby się, iż zachodzi
pewien rozrzut. Dla gwiazd odległych o 1000 ps. błędy obserwacji mogą czasem zwiększyć kilkakrotnie rozrzut obserwowany względem rozrzutu rzeczywistego.
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W ostatnich czasach w Obserwatorium Uniwersytetu Warszawskiego opracowano metodę pozwalającą w pewnych szczególnych przypadkach wyeliminować z obserwowanej elipsoidy
prędkości błędy obserwacji. W ogólnym jednak przypadku dla
gwiazd odległych zagadnienie wyznaczania elipsoidy rozkładu
prędkości jest jeszcze nierozwiązane. Natomiast dla gwiazd
bliskich, o których dane są odpowiednio dokładniejsze, mniej
obarczone błędami, uzyskane wiadomości można uważać za
dość ścisłe.

Okazuje się, iż największa ruchliwość gwiazd występuje
w kierunku radialnym (to znaczy wzdłuż linii łączącej środek
Galaktyki z danym miejscem), najmniejszy natomiast rozrzut
prędkości występuje w kierunku zgodnym z obrotem Galaktyki
i w kierunku do płaszczyzny Galaktyki prostopadłym. Ciekawą
jest przy tym rzeczą, że gwiazdy różnych typów posiadają rozmaite dyspersje (rozrzuty) prędkości, jak to pokazuje poniższa
tablica:
prędko ści

Tablica

l

Dyspenj e
(półosie

gwiazd

prqdkości

elipsoidy

w km/aek

prqdkości)

l

w kierunku w kierunku
prostopa·
dlym do
promienia
zgodnym
wodzącego
z rotacją plaozczyzny
Galaktyki
l

19

13

15

52

11

35

Ag

16

15

9

typ Bo- B5

8

11

9

65

24-

15

15

10

7

Cefeidy krótkookresowe

189

127

65

Gwiazdy typu Mira Ceti

52

57

f.6

207

108

82

Olbrzymy typów F - M
Karły

typ B6

typów K4
-

Mgławice

Cefeidy

-

Mg

planetarne

długookresowe

Najszybciej

wspólna prqdkość
rotacji
(prqdkość centroidu)
w km/sek

w kiernuku

Grupa gwiazd

'

poruszające

1

około

.
"
"
"

"
"

"

300
300
300
300
280
300
180
2f.O

się względem Słońca

gwiazdy

różnych

typów

"

20

Z tablicy tej widać od razu, że gwiazdy białe, wczesnych
typów posiadają stosunkowo najmniejsze dyspersje prędkości.
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Znaczy to, że ich orbity są stosunkowo najbardziej zbliżone
do kół. Niektórzy usiłują to tłumaczyć w ten sposób, że są to
gwiazdy młode, powstałe niedawno z materii kosmicznej i ruch
ich jest taki, jak pierwotnych obłoków tej materii. Przeciwnie, gwiazdy starsze, nabierają wskutek wzajemnych bliskich
spotkań z innymi gwiazdami różnych przypadkowych prędko
ści i dyspersja ich ruchów jest duża. W ten sposób miarą wieku
każdej grupy gwiazd byłaby dyspersja ich prędkości.
Z podanej powyżej tablicy można również wyczytać, że
średnio biorąc gwiazdy posiadające większe dyspersje pręd
kości, wolniej okrążają centrum Galaktyki. W początku bieżą
cego stulecia, gdy nie znano jeszcze zjawiska rotacji, zauważono, że istnieje rodzina gwiazd, poruszająca się z szybkością
kilkuset kilometrów na sekundę względem Słońca. Ruchy tych
gwiazd nie dały się wytłumaczyć ani przy pomocy hipotezy
dwu prądów, ani elipsoidalnej. Nazwano je gwiazdami szybkimi i przypuszczano, że są to może gwiazdy obce, nie należące do Galaktyki, lecz tyko przez nią przypadkowo przebiegające. Gwiazdy o ruchach podobnych do Słońca nazywano
natomiast gwiazdami powolnymi. Gdy poznano jednak rotację
Galaktyki przekonano się, że gwiazdy szybkie posiadają wprawdzie większą dyspersję prędkości, w rzeczywistości jednak ruch
ich cęntroidu jest bardzo powolny, przeciwnie, gwiazdy "powolne", takie jak Słońce, okrążają Galaktykę z prędkościami
paruset km/sek, przez co wymijają gwiazdy tzw. "szyblde".
W rzeczywistości więc należałoby zamienić między sobą nazwy
gwiazd "szybkich" i "powolnych".
Ciekawą jest rzeczą, że jeśli zrobić diagram Russella dla
gwiazd "szybkich" i powolnych, to znaczy wykres, na którego
jednej osi odłożone są typy widmowe gwiazd, a na drugiej
logarytmy absolutnych jasności (lub absolutne wielkości
gwiazdowe), to gwiazdy "powolne" ułożą się na nim w znany
sposób w kształcie odwróconej cyfry 7, natomiast rozkład
gwiazd "szybkkh" będzie innny. W roku 1945 B a a d e m u
udało się sfotografować poszczególne jaśniejsze gwiazdy w ją
drze wielkiej galaktyki w Andromedzie i skonstruować dla
nich diagram Russella. Okazało się, że ich położenie na diagramie jest przedłużeniem położenia gwiazd "szybkich". Baade
podzielił na podstawie tych wyników wszystkie gwiazdy zarówno w naszej Galaktyce, jak i w innych galaktykach na
tzw. dwie populacje:
Populacja I. Gwiazdy o "normalnym" położeniu na diagramie Russella. W naszej Galaktyce odznaczają się szybkim
ruchem rotacyjnym i małymi dyspersjami prędkości.

URANIA

269

Populacja II. Gwiazdy o specyficznym położ eruu na diagramie Russella. W naszej Galaktyce posiadają duże dyspersje
prędkości, natomiast małą prędkość centroidów.
Diagram Russella dla gwiazd obu populacji przedstawia
rys. 5. Badania Baadego były bodźcem do wykonania badal'1
nad przynależnością różnych gwiazd do poszczególnych populacji w różnych galaktykach. Okazało się, że galaktyki elipsoidalne składają się wyłącznie z gwiazd populacji H. Z gwiazd
t ej populacji składają się również jądra galaktyk spiralnych
jasności

- - - - gwiqzd!J Sfqre {lfJ'"UP~J
_ _ _ _ gwiqzd!Jmłode(Jlgrupaj

absolutne
.!JW,.tJLd

-10

-B
-6
-4
-2

o
2

4

6
8

B

Ą

Rys. 5. Diagram "Hertzsprunga-Russella" dla dwu populacji.

-oraz gromady kuliste. Powierzchnie jednakowej gęstości gwiazdowej dla gwiazd tej populacji w naszej Galaktyce są bardzo
zbliżone d~ kul, skąd często mówi się o nich jako o gwiazdach
podsystemu kulistego. Typowym przykładem tych gwiazd są
cefeidy krótkookresowe.
Przeciwnie, gwiazdy populacji I skupiają się przede wszystkim w spiralach galaktyk. Powierzchnie równej gęstości są
dla nich silnie spłaszczonymi elipsoidami. Typowym prz ykła
dem tej populacji są cefeidy długookresowe .
Ciekawy fakt, iż istnieją układy gwiazdowe, a mianowicie
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galaktyki eliptyczne, składające się wyłącznie z populacji II,
że nie odkryto natomiast nigdzie galaktyki zapełnionej tylko
przez populację I, tłumaczy się w ten sposób, że gwiazdy populacji II są starsze wiekiem (na co wskazuje również większa
dyspersja ich prędkości w Galaktyce). Dopiero w tych galaktykach, które w czasie dalszej ewolucji rozwinęły budowę spiralną, powstają gwiazdy populacji I. Rzeczywiście, badania nad
wiekiem tworów gwiazdowych wskazują, że wiek gromad
otwartych, które składają się z gwiazd populacji I wynooi
zaledwie pojedyncze miliardy lat, takiż wiek można przypisać
Słońcu i pojedynczym gwiazdom "powolnym", natomiast wiek
gromad kulistych (różnie zresztą oceniany) wynosi więcej niż
sto miliardów lat.
Jeśli jest tak w rzeczywistości, to znaczy, iż gwiazdy obu
populacji różnią się od siebie przede wszystkim wiekiem,
a więc również i warunkami w jakich powstawały. Wynika
stąd proste przypuszczenie, iż powinny się różnić budową,
a przede wszystkim składem chemicznym. Prace nad wykryciem tych różnic zapoczątkowano w Ameryce. Niestety, wskutek bardzo chaotycznego systemu pracy, żadnych · wyników
dających się jednolicie interpretować, nie otrzymano. Tematem
tym ostatnio zajęły się dwie polskie astronomki: prof. I w an o w s k a i mgr T o m a s i k ów n a. Pracując w warunkach,
pod względem instrumentalnym o wiele gorszych od amerykańskich, lecz przy planowym i solidnym podejściu do zagadnienia, udało im się wykazać istotne różnice w wyglądzie widm
gwiazd jednej i drugiej populacji. Badania nad tymi różnicami
i ich wyjaśnieniem trwają.
Zagadnieniami dvru populacji gwiazd zajmuje się obecnie
szeroko astronomia radziecka. Dwaj astronomowie moskiewscy
K u k a r k i n i P a r e n a g o wykazali, że podział Baadego na
dwie populacje, jest słuszny jedynie w przybliżeniu. W rzeczywistości poszczególne populacje rozpadają się na wiele drobniejszych grup, z których każda posiada odrębne charakterystyki
dynamiczne i odrębne rozmieszczenie w Galaktyce naszej
i w obcych galaktykach. Poza tym istnieją pewne grupy gwiazd
pośrednie między populacją pierwszą i drugą. Taką grupę stanowią na przykład gwiazdy Nowe, które jednocześnie posiadają cechy wspólne z obu populacjami. Dlatego współczesna
astronomia radziecka uważa za wskazane traktować oddzielnie wiele tzw. p o d s y s t e m ó w g w i a z d owych, zaś gruby podział Baadego na dwie populacje uważać tylko za pierwsze przybliżenie.
Przypuszcza się, że gwiazdy poszczególnych podsystemów
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powstawały jednocześnie. Dlatego dokładne zbadanie ich cech
i warunków w jakich mogły powstać oraz ustalenie ich wieku
pozwoli, być może, poznać w przyszłości prawa ewolucji galaktyk.

JERZY POKRZYWNICKI

O NOMENKLATURZE ASTRONOMICZNEJ
(Część

I)

Każdy piszący o astronomii, wykładowca lub tłumacz dzieł
astronomicznych, musiał się zetknąć, a nieraz i potknąć o zagadnienie użycia właściwego słowa dla określenia tego czy
innego pojęcia lub zjawiska, czyli inaczej o kwestie zwi.ązane
z nomenklaturą wzgl. terminologią astronomiczną.
Dla nowego faktu, pojęcia, nowoodkrytego zjawiska, należało znaleźć właściwą nazwę. Jeśli odnośna wiadomość przychodziła do nas z zagranicy, to przychodziła już z pewną nazwą,
którą albo się recypowało, albo spolszczało. Tu powstawała
trudność, którą z tych alternatyw wybrać? W razie wątpli
wości wybierano drogę, która wydawała się najwłaściwsza,
a czasami najłatwiejsza.
Jeśli wybierano drogę spolszczenia danej nazwy, to albo
starano się ją możliwie dokładnie przetłumaczyć, bądź si(<gano
do przenośni lub analogii, czasami powtarzając bezkrytycznie
określenia już poprzednio używane przez innych autorów, czqsto nieudane z uwagi na swą sztuczność lub obcość duchowi
jqzyka polskiego.
Obecnie, gdy polska literatura astronomiczna zaczyna się
rozwijać, zarówno w zakresie prac oryginalnych jak i tłuma
czeń wartościowych dzieł z języków obcych . wydaje się, że
byłoby na czasie zająć się poruszonym wyżej zagadnieniem
i poszukać dróg dla jego rozwiązania.
Pomijając stronę czysto teoretyczną, naukową tego zagadnienia, która winna interesować przede wszystkim zawodowych
astronomów, sprawa jest ze strony praktyki ważna i pilna dla
miłośników astronomii i w dużym stopniu dla studiujących. Te
ostatnie kategorie zaintesowanych to przeważnie począt
kujący, którym przyswajanie sobie, wzgl. zapamiętywanie tych
czy innych pojęć i nazw przychodzi nieraz nk~ ~ ez trudności.
Trudności te będą większe, gdy spotkają się oni ze zjawiskiem
np. tego rodzaju, że dla oznaczenia tego samego pojęcia czy
obiektu używa się różnych wyrazów lub wyrazów obcych,
dla nich niezrozumiałych itp.
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Szukając dróg do rozwiązania zagadnienia naszej r,omenklatury astronomicznej musimy m. in. pamięt~c i o tym, że
astronomia jest nauką w całym tego słowa znaczeniu światową,
tj. taką, która dla swego postępu nie może się obejść bez stałych i najżywszych kontaktów pomiędzy sobą całego świata
astronomicznego. Z przesłanki tej wynika użyteczność t:stalania dla pewnych pojęć, czy obiektów nomenklatury ogólnie
u~:ywanej, zrozumiałej dla każdego astronoma na Wschodzie
czy Zachodzie. Zresztą w naszym słownictwie astronomicznym
nazw takich posiadamy już dużo, np. orbita, panlaksa, atmosfera, fotosfera, heliocentryzm itd. Pożądanym byłoby, c.by
zapas tych słów - w sposób umiejętny i 7godny z duchem
języka polskiego możliwie wzbogacać. I chociaż niektóre
z tych nazw zostały już w pewnym stopniu spolszczone, tym
niemniej są one zrozumiałe i dla nie-Polal<:a.
A teraz kilka przykładów:

Gwiazdozbiory
Dla gwiazdozbiorów używa się obecnie zarówno tej ostatniej nazwy jak i nazwy »konstelacje«, który to termin jest
w pewnym stopniu nazwą międzynarodową pochodzenia łaciń
skiego. Natomiast wyraz »gwiazdozbiór« jest wyraze'm polskim,
aczkolwiek nieco trudnym w wymowie. Nasuwa się pytanie czy
używać obu wyrazów wedle chęci i wyboru autora czy prelegenta, czy też jednej tylko nazwy, a jeśli tak, t::> której? Sprawa wydaje się na ogół małej wagi. ale każdy, kto się zetknął
z astronomią, musi się zetknąć i z tą wątpliwością 1).
l) L i r a. Nazwa Liry jako gwiazdozbioru jest bardzo starożytna. Znajdujemy ją już u E u d ok s j u s z a w IV w. prz.
n. e. Tym niemniej w czasie ostatnich kilkudziesięciu lat zaczęto w polskiej literaturze astronomicznej używać zamiast tej
nazwy, nazwy Lutni dla oznaczenia tego gwiazdozbioru 2 ).
Rozważmy, czy słusznie?
Lira jest najstarszym instrumentem stnm0wym Egipcjan
i Greków. Posiadała od 3 do 7 strun, a kształt jej był płaski
o charakterystycznym wygięciu w kształcie litery V. Literę, według podań mitologicznych, miał wynaleźć Merkury. Przeszła

'i Użycie określenia "gromady gwiazd" które przyjął Jan S n i ad e ck i w swej kosmografii jest oczywiście nieaktualne. To nie przeszkadza, że szereg innych wysuniętych przez niego określeń utrzymało
się dotychczas (np. równik, ekliptyka, soczewka, węzły , zboczenie, górowanie, mimośród itd.).
2 ) Znajdujemy ją już na mapie nieba w Kosmografii Jędrzej ewic z a z r . 1907. Na mapie tej znajdujemy m. in. w miejscu gdzie
figuruje gwiazdozbiór Rysia - nadpis Ostrowidz.
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ona do Apollona a od niego do Orfeusza. Po jego śmierci została
na prośbę muz przeniesiona przez Jowisza na niebo pomiędzy
gwiazdy.
W starej encyklopedii O r g e l b r a n d a z 1864 r. nie ma
konstelacji »Lutni« - jest jeszcze tylko »Lira<< , którą wyobrażano w postaci » sępa 3 ) patrzącego ku południowi << i trzymającego w dziobie lirę o 6 strunach. W tej postaci kortstelacja
ta figuruje w atlasie B a y er a. Zresztą wychodząc z założeń
podanego wyżej mitu można by ptaka, trzymającego w dziobie
lirę, uważać za orła (nie sępa), który, jak wiadomo, był ptakiem Jowisza i który na jego rozkaz mógł przenieść lirę Orfeusza na niebo i umieścić ją pośród gwiazd.
Teraz rozpatrzmy, jaką tradycję i postać jako instrument
muzyczny posiada lutnia. Lutnia jest instrumentem również
bardzo starożytnym, ale o zupełnie innym niż lira kształcie.
Ma ona sklepiony korpus i dość długą szyję, której zakGńczenie
zagięte jest pałąkowato do tyłu.
Jak powiązać ten instrument z mitem o powstaniu konstelacji Liry? Czy odrzucimy zupełnie w danym razie tradycję,
a jeśli tak, to dlaczego? Następnie, jak zarysować czy •1mit>ścić
wydłużony kształt lutni w granicach prawie czworobocznej
konstelacji Liry? Kto by chciał, zgodnie z kształtem lutni, doszukiwać się lutni w postaci gwiazdozbioru na kartach nieba
nie tylko starszych jak Bayerowska, ale i nowszych -- byłby
w prawdziwym kłopocie. W podobnym kłopocie znalazłby się
miłośnik nieba w poszukiwaniu radiantu roju meteorowego
Liryd, nie znajdując wcale konstelacji o nazwie Liry na polskiej mapie nieba lub w spisie konstelacji.
Jeśli zamiast Aquarius mówimy Wodnik, a zamiast Leo Lew, to tym samym nie zmieniamy ani genezy, ani kształtów
tych konstelacji, gdy tymczasem przypisując lutnię Orfeuszowi,
gdy mogła by być ona właściwą raczej dla B e k w a r k a lub
jakiegoś trubadura popełniamy anachronizm i stwarzamy
trudności terminologiczne, których potrzeby nic nie wydaje
się usprawiedliwiać.

Skąd wzięła się nazwa Lutni w naszej terminologii astronomicznej? Możliwe, że mamy ją do zawdzięczenia Andrzejowi
Koc h a n o w ski e m u, który użył tej nazwy w tłumaczeniu
swym Eneidy W e r g i l i u s z a. Nazwa ta przeszła następnie
do słownika L i n d e g o, który nie mając widać innych poważniejszych źródeł, powołuje się na wspomnianego Kochanowskiego.
3)

który

Gwiazdozbiór ten
wydziobywał mu

łączono również
wątrobę.

z mitem o Prometeuszu i

sępie ,
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Zresztą u Kochanowskiego spotykamy 1 mne nazwy,
nie przyjęły, np. Herkulesa nazywa Klęczniem 4 ) (po

które
rosyjsku nazywany był czasami Kolenopriekłoniennym), cytuje jakiś gwiazdozbiór » Wół Uklękły «, o którym nikt nie słyszał
(podobną nieco postać posiada w atlasie Bayera gwiazdozbiór Byka) itp. Wydaje się przeto, że jego terminologią i terminologią jego naśladowców nie należało by się zbytnio przejmować, chociaż ma ona za sobą dwustuletnią tradycję.
2) W ł o s y W e r o n i k i - Coma Berenices. Dla tej konstelacji zaczyna się ostatnimi czasy przyjmować nazwa •>Warkocz Bereniki« 5). Omówimy pochodzenie i kształt tego gwiazdozbioru.
Według Wielkiej Encyklopedii Ilustrowanej z r . 1892, ła
cińskie imię V eronica wyprowadza się z Berenice vel Beronice.
Jak wiadomo, a raczej jak głosi podanie, astronom z Samesu
K o n o n nazwał w III st. prz. n. e. mianem Coma Berellices
plejadę drobnych gwiazdek, położonych na południe od Wielkiej Niedźwiedzicy i Psów Gończych - dla pocieszenia P t ol e m e u s z a III E u r g e t e s a, faraona egipskiego, którego
żona Berenice poświęciła na intencję zwycięstwa swego
męża swe piękne włosy, składając je na ołtarzu Wenery.
Konon zapewnił faraona, iż włosy jego żony przeniesione zostały przez bogów pomiędzy gwiazdy. Rzeczywiście, konstelacja ta, zawierająca przeważnie słabo świecące (53 gwiazdy
jaśniejsze do 6 mg.), gęsto rozsiane gwiazdki, robi dla gołego
oka wrażenie jakiegoś mglistego obłoczku mogącego, przy dużej dozie fantazji, uchodzić za rozsiane po niebie włosy. Stąd
nazwa Coma, czyli Włosy - Coma Berenices.
Nazwę tę znajdujemy już u C a l l i m a c h a i Era t o s t h en e s a (III w. prz. n. e.). Z czasem poszła w zapomnienie, przywrócił ją do życia Ty c h o Brah e. Konstelację tę nazywano również Włosami Absalona. A więc w każdym wypadku
,, włosy << . Skąd się więc wziął w polskiej nazwie tego gwiazdozbioru - warkocz? Czy >> warkocz « brzmi bardziej po polsku
niż » włosy « ? Spotykamy się tu zarówno z błędnym tłumacze
niem .wyrazu łacińskiego coma, jak i przypisywaniem tej konstelacji innej postaci niż ta, która jej była dana w starożytności
i która wypływa z jej nazwy. Wprawdzie fantazja ludzka nie
się

4)
Tak nazywa ten gwiazdozbiór i A. N i e m oj e w ski w pracy
"Polskie niebo", str. 47-50. Autor ten cytuje również gwiazdozbiór Puszcza, o którym mało kto w ogóle słyszał. Miał się on znajdować w "pustce" pomiędzy Strzelcem a Koziorożcem. Autor cytuje jeszcze inne
konstelacje o których mało kto słyszał , np. Mumia (str. 105), Amfora
(str. 104) itp.
6 ) Nazwa ta figuruje już w Kosmografii Jędrzejewicza wyd. z r. 1907.
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ma granic, jednak warkocz ma zupełnie inny wygląd niż obcięte
włosy i trudno by było utożsamić go z mętną, niekształtną i rozmytą postacią tego, co widzimy w danym wypadku na niebie.
Toteż inne narody nie próbowały tej nazwy przeinaczać. Po
francusku nazwa tej konstelacji brzmi »Chevelure de Berenice «, po rosyjsku Wołosy Weronki«, po angielsku »Berenice's
hair«, po niemiecku »Haar der Berenike«. Trudno się więc doszukać przyczyny, jaka leży u podstawy omawianej przez nas
zmiany, która zdaje się zupełnie niepotrzebnie przeniknęła
i coraz bardziej pleni się w naszej literaturze.
Co się wreszcie tyczy imienia Bereniki, to właściwa jej polska nazwa jest Weronika. Tu więc leży w pewnym stopniu
możność spolszczenia odnośnej nazwy ustalając ją na » Włosy
Weroniki << . Nie byłoby to żadną nowością, ponieważ soolszczyliśmv już szereg imion greckich, jak np. Helena (E")):tJV1J), Zofia
(~ocp{a; ), Irena l E{p~v'YI ), zamiast Heraklesa mówimy Herkules
itp.
3) Skorpion - N i e d ź w i a d e k. Nazwę Skorpiona
znajdujemy dla odnośnej konstelacji już u E u d ok s jus z a
(IV wiek prz. n. e.) i u Ar a t u s a (III wiek prz. n. e.). Pochodzenie tej nazwy łączy się z legendą mitologiczną o Orionie.
Ten ostatni - myśliwiec nieustraszony - chwalił się, że żadne
stworzenie na ziemi nie jest w stanie go zwyciężyć. Przy tym
ściągnął na siebie nieprzyjaźń Diany, na której rozkaz Skorpion ukłuł Oriona w piętę i ten od tego ukąszenia :-'ginął.
P h er e c y d e s z Aten (500-450 prz. n. e.) cytuje tą legendę,
zwracając przy tym uwagę na fakt, iż kiedy Skorpion wschodzi- Orion zachodzi. Jeśli się przypatrzymy zarysom tej konstelacji, wyłaniającej się w całej okazałości już na szerokości
Sycylii lub Tunisu, to zauważymy istotnie podobieństwo jej do
Skorpiona. Tym można by tłumaczyć nadanie jej tej nazwy
przez starożytnych. Należy on do tego rodzaju gwiazdozbiorów,
których postać przemawia sama za siebie. Do nich można zaliczyć Trójkąt, Delfina, Wieniec Północny, Strzałę, Krzyż Południowy i niewiele innych.
Ostatnimi czasy spotyka się dla tego gwiazdozbioru w astronomicznej literaturze polskiej nazwę Niedźwiadek 0 ). Może
nazwa ta i odpowiada nazwie zoologicznej odnośnego stworzenia w naszej nomenklaturze naukowej -- jednak u7ywanie jej
w nomenklaturze astronomicznej nie wydaje si~ cPlowe. Po6)
Znajdujemy ją już na mapie nieba w Kosmografii Jędrzejewicza
z r. 1907. Nazwę tę spotykamy również u Lindego, który cytuje ją według wspomnianego Kochanowskiego i Dykcyj. Med. Również nazwy tej,
używa Jan Sniadecki w swej kosmografii.
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mijając okoliczność, że bierzemy w
dycją, ale równocześnie stwarzamy

danym razie rozbrat z trapewne bałamuctwo terminologiczne z uwagi na istnienie na niebie dwóch Niedźwiedzic,
Dużej i Małej. Wydawałoby się, że to jakaś mała konstelacja
w ich sąsiedzwie. Zresztą nazwa· Skorpiona, chociaż pochodzenia obcego, jest u nas całkowicie zaaklimatyzowana, gdy tymczasem nazwa Niedźwiadek dla ogromnej większości będzie
zupełnie niezrozumiała, ponieważ nie przyjęła się ani w mowie
potocznej, ani w literaturze pięknej.
4) D o rad o - Złota Ryba. Nazwa Dor::~do jest rr.niej
starożytna, datuje się od Bayera (r. 1603). F l a m s t e e d (rok
1725) nazywa ją również Xiphias. Po polsku Złotoryb, Złoto
łask. Wyobrażano ją na mapach gwiezdnych w postaci dużej
ryby z długim bardzo pyskiem w kształcie mieczyka. Niemcy
nazywają ją Schwertfisch (po polsku ostropysk lub mieczyk)
albo Goldiisch. Anglicy Swordfish, czyli ryba z mieczem. Widzimy więc tu dużą różnorodność nazw i nie wiadomo, którą
z nich wybrać.
Powstaje pytanie, czy utrzymać ogólnie znaną nazwę Dorado, czy zastąpić ją nazwą polską, ewent. jaką? Oczywiście,
jeśli ma być nazwa polska, to może być i Złota Ryba, chociaż
zastępowanie nazwy jednowyrazowej dwuwyrazową nie jest
na ogół praktyczne. Nie jest również praktyczne zastępowanie
nazwy ogólnie używanej przez nazwę, chociaż swojską, ale tym
niemniej partykularną. Nie każdy wpadnie od razu na myśl,
że Złota Ryba i Dorado oznaczają ten sam gwiazdozbiór. Sam
natknąłem się kiedyś na chwilową trudność zidentyfikowania
konstelacji Złotej Ryby - znałem bowiem tylko z atlasów
Doradę-konstelacji małej, ale tym niemniej ważnej z uwagi
na położenie w niej Wielkiego Obłoku Magellana i południo
wego bieguna ekliptyki.
Francuzi zmienili nazwę łacińską Dorado na Dorade.
Amerykanie na Doradus. My moglibyśmy nazywać tę konstelację: Dorada, spolszczając ją w ten sposób.
5) C o r o n a B o re a l i s. »Korona Północna <' czy " ~Nie
niec Północny « ? Carona - w języku łacińskim, oznacza po
polsku wieniec. Po grecku .!:tścpavo\; co oznacza »ogrodzenie«,
»wieniec «, »korona«, ,, znak zwycięstwa « . Starożytni pod »corona « rozumieli wieniec, przeważnie laurowy, z liści dębu, winnej latorośli itp., którym wieńczyli kapłanów, ofiary i posągi.
Używano również wieńców z listowia lub kwiatów przy ucztach.
U Rzymian wieńce z listowia lub metalu były nagrodami zwycięzców. Natomiast korona jako oznaka dostojeństwa przyjmuje się dopiero od czasów Konstantyna. Ponieważ nazwa
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Corona Borealis jest znacznie dawniejsza, wynikałoby, że pod
tą nazwą rozumiano właśnie wieniec, a nie koronę w obecnym
tego słowa zrozumieniu.
Według jednego z podań mitologicznych miał to być diadem
Ariadny 7). Rzeczywiście, pomijając Ariadnę, można się dopatrzeć w jej kształcie podobieństwa do diademu. Z tą ostatnią
wersją harmonizowałaby w pewnym stopniu nazwa gwiazdy a
w tym gwiazdozbiorze »Gemma«, czyli » Perła « , której miejsce
w diademie byłoby rzeczą zupełnie naturalną. Zresztą nie było
by sprzeczne ze zdrowym rozsądkiem, aby widzieć perlę wplecioną i w zwykły wie1;1iec.
Na mapach gwiezdnych, a w tej liczbie i Bayerowskiej,
zarówno Corona Borealis jak i Australis przedstawione są
w postaci wieńców.
Wprawdzie po francusku mamy - Couronne Bon'?ale, jednak w języku tym wyraz couronne oznacza zarówno koronę
jak i wieniec. Podobnie w języku rosyjskim »Sjewiernyj Wieniec«.
Z powyższego wynika, że najwłaściwszą polską nazwą, zarówno dla Corona Borealis jak i Australis byłoby - »Wieniec
Północny« względnie » Południowy« .

6) Hydr a (grec. - wąż wodny, również u E u d ok s j us z a). Czy pozostawić nazwę Hydry, czy spolszczać ją na Wąż
Wodny? 8).
Przy rozważaniu tej kwestii musimy pamiętać, że u Helienów Hydra symbolizowała Hydrę Lerneńską, któr~ zabił Herkules. Niewątpliwie nazwa hydry, a może w ogóle i jej pochodzenie, związane jest z pojęciem wody (grec. - Bowp), wzgl.
błot, z których wywodziła się Hydra Lerneńska. Linde w swoim
słowniku nazywa Hydrę Siedmiołbicą, co wyraźnie wskazywałoby na jej »lerneńskie « pochodzenie. Czy możemy rrzeto
utożsamiać Hydrę Lerneńską z Wężem Wodnym? Musimy
również nie zapominać, że mamy na niebie oprócz Hydry
północnej rodzaju żeńskiego - jeszcze i Hydra Malis, inaczej Hydrus na półkuli południowej. Mamy również gwi.azdozbiór Węża (Serpens). Jeśli więc Hydrę nazwiemy Wężem,
chociażby i »Wodnym«, będzie się ta nazwa mieszać z 'VęŻi::m
Wężownika, a przy tym wpadniemy w trudność znalezienia
7)
W słowniku języka polskiego Lindego: "Wieniec" - Wieniec na
niebie. Cytat z Jędrzeja Kochanowskiego: "Przy boku Klęcz:n.ia, dzliewię
cią gwiazd wity kwitnie cny Ariadny wieniec znakomity". Zresztą Niemojewski A. w swej pracy "Polskie niebo" przytacza jeszcze inne legendy związane z tą konstelacją.
S) W cyt. Kosmografii Jędrzejewicza figuruje jeszcze Hydra, ale
zamiast Hydrusa- Wąż.
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odpowiedniej nazwy dla Hydry koło bieguna p[)łudn'owego.
Będąc konsekwentnym należało by ją nazwać » Wężem Wodnym
Południowym « albo pozostawić jej nazwę Hydrusa. W pierwszym przypadku wspomniana nazwa, pomijając że byłaby nieco
długa, a więc niepraktyczna, byłaby i nieścisła, ponieważ obie
Hydry znajdują się właściwie na półkuli południowej, tylko
że jedna blisko równika, a druga bieguna. Tylko głowa Hydry
równikowej wysunięta jest nieco na północ poza granice równika. Zresztą nazwa hydry przyjęła się w języku polskim.
Mówi się » zetrzeć głowę hydrze«, a nie wężowi wodnemu«.
Nazwę Mały Wąż Wodny również nie można uważa(~ za szczę
śliwą 9).

Wydaje
trudności,
i płeć, tj.

się, że można by uniknąć łatwo tych wszystkich
pozostawiając obu Hydrom ich tradycyjne nc.zwy

Hydra i Hydrus lub Hydra Malis.
7) E q u u l e u s. - Źrebię czy Mały Koń? Czy wypowiedzieć się za Źrebięciem, jako nazwą krótszą, czy hołdując tradycjom i analogii (Mała Niedźwiedzica, Mały Pies, Mnły Lew)
pozostać przy dawniej używanej nazwie Mały Koó? Tu już
nie mamy do czynienia z chęcią spolszczenia obco brztmącej
nazwy, ponieważ nazwa Mały Koń jest zupełnie polska i już
się była przyjęła i nikt jej nie kwestionował, ale z chęcią wprowadzenia pewnej nowości, której celu trudno by się było dopatrzeć.

Przecież nikomu na myśl nie przychodzi zmieniać nazwy
Małego Psa na Szczenię lub Szczeniaka, o Małego Lwa na
Lwiątko? W nomenklaturze francuskiej naz·.va brzmi ~ Pelit
Cheval<< 1 a w rosyjskiej » Małyj Koń ,, i słus;mie. Po co zmieniać
nazwę, która jest dobra, już się przyjęła i jest bardzo starożytna, bo wymienia ją już H i p p ar c h (I wiek prz. n. e.).
Wprawdzie Equuleus po polsku może oznaczać zarówno małego
konia, jak i źrebię, jednak jak wynika z materinlu porównawczego inne narody na ogół źrebięcia w nim widzieć nie chciały
z wyjątkiem chyba Niemców, którzy go nazywają Fullen -

Źrebię i od których prawdopodobnie tę nazwę przejęliśmy.
Nadto wyraz źrebię w przypadkowaniu: źrebięcia, źrebięciem
itd. jest ciężki w wymowie.
W atlasach gwiezdnych głowa Małego Konia znajduje się
tuż przy głowie Pegaza. Gdyby Mały Koń miał hyć :l:rebi. ęciem,
to należałoby przypuścić, że Pegaz był kobyłą, na co nie ma
9 ) Czy
nazw tych nie zawdzięczamy Niemcom (Wasserschlange,
Siidliche Wasserschlange)? Rosjanie utrzymali nazwę Hydry a Hydrusa
nazwali Wężem Południowym (Jużnyj zmiej). Anglicy nazywają Hydrusa - Water-Snake.
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szyć źrebię.
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raczej przeciwnie. Inaczej trurlno hy było
skrzydlatemu rumakowi miałoby towarzy-

KRONIKA
Identyfikacja Nowej z roku 1783
Znamy trzy dawne gwiazdy Nowe, o których marny możliwie do.kladne i pewne historyczne wiadomości. Są to:
l) P Cygni odkryta w roku 1600 przez Bleau,
2) Nowa Heweimsza w Orionie z roku 1667,
3) Nowa d'Agelete'a zaobserwowana w roku 1783.
Ostatnio przeprowadzono pewne prace mające na celu odnalezienie
tej trzeciej Nowej z roku 1783. W poszukiwaniach kierowano się danymi,
co do miejsca, w którym gwiazda ta powinna się znajdować, oraz tym,
.że gwiazda w stanie Postnowej winna być niebieska. W okolicach pozycji
Nowej d'Agelete'a w gwiazdozbiorze Strzaly znaleziono taką gwiazdę
o jasności 18,9m. Jest to prawdopodobnie Nowa d'Agelete'a, na co WSikazywałyby również dość znaczne i nieregularne zmiany jej blasku.
[Według ApJ 113, 320 (1951)]
AS
Promieniowanie

Drc~i

Mlecznej w podczerwieni

Obsea:wacje promieniowania Drogi Mlecznej w podczerwieni mają
bardzo duże znaczenie dla astrofizyki. MaSY materii międzygwi€'lldinej
silnie absorbują promieniowanie widzialne, skutkiem czego jest ono
znacznie osłabione. Osłabienie to jest atoli wyraźnie mniejsze dla promieniowania podczerwonego, dzięki czemu zaobserwować tu możemy
pewne szczegóły, niedostępne dla obserwacji w świetle widzialnym.
Obserwacje obszarów Drogi Mlecznej w podczerwieni zapoczątko
wane zostały w roku 1945 przez S t e b b i n s a i W h i t for d a, którzy
obserwowali fotoelektrycznie przez filtr podczerwony okolice środka naszej Galaktyki. Stwierdzili oni istnienie tam jakiegoś ciała niebieskiego
(jądra Galaktyki), niedostrzegalnego w świetle widzialnym. Badania te
podjęte zostały następnie prz~z radzicekich uczonych A. A. Kaliniaka,
B. I. Krasowskiego i W. B. Nik ono w a 1). Celem ich pracy było wyznaczenie rzeczywistych rozmiarów jądra Galaktyki. Do swych obserwacji używali oni teleskopu elektronowego, w którym światło pod~er
wone zamiO!lJione zostaje na strumień elektronów, a ten z kolei pobudza
do świecenia w świetle widzialnym ekran fluoryzujący. W ten SlpOSÓb
1)

Por. Ura:nia, T. XXII, str. 111.
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otrzymujemy na ekranie obraz rozkładu natężeń promieniawania podczerwonego. Badania ich wskazały na istnienie obłoku gwiezdnego, niewidocznego w świetle widzialnym, a wchodzącego w skład jądra Galakty~i.

Dalsze badania wyko:~ali C. F. Rodionow i J. G. Friszman_
Celem ich pracy były badanie świecenia nocnego nieba w podczerwienL
Obserwacje wykonywali na v.rysokości 2200 m n. p. m. na drodze fotoelektrycznej, przy użyciu fotopowielacza elektronowego z filtrem
o efektywnej długości fali l fl· Dzi~ki znacznemu powiększeniu czułości
aparatury można było wydatnie zmniejszyć kąt, z którego promieniowanie było odbierane. Na tle promieniowania mającego swe źródło w górnych warstwach atmosfery., a wzrastającego od minimum w zenicie ku.
horyzontowi, odkryli autorzy promieniowanie podczerwone, pochodzące
z obszarów Drogi Mlecznej. Uzyskany z tych obserwacji rookład natę
żenńa promieniowania podczerwonego wzdłuż Drogi Mlec=ej wykazuje
pewne maksimum w kierunku środka Galaktyki (w kierunku gwiazdozbioru Wężownika). Drugie, mniejsze maksimum, zaobserwowane
w gwiazdozbiorze Łabędzia, pochodzi prawdopodobnie od obłoku
gwiezdnego, znanego również z obserwacji w świetle widzialnym. Da·lsre planowane badania promieniowania .p odczerwonego Galaktykii. pozwolą, być może, na odkrycie innych jeszcze obloków gwiezdnych, nieobserwowalnych w świetle widzialnym. Nie jest na razie wyjaśnione.
czy to promieniowanie podczerwone pochodzi od gwiazd o chłodnych
atrrnosferach, czy też od materii międzygwiezdnej. Odkrycia te, dokonane
przez astronomów radzieckich, otwierają przed astrofizyką nowe perspektywy.
AS
[Według Usp. fiz. nauk 46, 422 (1952)]
Anomalie pola magnetycznego Ziemi i

prądy

elektryczne w jonosferze

Fole magnetyczne Ziemi posiada składową zmienną wykazującą pewne
anomalie dotychczas jeszcze niezupełnie wyjaśnione. Już dawno przypuszczano, że anomalie te mogą być spowodowane przez prądy elektryczne płynące w ciekłej i stałej warstwie skorupy ziemskiej. Pierwszy
W. W. S z u lej ki n wyjaśnił wiele z tych anomalii przez prądy elektryczne przepływające w oceanach. Zwracano również uwagę, że źródłem
zaobserwowanych anomalii mogłyby być prądy płynące ponad powierzchnią Ziemi, na przykład w jonosferze. Doświadczalnie nie udaJWlało sdę
jednakże do niedawna prądów takich wykryć. Dopiero wykonane ostatnio pomiary natężenia pola magnetycznego ponad powierzchnią Ziemi
do wysokości 150 km rzuciły nieco światła na to zagadnienie. Okazało
się mianO!Wicie, że w jednym ze wzlotów wystąpq na wys.o~ści 93-105 km
nad powier:z.clmią Ziemi anomalny spadek natęilenia pola magnetycznego.
Równocześnie na powierzchni Ziemi zaobserwowano w tym czasie maksimum zmian dziennych pola magnetycznego. Obserwacje te wykazały
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istnienie w jednej z warstw jonosfery, tzw. warstwie E, prądów elektrycznych i związek tych prądów ze zmianami pola magnetycznego.
na powierzchni Ziemi. Dalsze badania pola magnetycznego na dużych
wysokościach pozwolą na dokładniejsze zbadanie problemów anomalii
pola magnety~nego Zi.emi a także wniosą nowe dane do badań jonosfery.
[Według Usp. fiz. nauk 46, 131 (1952)]
AS

KRONIKA P. T. M. A.
Sprawozdanie z działalności Koła Warszawskiego P. T. M. A.
za czas: 15. XII. 1950-15. V. 1952

Prace Koła obejmowały działalność odczytową, obserwacyjną, budowy
teleskopów zwierciadlanych, pokazy nieba i zabiegi nad budową Obserwatorium Ludowego i Planetarium w Warszawie.
Odczytów bezpłatnych dla członków i gości odbyło się 9 (dziewięć)
przy przeciętnej frekwencji ok. 80 osób. Po raz pierwszy wprowadzono
{)prócz epidiaskopu ilustrację filmową, która cieszyła się dużym powodzeniem.
Oto tytuły odczytów. l) Kosmogonia układu słonecznego, inż. S. Wolski; 2) Droga Mleczna, dr K. Rudnicki; 3) Przyroda Marsa, A. Wróblewski; 4) U granic widzialnego Kosmosu, dr J. Gadomski; 5) Poglądy
na poyvstanie Wszechświata, inż. S. Wolski; 6) Podróże międzyplanetarne,
A. Marks; 7) i 8) 479-ta rocznic3 urodzin M. Kopernika (Ciechocinzk
i Warszawa), dr J. Gadomski; ilustr. filmem; 9) Wszechświat. inż. S. Wolski, ilustr. filmem.
Na wiosnę 1952 r. zorganizowano ponadto cykl publicznych płatnych
vdczytów, ogłoszonych afiszami, sprowadzając prelegentów z innych
ośrodków uniwersyteckich. Oto tytuły: l) Promieniowanie radiowe ciał
niebieskich, prof. W. Iwanowska (Toruń); 2) Budowa gwiazd, prof.
S. Piotrowski (Warszawa); 3) Budowa Słońca, prof .•T. Mergentaler (Wrocław), 4) Droga Mleczna, prof. W. Zonn (Warszawa), 5) Galaktyki, dr
J. Gadomski (Warszawa).
Srednia frekwencja ponad 200 osób.
Członkowie Sekcji
Obserwacyjnej obserwowali: plamy słoneczne
(liczby Wolfł)), zaćmienia Słońca, gwiazdy spadające i gwiazdy zmienne.
Wyniki ogłaszano w ,.Uranii".
Sekcja Instrumentalna (kierownik inż. A. Rybarski) wykonała 3 teleskopy zwierciadlane o średnicy 15 cm. i 2 o średnicy 25 cm., które ">ą
użytkowane do celów obserwacyjnych. Inż. Rybar;:ki ofiarował Kołu
jeden teleskop o średnicy 15 cm.
Zarząd Koła w składzie: Prezes, dr J. Gadomski, wiceprezes, prof.
W. Zonn, sekretarz. mgr A. Piaskowski, skarbnik, mgr T. Giithner,
i członkowie: mgr B. Hryniewicz. inż. A. Rybarski, K. Serkowski, inż.
S. Wolski, odbył 11 posiedzeń, poza tym Zarząd zbi•elrał się regu1arnie
w czwa•rtki dla załatwieni:?. spraw bieżących. Siedziba Koła mie3ciła się
w gmachu Obserwatorium Astronom. Uniwers. Warsz. przy. Al. Ujazdowskich 4.
W pogodne czwartki odbywały się pokazy nieba z obszernych górnych
.tarasów Obserwatorium.
Ilość członków Koła wynosiła 186 osób.
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OBSERWACJE
Obserwacje plam

słonecznych

w 1952 roku

Szymański

nadesłał nam wyniki swoich obserwacji plam
z 1952 roku. Ob. Szymański wykonał na podstawie swoich
obserwacji wykres liczb Wolfa, który podajemy poniżej.
Uwagę autora wykresu zwróciła wyraźnie na tym wykresie widoczna
27-dniowa periodyczność powtarzania się dni z bardzo dużą - względnie
wyjątkowo małą ilością plam na Słońcu. Jak zauważa ob. Szymański
ten 27-<iniowy okres jest właśnie średnim synodycznym okresem obrotu
Słońca dookoła swojej osi i powtarzanie się w tym odstępie czasu dni
z małą, czy też dużą ilością plam świadczy, że pewne grupy plam miały
okres . żvcia" dłuższy niż czas obrotu Słońca, względnie, że przez dłuższy
czas stale te same części Słońca były ubogie w plamy.

Ob. W.

słonecznych
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obserwacji

Ob. Szymański pisze:
Przy obserwacjach Słońca robiłem każdorazowo szkice sytuacyjne
z ~aczeniem położenia plam na tarczy Słońca. Zacząłiem dokladniej
wyznaczać położenie grup, oznaczając także ich długości heliograficzne.
Przyjąłem środkowy południk słoneczny z dnia 28 marca godz 9.00 za
zerowy.
Po pewnym czasie zauważyłem ciekawą dla mnie rzecz.
Otóż w pewnej części Słońca (mam tu na myśli il'lie szerokość
lecz długość heliograficzną) plamy wcale się nie ukazywały. Zeby to
wyraźniej uwidocznić sporządziłem następujący wykres.
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Na kole, które miało oznaczać przekrój Słońca w płaszczyżnde rów.n.ik'ł,
zaznaczyłem. według ich długości heliograficznych, wszystkie grupy plam
widoczne w tym dniu na tarczy Słońca. Uwzględniłem też łączne powierzchnic wszystkich plam danej grupy. Wymierzałem w przybliżeniu
powierzchnie plam sposobem porównawczym. Szerokości heliograficznej
grup nie brałem pod uwagę; w danym przypadku nie odgrywa ona
dużej roli, tym bardziej, że w okresie zbliżającego się minimum plamy
ukazują się coraz bliżej równika.
W następnym dniu plamy znajdujące się na Słońcu zaznaczyłem na
kole koncentrycznym do pierwszego ale o promieniu o l mm więk
szym itd.
W ten sposób powstał wykres kołowy plam słonecznych, z którego
wynika, że w czasie od l. III. do 8. VII 1952 r., tzn. w okresie 5-ciu
obrotów Słońca, w sektorze pomiędzy 170° a 280° nie powstała żadna
grupa plam, za wyjątkiem jednej jednodniowej plamki najmniejszych
rozmiarów. W tym samym czasie na reszcie powierzchni Słońca ukazało
się 39 grup z 215 plamami.
Jeżeli okresowość 27-dniową z 1952 roku połączyć poprzez luty, styczeń i grudzień, za które miesiące brak pewnych danych, z wykresem
za rok 1951, to okresowość zupełnie się zgadza.
Wydaje mi się więc, że można stwierdzić, co następuje:
l. W okresie zbliżającego się minimum plamotwórczej aktywności
Słońca na pewnycQ. długościach powierzchni Słońca plamy ukazują się
rzadziej względnie wcale się nie ukazują.
2. Sektor. w którym plamy się nie tworzą, pozostaje niezmieniony,
być może w ciągu całego cyklu tworzenia się plam słonecznych.
Można przeto przewidywać momenty następnych minimów "rotacyjnych", co byłoby bardzo ważne dla nawigacji (w tych dniach odbiór
radiowy i pole magnetyczne ziemskie nie powinny być zakłócane przez
aktywność Słońca).
Może ciekawym będzie też fakt, że w ciągu ostatnich miesięcy
aktywność Słońc~ silnie wzrosła. O ile w marcu średnia liczba Wolfa
wynosiła Hl, to w czerwcu podniosła się ona do 39.
W żadnej z książek astronomicznych nie znalazłem wzmianki o zależności ukazywania się plam od długoiŚci heliograficzn~.i.

Fotograficzne obserwacje plam

słonecznych

Ob. L. Szube:rt nadesłał nam trzy fotografie Słońca (reprodukowane
wykonane przez siebie w dniu 2!1 VI. 1952 w momentach (od
lewej do pwwej) 4h 52m; 12h 02m; 18h 23m czasu śro::lk . eur:::p.
poniżej)
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Na zdjęciach tych widać ładnie obrót plam w kącie pozycyjnym
(wywołany ruchem dziennym sklepienia niebieskiego) w ciągu dnia.
W momentach wykonywania zdjęć aparat był ustawiony pionowo;
zenit na ~szystkich trzech zdjęciach jest u góry.
Zdjqcia wykonano przyrządem własnej konstrukcji składającym się
z lunety o średn. 5 cm i kamery fotograficznej. Zdjęcia ranne i wieczorne
były eksponowane 1/25 sek., zdjęcia południowe były eksponowane 1/50
sek. Wszystkie zdjęcia wykonano na kliszach Ulkapan Super b31zodblaskowych, z użyciem filtru ciemno-zielonego.

PYTANIA i ODPOWIEDZI
Z niniejszym numerem rozpoczynamy w "Uranii" druk dzialu "Pytania
i odpowiedzi". W dziale tym będziemy udzielać odpowiedzi na nadsyłane
do Redakcji "Uranii" zapytania treści astronomicznej. Drukowane będą
odpowiedzi tylko na te pytania, które ze względu na swój charakter
i znaczenie naukowe mogą wzbudzić ogólniejsze zainteresowanie.
Zaczniemy od odpowiedzi na kilka pytań, które jak wykazuje
praktyka odczytowa i korespondencja z naszymi czytelnikami - często
się powtm·zajq.

Dlaczego

Księżyc

Uważny

po nowiu jest u nas na wiosnę sierpem
a jesienią sierpem stojącym?

leżącym

spostrzeże i zrozumie to jako oczywiste, że na
Księżyca zawsze zwrócony jest swoim wybrzuszeniem ku
Słońcu. Przecież sierp Księżyca powstaje z oświetlenia przez Słońce
kulistego Księżyca, znajdującego się 400 razy bliżej nas niż Słońce i stojącego niedaleko od linii łączącej nas ze Słońcem. Wówczas zwrócona
jest ku nam głównie ciemna powierzchnia kuli księżycowej. a z oświe
tlonej półkuli Księżyca widzimy tylko drobną część tworzącą sierp,

obserwator

niebie sierp

obejmujący dokładnie połowę obwodu tarczy. Lina prosta łącząca rogi
sierpa przechodzi przez środek tarczy Księżyca i jest zawsze prostopadła
do linii, łączącej na niebie Księżyc ze Słońcem. Ale druga ta linia
jest bardzo bliska do linii c•kliptyki, gdyż Słońce wwsze znajduje się
w ekliptyce, zaś Księżyc tylko niewiele, najwyżej 6°, może sę odchylić
od ekliptyki. Linia ekliptyki zaś tworzy z horyzontem różne kąty; i tak
na wiosnę, gdy wieczorem w pobliżu zachodniego horyzontu znajduje
się punkt Barana. w którym ekliptyka wznosi się ponad równik niebieski pod kątem 23 11 .4 (równik niebieski tworzy z horyzontem zawsze stały
kąt równy 90°- cp, gdzie cp -'-szerokość geograficzna miejsca obserwacji),
ekliptyka spada bardzo stromo do zachodniego horyzontu. Wówczas sierp
Księżyca musi względem horyzontu zająć położenie prawie leżące. Efekt
jest jeszcze większy, gdy i droga Księżyca na niebie przecina się
z ekliptyką blisko punktu Barana, gdy mianowicie węzeł wstępny drogi
Księżyca znajduje się opodal. Zachodzi to w przeciągu paru lat w odstę-·
rpach 18 lat (ostatnio około 1950 r.). Wówczas np w Krakowie lihia rogów
sierpa Księżyca z horyz=tem tworzyć może kąt zaledwie 20°. Odwrotnie bywa wtedy w jesieni, gdy na zachodnim niebie znajduje się
punkt Wagi, w którym ekliptyka schodzi poniżej równika ni.ebieskiego.
Wówczas widzimy sierp Księżyca stojący nad horyzontem.

K. Kordylewski
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Jak na niebie nocnym

znaleźć

ekliptykę?

Ekliptyka jest linią na sferze niebieskiej, zamkniętą w sobie, którą
pozornie przebiega środek tarczy Słońca w ciągu roku, przechodząc
przez 12 znakóv; Zwierzyńca Niebieskiego (Zodiaku). Na niebie nocnym
linię tą odszukamy albo z pomocą atlasów lub map nieba, na których
przeważni.e jest nakreślona , albo z dostatecznym przybliżeniem be-.l mapy,
przez poprowadzenie linii ciągłej przez Księżyc, jasne planety jak Wenus,
Mars, Jowisz i Saturn i ew. przez miejsce, w którym pod horyzontem
domyślamy się Słońca, sądząc po rozjaśnieniu horyzontu. Linia ta dość
dobrze określa położenie ekliptyki, gdyż wszystkie wymienione ciała
niebieskie albo znajdują się dokładnie w ekliptyce, albo .niewiele z niej
zbaczają. Określenie ekliptyki przez 12 gwiazdozbiorów zwierzyńcowych
jest bardzo niedokładne, gdyż gwiazdozbiory te zajmują duże powierzchnie na niebie, a ich charakterystyczne gwiazdy leżą często zdala od
linii ekli.ptyki (np. Baran). Z drugiej strony, ekliptyka prze•chod:zii przez
część gwiazóozbioru Wężownika (Ophiuchus), nie zalicz.o nego do Zwierzyńca Niebieskiego. Pomiędzy gwiazdozbiorami zajmuje ekliptyka położenie prawie zupełnie niezmienne. Przesunięcia są .niedostrzegalne
nawet w przeciągu tysięcy lat.
Ekliptyk:l. j.est kołem wielkim na sferze; zawsze nad hoTyzontem·
znajduje się połowa ekliptyki. Przecina się ona z horyzontem w różnych
miejscach w granicach punktów wschodów i zachodów Słońca w dniach
22. VI. i 22. XII. Z płasz,czyzną horyzontu tworzy ekliptyka kąty różne.
rzależnie od godziny gwiazdowej i to w granicach od 66°.6- q> 1 do 113°4- cp0
rę) 0 = szerokość geograficzna miejsca obserwacji); np. w Krakowie przecma się linia ekliptyki z horyzontem o godz. gwiazdowej 18-tej pod kątem
17°, a o godz. gwiazdowej 6-tej pod kątem aż 63°.
K. Kordylewski

KALENDARZYK ASTRONOMICZNY
na

wrzesień

1952 r.

Wszystkie zjawiska podano w czasie

środkowo-europejskim.

Wrzesień:

się ś.wit, na wc:hodnim niebie obseTmożna smugę światła zwi•e:rzyńcowego ułożoną skuśnie do·
horyzontu, najjaśniejszą i najszerszą tuż przy horyzonde, a biegnącą wzdłuż ekliptyki poprlielz gwiazdozbiury Zwierzyńca niebie-

l. i 2. IX. Rano, z:anim zaznaczy
wować

skiego. Na tym tle po godz. 3 wschodzi Mer1k:ury, jako gwiazda minus 0.3 wielk. w lunecie przedstawia s•ię jak na rySIUJlkU w Uranii
T. XXIII, str. 126. Wysoko na niebie świeci Jowisz., jako najjaśniejsZla
z gwiazd, minus drugiej wielkości.
l. do 30. IX. Planetkę Ceres ods:zukać można z pomocą lunetek według
WSipółrz. ędnych, podanych przy końcu kalendarzyka, na lewo od
Aldebarana ("alfa" Byka) na pograndczu gwiazdozbiorów Oriona
i Byka, jako gwiazdkę 8-mej wielkości. Planetka zbliża się do Ziemi
i w przeciwstawieniu znajdzie się 3. XII. 1952.
6. 22h Merkury w złączeniu z R2gulusem (.,alfa" Lwa) w odstępie 3/•1}
na północ od tej gwiazdy pierwszej wie1k., słabszej od Merkurego
o prrawie drwi,e wielkości. Rankami w poprzednich datach Regulusa
znajdziemy poniżej na lewo od Merkurego, rpóżnie.j zaś na prawo
od planety.
7. 22h 35m ·- 22h 53m przy Jowiszu przez lunetki Zl!1aj.dziemy tylko
jednego satelitę: Nr. IV. Kallisto. Pozostałe są niewidoczne (p. Zja-
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wisk.a w układzie satelitów Jowisza, na trzeciej stronicy kalendarzyka).
-8.19. 4h Jowisz w złączeniu z Księżycem w odstępie 6° na południe. Na
lewo od Księżyca widać Plejady.
10. 2h Jowi•s z nieruchomy w rektascenzji. Zmienia kierunek ruchu na
tle gwiazdoZibiorów z prostego na wstecZII1y.
10. Mars w złączeniu z Antaresem (,,alfa" Niedźwiadka), gwiazdą równie
czerwoną jak Mars .i niE>wie·l e słabszą od niego. Obie gwiazdy dostrzegalne są tylko wczesnymi wieczorami nisko nad południowo
zachodnim horyWI!1tem w odstępie 2. 0 5, tj. ,pięciu średnic tarczy
Księżyca.

13. 13h Ul'an, dostrzegalny prze-z lorne1tkę, jest w złączeniu z Księżycem
w odstępie 2° na południe• od niego.
13./14. Po pólnocy wschodzi sierp Księżyca ,,ubywają·cego" z resztą
tarczy zaz;na,czającą się już w słabym świetle popieLatym. Tuż
ponad Księżycem świecą Kastor i Poluks.
14. 22h 35m do 23h 24m. Przy Jowiszu tylko jeden satelita.
14./15. Księżyc mija gromadę ,,epsilon" Raka (Złóbek lub Praesepe),
którą znajdziemy tuż powyżej Księżyca. W południowych częściach
Po•lsiki około godz. 3 widoczne jest przez lornetki zakrycie tej gromady pOC'zez Księżyc.
15. 24h. Wenus w niewidocznym złączeniu z Saturnem. Wenus znajduje
się o 1.0 6 na poludnie od Saturna
17. IX. do .1. X. Pod koniec nocy aż do początku świtu obserwować
można ~-wiatło zwierzyńcowe w sz•c zególnie dogodnych warunkach
na wschodnim niebie.
18. Rai!lo ostatnia możliwość dostrzeżenia wąskiego zary:su Księż. yca
ze ś~vlatłem popielatym na 27 g·o dz.i n przed Nowiem.
19. 2h Merkury w niewidocznym złączeniu z Księżycem.
20. lOh Wenus w niew1docznym złączeniu z Neptunem. Wenus znajduje
się 1.0 l na południe od Neptuna.
21. 3h Saturn w niewidocznym złączeniu z Księżycem.
21. 13h Neptun w niewidocznym złączeniu z Księżycem.
21. 15h Wenus w niewidoeznym złączeniu z Księżycem i jednocześnie
w zbliżeniu do Kłosu Panny.
21./22. Od I h 18m do 2h 30m przy Jowiszu widoczny tylko jeden satelita.
23. 3h Słońce przekracza .r ównik niebieski, znajduje się w punkcie
równonocy jesiennej i wstępuje w znak Wagi. Tarcza Słońca świeci
od , 16. IX. na tle gwiazdozbioru Parmy i dopiero 30. X. przejdzie
do gwiazdozbioru Wagi.
24. 15h Merkury w górnym złączeniu ze Słońcem, mija tarczę Słońca
w odstępie 1.0 4 na północ 'Jd jej środka.
25. 19h Mars w złączeniu z KsiE:życem w odstępie 3° na północ, tzn.
powyżej Księżyca. Na prawo od ruch znajdziemy Antaresa.
Minima Algola (obserwować przez 4 godziny przed i po podanych momentach. Wrzesień 1952: 17d 2h.5; 19d 23h.3 i 22d 20h.l.
Minima główne Beta Liry (obserwować przez kilka nocy): Wrzesień:
4d l h; 16d 23h i 29d 22h.
Maksima gwiazd zmiennych długookresowych, typu Mira Wieloryba
(obserwować przez kilka tygodni):
13. VIII. R Wolarza ReJd.: 14h 3Gm. Dekl.: +27o.o. Max.: 6m.o. Okres: 222d.
2 35
+ 34 .O
5 .8
270
24. IX. R Trójkąta
18.
X. R Wodnika
23 41
- 15 .6
5 .8
383
'22.
X. R Łabędzia
19 36
+ 50 .l
5 .6
428 .
.Zjawiska w uldadzie satelitów Jowisza:
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Wrzesień
d

1952:

h

d

14

m

4 od 3.14
c III
5 od 3.46 pz • I
6 0.00- ~ .20 c II
6 1.03-3.11 c l
6 2.19 - 4.25 O I
6 od 2.37
O II
6
22.15
pz I
6 22 .15-1.41 • I
7 do 21.03 • kz II
7 do 21.40
c I
7 ~0. 46-22.53 O I
7 21.13-23.28 • II
7 22.36-24.17 • III
13 2.35-4.57 c II
13 2.57-5.05 c I
13 od 4.08
O I

14
14

14
14
14

14
11>
15
16
~1

21
21
22
22
:22
22

o"'

~

=~ ·~.~
u~ e:

Rekt.l D eklin.
o

m

·a
."

"'

Ih czasu
Środ.-europ .

b

~

N

c.

"

l

-

1.3
+ 1.9
5.4
+ 8.9
+ 12 .0

+

xh czasu

J.
3s.
79JJ,

13.
15.

h m
440
4 57
5 13
s '3o
5 47

h

W Warezawie
(czas śr . -eur. )

Rekt. l Deklin.
h m
o
19 47 - 23.6
21 46 - 13.1
23 35 + 0.4
I 21 + 13.5
3 09 + 23.1
5 OJ + 27.5
6 51 + 26.3
8 31 + 20,4

wsch. l zach.
h m h m
17 19 o 22
17 s6 3 32
18 23 6 35
J8 54 9 32
19 42 12 22
21 12 14 36
23 24 xs s6
o 37 16 37

Fazy:

7. X. 1952

wsch. l zach. wsch . l zach.

m

Szczecin

5
5
5
5
5
5

Poznań
Wrocław

Gdynia
Kraków
Białystok

h m
39
30
3.0
22
19
04

Pe łnia

h

m

4 4

19

xh czasu

..."'

h
18
18
18
l7
17
17

h m

m

13
04
02

sB
49
39

6
6
6
5
5
5

14
03
02
59
so
39

W WarszawJe
(czas śr. - eur•)

ś rod . - e u rop .

o"'

17.
19.
21 .
23.
25 .
27.
29.
I. X.

R ekt .l
h m
10 02
I I 28
12 s6
14 33
16 24
18 26
20 27
22 19

D eklin.

wsch . l zach.
h

o

+ II.3
+ o.s
- 10.7
- 20.4
- 26.6
- 27 .0
- 20.7
9-3

3
5
7
10
13
14
15
16

m

b

17
17
17
J8
19
21
25
2

02
24
52
28
Ol
48
43
15

m

Ol
22
45
23
38
59
00
31

Najdalej od Ziemi : 1S. IX. :><>•

Ziemi: 3. IX. 7h

d

Wrzesi e ń :

17. IX. 1952

Miasto

J8 32
18 IO
17 47
17 23
J6 59

środ.-europ.

Najbliżej

h m

20.32- 23.46 • I
do 19.56
c l
do 20.54
c II
do 20.56
O I
20.43-22.57 O II
19.36- 21.10 0 111
od 3.58 pz • l
1.12-3.21
c I
2.10-4.16 O I
od 2.23 pz 'e II
od ó.19 pz • Jll
22.27 pz
l
22.27- 25.3:J • l
19.41 - 21.49 c I
20.36 - 22.43 O I
21-08-23.3 1 c II
23.05-25.19 O II

K S I Ę Ż Y C t 952

Wrzesień :

o"'

W Warszawie
(czas ś r . eur. )

wsch. l zach.

m

28.VIII 10 25 9 +949
7· IX I I 2.2 +6II
17. IX I I 38.1 +2 22
27. IX 12 14.0 - I 31
7· X 12 50'3 - s 24

...."'

d

22
23
23
23
23
25
28
29
29
29
29
29
29
30
30
30
30

S t. OŃ C E 1952

Wrzesień:

..."'

h m

0.05 pz
I
0.09-3.31
I
21.14
pz
II
21.14-25.52 e II
21.18-23.24pz e kz III
2t.!l5-2a.33 c I
22.35-24-.42 O I
2.18-3.56 • III
do 2l.ó8
• l
do 20.33 O II
od ~.04 pz • I
23.19 - 25.27 c l
23.48
pz II
do 4.15
• II
0.23- 2.30
O I
1.18 - 3.25 pz • kz III
20.32 pz • I

Ostatnia kwadra
d
h
m
II

3

36

Nów
d
h

19

m

8 22

Pierwsza kwadra
d
b
m

26

21

31

h

17
17
17
17
17
16

m

24
16
16
07
o6
so
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PLANETY
WENUS

MERKURY
Data

1h czasu
środ.-europ.

1952

W Warszawie
czas środ.-eur.

1h czasu
środ.-europ.

W Warszawie
czas środ.-eur.

---1-------~-----1

I---.;--,;R..;.e;;."k;;."t_.-:-I_D:....:..ek:.:.l;_.-+-w...;.,;;.s..;,.ch,;..'-+-1..;;z;,;;a..:;.ch;,;;·--;...;;R..;_e;:.:k;:.:t::...
• ..!.l_;D::...:.ek:.::l:.:..• ...!,_.:.:w..:::..;sch. l zach.
h

m

+

VIII. 2S. 9 r6
IX. 7. 10 07

o

h

17. I I I7
27. I2 23
X. 7. I3 24

-

1.2

-

8.7

m

h

3 02
3 26
4 22

IS.O
+ I3.0
+ 6.6

s

I7
I7
I7
I7
I7

40

6 4I

m

m

h

52
52
47

33
IS

II

33

12
13
13
I4

1S
03
49
36

W l szej połowie miesiąca bardzo dobrze widoczny nb rannym wschodnim niebie. 2-ł-· IX
w g6rnym złączeniu ze Słońcem.

-22,I I
-23.4
-24.31
-25.0
-25-3

I7. I6 44
27. I7 I3
X. 7. I7 44

I3
I2
I2
I2
12

ss
54
49
42

20

ss

20
20

36
17

3 I4
3 I6
3

NEPTUN
X. 7- 13 2:::

- 6·S

dl

IX. s.
IX. I S.

S 54

77 14
1S
7 20

l

00

22
IO 42
IO 00
9 I6

II

l

l+

+?.2.71 o o6
22 .6 22 49
+ 22.6 2I 35

l

16 39
IS 22
J4 o6

PLUTON

l

19 55

9 48

I7 20

6 25

l+

l l

d
4 b4S.Smi +16o 52 IX. 25.
4 s6.g +17 10 X. s.

sb
s

+ 22.5

9 53

1

2-5m
6.3

22.71

2

19 I2

42

24 oS

l

I6 3S

Wraz z gwiazdozbiorem Lwa pojawia
siq nA rannym niebie.

CERERA

1

l I2

Widoczny w Il·giej części nocy tuż
powyże j "delta'' Bliiniąt, w odstępi e
mniejszym niż 11 ., jako gwiazda 6 wielk.

będzie w złączeniu ze Słońcem.

Planetka nr. 1:

II

47
oS
I9 29
IS 49
rS oS

20
20

Świeci na pograniczu gwiazd. Barana
i Byka jako najwspanialsza gwiazda
od późnego wieczora do rana.

19 47
IS 32
1 !7 18

Niewidoczny. II· X. w złączeniu ze Sł.lńcem.
Pojawi aię na rannym niebie dopiero w listopadzie.

Niewidoczny.14. X.

09
4S
27
07
49

URAN

1- 2.91

l

l+
+ I6.81
I6.8

~ ~~ +~~:~l
+ I6.4

20 02
I9 SI

SATURN
8 13
Vlll. zS.I I2 SI
IX. I7. 12 59 - 3.S 7 o6
X. 7- 13 oS - 4.S 6 00

~- 6.2

I9
IS
IS
IS
I7

JOWISZ

02

Widoczny wieczorami nisko na połudn.-zach.
niebie w pobliżu Antaresa. Widzialnooić jego po·
lepozy aię w następnych mieaiącach.

VII1.2S.I 13 I6

m

h

6 I9
6 SI
7 24
7 s6
s 29

4.3
o.S
s .g

Niewidoczna, wieczorem zachodzi
wkrótce po zachodzie Słońca. Dalsza jej wid&ialność zacznie sit; w XI.

M AR S

VIII. 2S. IS 50
IX. 7. 16 I6

m

h

o

+

\

l

Jasność:

+I7o 26 X. 15.d
+17 40 X. 25.

l ss

b

8.1 w.

l

Dla odszukania planetki należy w ciqgu szeregu pogodnych wieczorów wykonać dokładne
rysunki z wszystkimi nawet naj•łabszymi gwiazdami dostrzegalnymi ptzez używaną lunetę
w okolicy nieba wskazanej przez współrzędne planetki. Przez porównanie I ysunków z n aleźć można p)anetkq jako tę z poiród gwiaz-:! 1 która zmieniała swe położenie z dnia na dzień
jednakowo w tym aamym kierunku.
llll.ltTł't,

U"'

flt~T

' 'III,,
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1

m +I7o 53
7.6
6.I +IS o6
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Rolo Krakowskie PTMA - Kraków, ul. św. Tomasza 30/8.
We wrześniu zostają wznowione stałe "Wieczory Astronomiczne'· dla członków PTMA i gości. Tematy:
10. IX. (środa): prof. F. Rapf - Układ planetarny Ptolemeusza,
25. IX. (czwartek). inż. Wł. Kucharski - Układ planetarny Kopernika.
Ludowe Obserwatorium Astronomiczne - Stacja na Vvawelu
(Kraków). Publiczne pokazy nieba przez lunety prowadzone są w każdy bezchmurny wieczór- oprócz niedziel
i świąt - we wrześniu w godzinach 19-21.
Cz'łonkowie PTMA i szkolne Kółka PTMA mogą prowadzić przy osobnej lunecie obserwacje według własnych
programów.
Dla członków PTMA wstęp bezpłatny. Nieczłonkowie
wpłacają 2 zł na rzecz Ludowego Obserwatorium Astronomicznego
Wycieczki zbiorowe z zakładów pracy i szkół należy zgła
szać przed południem (9-13) w biurze T-wa, Kraków,
Tomasza 30/8, tel. 538-92.
Obrotowa Mapka Nieba, do nastawiania na określony dzień
i godzinę, ułatwia poznawanie gwiazdozbiorów. Cena
mapki wynosi 9 zł; przy przesyłce pocztowej dodatk'Jwo
3 zł na koszta przesyłki. Wpłaty należy dokonywać na
konto PKO JV - 5227/113 -- PTMA, Kraków.
OD ADMINISTRACJI "URANII"

W roku 1952 "Urania" stała się miesięcznikiem; wychodzi
objętości 2 arkuszy druku, 25-go każdego miesiąca i otrzymują ją członkowie Towarzystwa na dotychczasowych warun-

w

kach.
Prenumerata wynosi 24 złote rocznie.
Składka członków zwyczajnych została ustalona na 16 zł.
rocznie i może być opłacana w dwóch ratach półrocznych.
Składka członków-kandydatów na rok szkolny 1952 13 pozostaje niezmieniona i wynosi rocznie 6 złotych.
Każdy członek .nowowstępuj.ący opłaca ponadto jednorazowo zł 1.50 tytułem wpisowego. Wpłaty należy dokonywać
na konto PKO IV-5227 /113, P. T. M. A. Zarząd Glówny. Kraków.
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Pismo zalecone reskryptem Ministerstwa Oświaty z dnia 20. X. 1950 roku,
Nr Oc-506/50, jako pożądane w bibliotekach licealnych i nauczycielskich.

KONRAD RUDNICKI

LOKALNY

UKŁAD

GWIAZD

O ile dość dokładnie znamy kształty niektórych bliskich
galaktyk, o tyle o kształcie naszej Galaktyki posiadamy
tylko bardzo niepewne wiadomości. Przybliżone wnioski o kształ
cie naszego układu gwiazdowego można wprawdzie wysnuć ekstrapolując dane o gęstości rozmieszczenia gwiazd w obszarze
bliskim Słońca na inne obszary Galaktyki, zakładając przy tym,
że posiada ona symetrię osiową (obrotową). Otrzymane tą drogą
wyniki mogą nam jednak tylko w grubym przybliżeniu określić jej kształt i rozmiary. Nieco dokładniejsze wnioski otrzymuje się przez analogię z innymi galaktykami. Opierając się
na tym, iz liczbowy stosunek gwiazd pierwszej i drugiej populacji w galaktykach pozostaje w pewnym związku z budową
spiralną galaktyk (patrz artykuł o ruchach gwiazd w poprzednim numerze "Uranii"), dochodzimy do wniosku, iż nasza Galaktyka powinna posiadać silnie wykształconą budowę 1spiralną. Budowy tej jednak nie potrafiliśmy dotychczas bezpośrednio dostrzec.
Wprawdzie dane o przestrzennym rozmieszczeniu gwiazd
w pobliżu Słońca wskazują na dwa zagęszczenia gwiazd ·jedno w kierunku środka Galaktyki, drugie w kierunku przeciwnym (patrz np. rysunek na str. 206 w Nr 7 "Uranii" z br.),
w których można się dopatrywać części dwu spiralnych ramion, pomiędzy którymi znajduje się Słońce. Tego rodzaju interpretacja wydaje się jednak z wielu względów wątpliwa.
Dokładne opisanie kształtów całej Galaktyki, a zwłaszcza
jej budowy spiralnej, musimy pozostawić przyszłości. W tej
chwili natomiast wiele uwagi poświęca się budowie najbliżej
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nas leżącej jej częsc1. Współcześni astronomowie znajdują się
w położeniu podobnym do starożytnych Greków, którzy będąc
w stanie zaledwie snuć niepewne hipotezy o całości globu ziemskiego, mogli jednak systematycznie poznawać kształty Morza
Śródziemnego i leżących na nim wysp.
Już w końcu ubiegłego stulecia zauważono, że gwiazdy najjaśniejsze, a więc statystycznie biorąc - najbliższe, posiadają pewne swoiste rozmieszczenie na niebie. Okazuje się mianowicie, że gwiazdy l. do 4. wielkości najsilniej zagęszczają się
na sferze niebieskiej nie wokół pasa Drogi Mlecznej , lecz wokół
innego wielkiego koła, tworzącego z nim kąt 17 Zjawisko to,
zwane pasem G o u l d a, wraz z innymi poznanymi później faktami, doprowadziło do odkrycia .pewnego wyodrębniającego
się w całości Galaktyki zgęszczenia gwiazd, leżącego w pobliżu
Słońca i zwanego dziś Układem Lokalnym.
O istnieniu Układu Lokalnego przekonują bezpośrednie badania nad rozmieszczeniem gwiazd. Rysunek l. przedstawia
" mapę" płaszczyzny Galaktyki w pobliżu Słońca. Różnym kreskowaniem oznaczone są na niej różne gęstości gwiazd. Na
rysunku widać wyraźne zgęszczenie gwiazd, leżące w kierunku
gwiazdozbioru Żagli (Vela), na rysunku u góry. To zgęszcze
nie jest płaskie i leży w płaszczyźnie wyznacwnej przez pas
Goulda. Stanowi więc ono tylko jądro Układu Lokalnego, cały
zaś układ składa się z gwiazd otaczających je płaską warstwą.
Gęstość gwiazdowa maleje w miarę, jak oddalamy się od
środka Układu. Słońce znajduje się niedaleko środka, a mianowicie w odległości około 100 ps od niego.
Z początku odkrycie Układu Lokalnego nie wydawało się
niczym zastanawiającym . Pierwsze wrażenie, jakie odnosimy
patrząc na Drogę Mleczną, jest to, że składa się ona z poszczególnych obłoków. Przypuszczano więc poprostu, że Układ Lokalny jest jednym z nich. Nachylenie jego płaszczyzny do pła
~zczyzny równika galaktycznego o kilkanaście stopni też dałoby się wytłumaczyć pewną niejednorodnością w budowie Galaktyki. Jednak w miarę dokładniejszego poznawania budowy
Drogi Mlecznej sprawa przestała być tak prosta.
Przede wszystkim wyjaśniło się, że miejsca w Drodze Mlecznej, które obserwujemy jako przerwy pomiędzy jej poszczególnymi obłokami, to są po prostu obszary nieba zasłonięte
przez ciemne mgławice. A więc zjawisko "obłoków" gwiazdowych jest tutaj tylko pozorne. Wprawdzie w innych galaktykach obserwujemy często różnego rodzaju poszczególne, silniejsze zgęszczenia gwiazd, ale leżą one prawie zawsze w spiralach. Pomiędzy spiralami spotykamy tylko obłoczki małe,
sporo mniejsze od Układu Lokalnego.
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Gdybyśmy mogli przyjąć, iż Słońce znajduje się na spiralnym ramieniu Galaktyki, sprawę m~żnaby wyjaśnić w sposób
prosty. Niektórzy astronomowie skłonni więc byli przypuszczać,
że tak jest rzeczywiście. Niestety wi~kszość danych wskazuje
na to, że Słońce, a wraz z nim cały Układ Lokalny, znajduje
się gdzieś poza obszare.m spiralnych gałęzi. Wypada więc przy-
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Rys. l. "Mapa" płaszczyzny Galaktyki w okolicy Słońca. Podane pod
rysunkiem gęstości gwiazdowe odnoszą się do gwiazd-olbrzymów wybranych typów. Gęstość innych gwiazd jest w przybliżeniu proporcjonalna. Na rysunku widać u góry jądro Układu Lokalnego, u dołu
można dopatrzyć się gałęzi spiralnej.
Jąc, 1z Galaktyka w tym miejscu posiada jakąś nieregularność
budowy. Wyjaśnieniu istoty tej nieregularności poświęcone
było wiele prac w ostatnich dziesiątkach lat.
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Szczególnie ciekawy był problem, czy gwiazdy w Układzie
Lokalnym posiadają jakieś specyficzne ruchy, odrębne od ruchów gwiazd całej Galaktyki. Wydawało się zwłaszcza możliwe
istnienie ruchu obrotowego wokół środka Układu. Pierwszy
wysunął taką hipotezę i zajął się tym zagadnieniem w roku
1938 r. prof. dr W. D z i e w u l ski, uzupełniając następnie te
badania nową pracą wyrlaną w Toruniu w r. 1947. Metoda
zastosowana przez Dziewulskiego, aczkolwiek nastręczająca
przy konkretnych rachunkach nieco trudności, jest w pomyśle
bardzo prosta. Szło o to, aby od ruchów gwiazd tworzących
pas Goulda odjąć znane już ruchy systematyczne, a więc ruch
pozorny wynikający z ruchu Słońca ku apeksowi oraz ruch
wynikający z rotacji całej Galaktyki. Jeśli pozostałe prędkości
gwiazd utworzą pewnego rodzaju wir wokół centralnego zgę
szczenia w Układzie Lokalnym, będzie to świadczyć o obrocie
Układu. Ponieważ Dziewulski rozpatrywał gwiazdy leżące stosunkowo w dużych odległościach, przeto przyjął w przybliże
niu Słońce jako środek obrotu. Okazało się, iż rzeczywiście
gwiazdy typów B, A i F obrót taki wykonują. Ten ruch był
wprawdzie ledwie wykrywalny, a dla gwiazd, olbrzymów bardziej czerwonych (typów G, K i M) nie udało się go wogóle zauważyć, jednak takie odkrycie dało pobudkę do bardziej szczegółowego opracowania zagadnienia ruchu gwiazd w Układzie
Lokalnym.
W ostatnich latach prac dotyczących obrotu gwiazd w Ukła
dzie Lokalnym pojawiło się sporo. Prawie każda z nich posiłkuje się inną metodą, wyniki zaś są jednakowe, różniące się
jedynie dokładnością, co wskazuje na ich realność. Między innymi w Warszawie M. Kar p o w i c z o w a zastosowała do
tego rodzaju badań nad bliskimi gwiazdami podwójnymi zwykłą metodę O ort a (patrz artykuł o ruchach gwiazd w Nr 8
"Uranii" br.). Okazało się przy tym, że gwiazdy leżące na
krańcach układu wykazują jedynie normalny obrót wokół
centrum Galaktyki. Im jednak bliższe gwiazdy rozpatrujemy,
tym bardziej daje się zauważyć obrót wokół centralnego zgę
szczenia w Układzie Lokalnym.
Metoda Oorta, przystosowana do badania rotacji całej Galaktyki, może dać tylko grubsze wyniki w zastosowaniu do
ruchów lokalnych. Całkowicie nowe metody zastosowali
w ostatnim czasie astronomowie radzieccy O g o r o d n i k o w
i S z a c o w a. W dwu wzajemnie uzupełniających się pracach
okazali oni, na podstawie dokładnej analizy ruchów bliskich
gwiazd, iż obrót Układu Lokalnego odbywa się z większą szybkością kątową, niż rotacja Galaktyki jako całości. Tak więc
gwiazdy należące do niego wykonują przede wszystkim obrót
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wokół centrum Układu raz na 60 milionów lat. Poza tym jednak
cały ten obracający się system krąży wokół środka Galaktyki,
wykonując pełen obieg w 180 milionach lat.
Ciekawe jest przy tym, że wewnątrz Układu Lokalnego
znajdują się pewne typy gwiazd, zwłaszcza należące do populacji II, które nie biorą udziału w lokalnym obrocie. Gwiazdy
te wykonują tylko normalny obieg wokół środka Galaktyki, tak jakby Układ Lokalny wogóle nie istniał. Sprawa ta
nie została jeszcze ostatecznie wyjaśniona i nie wiadomo nawet
na pewno, czy Słońce !'lie należy do gwiazd takiego właśnie

typu.
Z chwilą odkrycia tego ruchu poglądy na stanowisko naszego systemu planetarnego we wszechświecie muszą ulec
zmianie. Układ planetarny Słońca ma nie tylko ogólne obywatelstwo Galaktyki, ale poza tym wchodzi w skład systemu
gwiazd, który - wvrażając się językiem polityków - w ramach ogólnych praw ruchu w Galaktyce posiada daleko idącą
autonomię.

Powstaje pytanie, czy tego rodzaju skupienie gwiazd, wyszybki obrót wokół własnego centrum, jest czymś
normalnym i często spotykanym w Galaktyce i wogóle w galaktykach. Jeśliby przyjąć, że Układ Lokalny jest zagęszcze
niem leżącym na ramieniu spirali Galaktyki, to należałoby raczej przyjąć, iż taki obrót jest czymś wyjątkowym. Na fotografiach innych galaktyk łatwo spostrzec, iż zgęszczenia tego
typu mają przeważnie kształt podłużny i układają się równolegle do spirali, co wskazuje na to, jż nie wykonują one indywidualnych ruchów wirowych. Większe skupienia gwiazd,
o kształcie mniej więcej okrągłym, spotyka się tylko rzadko
pomiędzy ramjonami spiral, a poza tym w galaktykach nieregularnych. Bezpośrednio nie udało się dotychczas zauważyć
obrotu żadnego z takich zgE:szczeń, ale też nic przeciwko takiemu obrotowi nie świadczy. Dlatego zdania o istocie Układu
Lokalnego są podzielone. Jedni skłonni są w nim widzieć twór
często występujący w galaktykach, podczas gdy inni uważają
go za coś wyjątkowego. W każdym razie im Układ Lokalny
posiadałby większe rozmiary, tym bardziej należałoby go traktować jako twór wyjątkowy.
Tak więc sprawa rozmiarów i kształtu Układu Lokalnego
stała się w ostatnich latach bardzo aktualna. O ile przed odkryciem jego ruchu obrotowego wystarczała świadomość, że
centrum układu leży w odległości 100 ps od Słońca, a całość
rozpościera się "dość daleko" w płaszczyźnie pasa Goulda,
o tyle współczesna astronomia żądała danych bardziej sprecyzowanych. Zbadaniu kształtów i rozmiarów tego układu pokonujące
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święcił niedawno obszerną pracę młody astronom niemiecki
H. S c h m i d t. (Nie należy mylić z kosmogonistą radzieckim
O. J. Szmidtem, ani z wynalazcą kamery Schmidta). H. Schmidt
poddał ponownej analizie dane o odległościach gwiazd, wykorzystując w tym celu najnowsze wiadomości o rozmieszcze-

Rys. 2. Galaktyka M 33 w Trójkącie. Tak mniej więcej
ma wyglądać nasz Układ Lokalny.

wedł.

Schmidta

niu pyłu kosmicznego. W bardzo szczegółowych badaniach dla
poszczególnych populacji i podsystemów gwiazd użył on nowych metod rachunkowych, opartych na innych postulatach,
niż używane dotychczas w statystyce matematycznej. Oprócz
badań nad rozmieszczeniem gwiazd, poddał on również anali-
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zie ruchy gwiazd Układu Lokalnego, podając metodę ich opracowania analogiczną do metody Oorta.
Wyniki badań Schmidta są rewelacyjne. Okazuje się mianowicie, że Układ Lokalny posiada budowę spiralną, tak jakby
był małą samodzielną galaktyką. Jedno ramię spirali jest wyraźne, natomiast istnienia drugiego , które leży na południowej
półkuli, gdzie materiału obserwacyjnego zebrano dotychczas
znacznie mniej, Schmidt się jedynie domyśla. Widoczną budowę spiralną daje się zauważyć jeszcze na odległość 600 ps
od środka Układu Lokalnego, lecz na podstawie innych danych
można przypuszczać, iż struktura układu sięga na odległość
lOOO ps, lub nawet dalej tak, że Układ Lokalny posiadałby
średnicę przeszło 2000 ps.
Według Schmidta Galaktyka jest układem podwójnym. Jej
większy składnik to co dotychczas zwykliśmy traktować
jako całość Galaktyki mający własną strukturę spiralną
z silnie zgęszczonym jądrem leżącym od nas w odległości
8000 ps, proponuje Schmidt nazywać układem Strzelca (w tym
gwiazdozbiorze bowiem znajduje się jego jądro). Drugim
mniejszym składnikiem, z jądrem słabo zgęszczonym jest
Układ Lokalny. Układ ten podobny jest pod wieloma wzglę
dami do znanej galaktyki w Trójkącie (M 33). Jego budowa
spiralna, dająca się wyraźnie zauważyć, rozpościera się również na odległość 600 ps od jądra. Tak samo słabe jest w nim
zgęszczenie ~entralne. ,Wreszcie całkowita jasność galaktyki
w Trójkącie jest tegoż rzędu, co obliczona przez Schmidta jasność całkowita Układu Lokalnego.
Wyniki pracy Schmidta należy przyjąć z wielką ostroż
nością. Wprawdzie znamy we wszechświecie podwójne, bliź
niacze układy galaktyk, nic więc nie stoi na przeszkodzie,
żebyśmy i naszą Galaktykę mogli uważać za jedną z nich.
Jednakże mimo upływu przeszło dwu lat od ogłoszenia omawianej pracy, brak dotychczas jakichkolwiek potwierdzeń jej
wyników na innej drodze. Nie należy też zapominać, że
Schmidt oparł swoje rachunki na nowych postulatach statystyki, które wprawdzie na pozór wydają się słuszne, nie zostały jednak dokładnie przeanalizowane matematycznie. Być
może, iż właśnie w tych postulatach tkwi jakiś błąd, który
może całkowicie niweczyć wiarygodność wyników pracy. Dlatego astronomowie uważają te wyniki Schmidta jedynie za
ciekawą, lecz jeszcze niesprawdzoną hipotezę.
Pewne potwierdzenie pracy Schmidta usiłowano uzyskać
w Obserwatorium Uniwersyteckim w Warszawie, badając elipsoidę rozkładu prędkości gwiazd należących do Układu Lokalnego. Okazało się, że ta elipsoida rzeczywiście wykazujf'
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w Układzie Lokalnym pewne wyraźnie odrębne cechy, lecz
nie wszystkie te, jakich należałoby oczekiwać, jeśli Układ Lokalny jest rzeczywiście samodzielną galaktyką. Nie można jednak uważać tego za silny argument przeciw hipotezie spiralnej
Schmidta, gdyż teoria ruchów gwiazd w galaktykach jest dotychczas opracowana ledwie w zarysach i wiele rzeczy jest
w niej jeszcze nie wyjaśnione tak, że często spotykamy się
z obserwacyjnymi faktami pozornie przeczącymi teorii.
Zagadnienie Układu Lokalnego, które jest jednym z najmłodszych w astronomii gwiazdowej, nasuwa dzisiaj
wiele
nierozwiązanych problemów, czemu nie należy się dziwić,
wziąwszy pod uwagę, iż większość prac jemu poświęconych
datuje się z krótkiego okresu powojennego. Niektóre problemy,
nawet nie nastręczające trudności rachunkowycl-t, nie dały się
jeszcze w ciągu tak krótkiego czasu przedyskutować i zrozumieć. Ze względu jednak na to, iż idzie tu o badania nad
gwiazdami stosunkowo bliskimi, należy się spodziewać, iż po
ukończeniu trwających obecnie żmudnych prac nad rozmieszczeniem pyłu kosmicznego (co pozwoli nareszcie dokładnie
obliczać paralaksy spektroskopowe gwiazd), kształt i własności
dynamiczne Układu Lokalnego da się wyznaczyć bez większych
trudności.

Aby jednak zrozumieć stanowisko Układu Lokalnego w caGalaktyki, nie wystarczy stwierdzić istnienie w nim struktury spiralnej, lub udowodnić jej brak. W tym celu trzeba
będzie poznać krok za krokiem budowę całej Galaktyki. W tej
chwili, pomijając nawet sprawę pyłu kosmicznego, który po
zwala nam dostrzegać w płaszczyźnie Galaktyki obiekty leżące nie dalej, niż parę tysięcy parseków, jest to niemożliwe.
W odległościach parudziesięciu tysięcy parseków, jakie spotykamy w Galaktyce, nie potrafimy przyrządami optycznymi
Istniejących typów ani określić widma, ani dostrzec indywidualnego ruchu nawet jasnych gwiazd, nie biorąc już pod
uwagę tego, że w takich odległościach nie jesteśmy wogóle w stanie dojrzeć gwiazd mniej jasnych. Jak wiadomo, powiększanie rozmiarów teleskopów ponad istniejące dzisiaj jest
już prawie bezcelowe, zarówno ze względu na trudności techniczne, jak przede wszystkim ze względu na niemożność wykorzystania przy nich odpowiednio silnych powiększeń z powodu
niepokoju atmosfery. Dlatego, podobnie jak niegdyś w czasach
pokopernikańskich opracowanie zagadnień układu planetarnego
Słońca wymagało wynalezienia lunety. tak dziś nierozwiązane
problemy budowy Galaktyki oczekują na wynalezienie jakichś
całkiem nowych metod i narzędzi obserwacyjnych.
łości
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JERZY POKRZYWNICKI

O NOMENKLATURZE ASTRONONnCZNEJ
(Część

II)

Nie wszystkie gwiazdozbiory i ich nazwy są tak starożytne jak
te, o których była poprzednio mowa. Zresztą są i jeszcze starsze,
które spotykamy już np. u H o m er a : Wie~ka :Niedźwiedzica,
Orion, Plejady, Hiadv, Wielki Pies i inne. A rat u s (ok. 270
prz. n. e.) w swej <l>cx~'iÓp.~;:vcx będącej wersyfikacją zaginionej
pracy Eudoksjusza z Knidos (ok. 403-350 prz. n. e.) wymienia
44 konstelacje, w tej liczbie Lirę, Skorpiona, Hydrę, Argo i inne.
Do tej listy Ptolemeusz dodał jeszcze 4 konstelacje a Ja n
B a y er w swej Uranometrii w r. 1603 jeszcze 12. Nowsz~go
pochodzenia (Bayer r. 1603) jest więc szereg gwiazdozbiorów
półkuli południowej,np. Paw, Tukan, Dorado, Feniks, Kameleon
i inne. Zresztą niektóre konstelacje półkuli południowej, szczególnie rzucające się w oczy cywilizowanym ludom starożytności,
otrzymały swe nazwy znacznie wcześniej. Np. Centaur, Wieniec Południowy, Argo Navis, Kruk i inne spotykamy już
u Eudoksjusza.
Należy wspomnieć jako o curiosum, ze niejaki Juliusz
Schiller w swej »Coelum stellaturn christianum« (r. 1627)
próbował zmienić dawne »pogańskie« nazwy konstelacji na
chrześcijańskie, np. Baran miał zostać św. Piotrem, Byk św. Andrzejem, Andromeda- Grobem Świętym, Wielki PiesDawidem, Skorpion - św. Bartłomiejem itp. W swej c:ysertacji uzasadniającej potrzebę tej zmiany autor cytuje ojców
kościoła, ganiących dawne konstelacje nazywając je diabelskimi
(Izydor), których bohaterowie zasługują na piekło (Augustyn)
itd.
Niejaki znów W e i g e l w }:>racy swej »Coelum heraldicum «
(Jena r. 1688) próbował zastąpić dawne nazwy gwiazdozbiorów
herbami głównych rodzin panujących Europy.
Ze wszystkich tych prób dawne konstelacje wyszły jednak
zwycięsko.

Lecz wróćmy do historii tworzenia się szeregu nowych
konstelacji, z których część utrzymała się dotychczas.
A więc H e w e l i u s z o w i (1614-1687) zawdzięczamy
nazwy Psów Gończych, Małego Lwa i kilka innych 1 ), a w tej
liczbie jedyną jaka się utrzymała na niebie konstelację »polską« Tarczę Sobieskiego (Scutum), którą ten astronom wy1)

Zyrafy, Sekstantu i Jaszczurki (Przyp. Red.)
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kroił z istniejących już konstelacji na pamiątkę zwycięstwa
króla Jana III Sobieskiego nad Turkami pod Wiedniem w roku
1683 2 ). Tarcza ta symbolizuje zarówno tarczę obronną chrześcijaństwa jak i herb Sobieskich » Janinę « .
Ks. Marcin P o c z o b u t - O d l a n i c k i, astronom wileński
(1728-1808), chcąc się przypodobać królowi Stanisławowi
P o n i a t o w s ki e m u, spróbował pójść śladami Heweliusza
i w r . 1777 umieścił na niebie herb Poniatowskich - Ciołka 3 ),
jednak nazwa ta nie przyjęła się w nomenklaturze astronomicznej i wpada powoli w zapomnienie. Rozprawa Foczobuta
w tym przedmiocie pt. »Observationes ad determinandum positionem XVI stellarum, a quibus constellatio Viteli Foniatoviani formatur « ukazała się w r. 1785 w Efemerydach berliń
skich.
Heweliusz miał i innych naśladowców: F l a m s t e e d przemianował w r. 1725 a Psów Gończych na Serce Karola II.
B o d e w r. 1786 umieścił na niebie » Sławę Fryderyka« (>> Honores Frederici« 4 ), zmuszając Andromedę do odsunięcia swej
prawej ręki, którą wyciągała ona bez przeszkód od 3 tysięcy
lat, a H e 11 w 1787 r. wykroił na pograniczu Eridana, Wieloryba i Byka - >> Harfę Jerzego «.
Do tej kategorii konstelacji schlebiających możnym tego
świata należy zaliczyć i położone nieco na południo-zachód od
tej ostatniej - »Sceptrum Brandenburgicum« oraz " Dąb Karola II « (H a 11 e y, r. 1679).
Wszystkie te » nowości« wprowadzone przez pochlebców poszły w zapomnienie. Zresztą były i inne dziwactwa. L a l a n d e,
który przepadał za kotami, próbował w r. 1799 umieścić jednego
ze swych faworytów na niebie, a poprzednio w r. 1774 próbował » przeszwarcować « na niebo zresztą nader zasłużoneg0
astronoma M e s s i e r a.
Dużą ilość nazw gwiazdozbiorów zawdzięczamy L a c a i l l e
(r. 1752) np. Busolę, Maszynę Pneumatyczną, Teleskop, Mikroskop i inne.
W ostatnich czasach byliśmy świadkami rozczłonkowania
ogromnej konstelacji Argo Navis na Carinę (Kil), Puppis
(Rufa), Pyxis (Kompas) i Vela (Zagle).
Jeśli chodzi o nomenklaturę gwiazdozbiorów, to uległa już
ona pewnej petryfikacji. Międzynarodowa Unia Astronomiczna
wyłoniła komisję z E. D e l p ort e na czele, która ustaliła
2 ) Gwiazdozbiór ten opisał w dziele "Prodromus astronomiae", które
ukazało się w r. 1690, a więc w 3 lata po jego śmierci.
3 ) Pomiędzy e i ll Orła i a i ~ Wężownika tuż nad równikiem.
4)
Figuruje ona w całej okazałości na mapie w cyt. Kosmogra:fil
Jędrzejewicza jako "Cześć Fryderyka".
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nazwy i granice 88 konstelacji, z których 28 północnych, 12
'Zodiakalnych i 48 południowych. Sprawozdanie z prac tej komisji ukazało się w r. 1930. Granice konstelacji zostały tak dokładnie wykreślone, że nie może być obecnie żadnych wątpli
wości nawet co do najdrobniejszych gwiazdek, czy należy która
z nich do tej, czy innej konstelacji.
Świat astronomów z niechęcią odnosi się do wszelkiego r.owatorstwa w tej dziedzinie, szczególnie w zakresie nazw ~·taro
:żytnych, uświęconych tradycją i powszechnie używanych czę
·ściowo od bardzo dawnych czasów. I słusznie. Zmiany w tym
względzie są zbędne i mogą wprowadzić jedynie niepożądany
chaos. Na ołtarzu tych tradycyj należałoby złożyć i ambicje
narodów, pragnących nadawać gwiazdozbiorom nazwy zaczerpnięte z własnego języka.
Mgławice

Nomenklatura mgławic, w zależności od ich postaci czy innych cech, nie jest jeszcze u nas całkowicie ustalona. Znamy
wprawdzie dwie duże grupy: mgławice gazowe i pyłowe oraz
mgławice gwiezdne, czyli złożone z gwiazd, jednak to wystarczyć nie może. Dla różnego rodzaju mgławic używamy 1.azw:
mgławice pobudzone, nieregularne, rozproszone, pierściemowe
lub planetarne, wreszcie mgławice pozagalaktyczne, 7Wane galaktykami. N ależałoby dziedzinę tę całkowicie uporządkować.
Ponadto należałoby rozstrzygnąć:
.
l) Crab N ebula - mgławica Krab, Krabowata czy Krabakształtna? Wydaje się, że nazwy tej mgławicy Crab Nebula
nie należałoby spolszczać, a to dla uniknięcia dziwolągów języ
kowych.
2) Czy Mgławicę Andromedy (M 31) powinniśmy nazywać,
w odróżnieniu od innych znajdujących się w tej konstelacji
mgławic (np. M 32, NGC 185, NGC 147 i innych),
» Wielką
Mgławicą Andromedy« czy po prostu » Mgławicą Andromedy<< ,
ewent. z dodatkiem w nawiasie M 31?
3) Jak nazwać ciemne przerwy czy plamy w Drodze Mlecznej, nazywane Sacs de Charbons. Są to ciemne mgławice, dla
których nie ma u nas odpowiedniej nazwy.
4) Jaką nazwę przyjąć dla tzw. Mgławicy Cirrusowej w Ła
będziu? Czy nazwiemy ją »Koronkową << , » Pierzastą ~< , czy zostawimy jej nazwę Cirrusowej.
Słońce

Dla Słońca należałoby ustalić nazwy szeregu zjawisk, ldóre
w literaturze obcej noszą nazwy: plages faculaires, filament~
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(long dark flocculi lub dark absoTption markings), flocculi ,.
flocculi brillants,, flares. W polskiej nomenklaturze używa się
określeń: pochodnie, wybuchy, erupcje, rozbłyski a także fioceuli i flares.
Księżyc

Nomenklatura obiektów księżycowych rówmez nie jest jeszcze całkowicie ustalona. Np. dla Mare Imbrium, :~wanym
również Mare Pluvium, używa się zarówno nazwy Morze
Dżdżów jak i Morze Deszczów, dla Mare Serenitatis -- - Morze
Pogody albo Morze Jasności, dla Mare Foecunditatis - Morze
Urodzajów lub Morze Obfitości itd.
To jedna strona zagadnienia. Druga - to pisownia polska
nazw gór i kraterów księżycowych. Tu spotykamy nazwy ~a
cińskie obok cudzoziemskich. Są to wyłącznie nazwiska 11czonych - prawie wyłącznie astronomów, matematykó·N i przyrodników. Jeśli chodzi o nazwiska łacińskie bardziej martych
uczonych, to zostały już one w pisowni polskiej spojszczone.
Np. nie piszemy Alphonsus, lecz Alfons, nie Anaxagoras, lecz.
Anaksagoras, nie Apollonius, lecz Apoloniusz, nie Aristarchus,
lecz Arystarch, nie Hipparchus, lecz Hipparch, nie Ptolomaeus,
lecz Ptolemeusz, nie Pythagoras, lecz Pitagoras itd. Natomiast
inne, mniej znane nazwiska, których nie znajdujemy w podręcznym słowniku, piszemy albo według oryginalnej pisowni,
albo wedle brzmienia fonetycznego . Np. Pytheas, Phocylides,
Hyppalus, Thaetetus, Vitruvius. Goclenius itd.
Co się wreszcie tyczy nazwisk uczonych niełacińskiego f ochodzenia, to będziemy musieli ustalać każdorazowo ich pisownię oryginalną, w drodze nieraz żmudnych poszukiwań w encyklopediach lub literaturze fachowej, szczególnie jeśli chodzi
o nazwiska mniej znane, jak np. Vlacq, Clairaut, Playfair,
Triesnecker itp. Jeśli spotkamy te nazwiska w literaturze przedmiotu, możemy ostatecznie powtórzyć ich pisownię na ryzyko
autora, gorzej, jeśli musimy napisać te nazwiska wymówione
np. na wykładach albo spotykamy je w literaturze obcej w postaci fonetycznej, np. w pisowni rosyjskiej takie nazwiska jak
»Bianczini<< , »Szarp << , »Maskelajn '< , »Letron« itp.
Zresztą to ostatnie zagadnienie jest szersze i wykra~za poza
ramy nomenklatury obiektów księżycowych. Chodzi bowiem
o to mianowicie, aby ułatwić polskim autorom i tłum< czom
operowanie nazwiskami obcymi. Może daloby się przyjąć 7a
dopuszczalną w pewnych wypadkach obok pisowni cryginalnej
i pisownię fonetyczną, którą możemy uważać za ~-polszczoną
pisownię nazwiska. W tej dziedzinie mamy już liczne precedensy, np. Szopen, Szekspir, Bajron itp.
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Astrofizyka .
Tu powstaje przede wszystkim zagadnienie, czy nomenklatura astrofizyczna powinna wlec się w ogonku ogólnej nomenklatury fizycznej z uwagi na to, że fizyka jest nauką starą,
a astrofizyka stosunkowo młodą- czy też dążyć do samodzielnego jej ustalenia. Przypuszczalnie najwłaściwiej byłoby, aby
nazwy używane w obu dziedzinach wiedzy były ustalone przez
fizyków i astronomów we wzajemnym porozumieniu.
Zacytuję kilka przykładów określeń, które spotykałem
>Ostatnio w naszej literaturze, a które wymagają ostatecznego
ustalenia:
1. molekuła, drobina czy cząsteczka? Tu można zauważyć, że
jeśli molekuła czy drobina mogą być uważane za terminus
technicus i pretendować na monopol w swoim zakresie, to
nie można by tego samego powiedzieć o cząsteczce. Uży
wając nazwy cząsteczki dla określenia molekuły nie możemy tej nazwy wykreślić równocześnie z ogólnego słow
nictwa i zabronić używania jej tam, gdzie będzie to uzasadnione. Stąd mogą wyniknąć komplikacje i niejasności terminologiczne. Jeśli np. rozpatrywać będziemy możliwość
i warunki kondensowania się pyłu i gazu międzygwiezdnego
w większe cząstki, będziemy operować zarówno molekulami
kondensującego się gazu jak i cząsteczkami pyłu kosmicznego. Jeśli nazwiemy molekuły kondensującego się gazu
» cząsteczkami « wyniknie plątanina terminologiczna. Takich
przykładów można zacytować więcej.

:2.

prędkość czy szybkość, np. światła, ruchów w przestrzeni
ciał kosmicznych, elektronów, atomów itd. Zdaje się, że
astrofizycy wolą używać wyrazu » prędkość « . Czy wyraz
szybkość , który się tak przyjął (np. szybkość światła) ma
być całkowicie wyeliminowany ? Może pozostanie termin

:3.

prędkość (szybkość) »krytyczna«, »paraboliczna« czy »ucieczki « (Francuzi używają terminu >> vitesse de liberation«)?

4.

rozkład czy rozmieszczenie energii w widmie, ciał w przestrzeni itp.?
należałoby uporządkować dziedzinę »blasku « i » jasności « 
pozornych i absolutnych,
siła światła, czy natężenie światła , czy blasku?
gwiazdy >> wypromieniowują << , » emitują « czy » wysyłają «
promieniowanie wzgl. energię?
prędkości (szybkości) radialne czy w promieniu widzenia?
czy obok »promieniowania« można używać ~Nyrazu »radia-

szybkość

5.

u.
7.
S.
'9.

dla dziedzin nieastrofizycznych ?
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c ja « skoro używamy wyrazów "radiant<' , , radialne << , >> radiator << ?
10. pobudzone atomy czy wzbudzone?
11. » pozostałości<< , >> resztki<< , >> odłamki « czy » szczątki « atomów,
też >produkty rozpadu« atomów? Należałoby przy tym
odróżnić pozostałości wynikające z jonizacji od pozostałości w wyniku rozpadu jądra atomów,
12. »klasy « czy »typy<< widmowe (klasyfikacja Harwardzka).
13. zdolność odbijania czy albedo?
14. seria główna czy ciąg główny (diagram R u s s e l l a H er t z s p run g a),
15. ciało >> doskonale chłonące << czy też >> doskonale « lub ,, absolutnie«, >> idealnie czarne « ?
16. czy używać nazw infraczerwony, ultrafioletowy, czy podczerwony, nadfioletowy, ultrafiolet? Niektórzy ·używają
określenia nadfiołkowy,

17. prążki »zakazane«, >> zabtonione czy wzbronione '?
18. w gwiazdach podwójnych fizycznych czy używać dla mniejszej gwiazdy nazwy >> satelita«, czy "towdrzysz « ? Nadto·
» składnik «
czy >> składowa « w systemi(' podwójnym lub
''>'ie1okro1nym?
19. algolidy czy gwiazdy zaćmieniowe? Przecież ta ostatnia
nazwa jest szersza.

Kosmografia -

Astronomia sferyczna-- Mechanika niebios

I w tych dziedzinach nie brak wątpliwości terminologicznych. Np.:
l. rektascensja i cleliknacja czy "wznoszenie proste" i zbo. ?
czenle.
2. ,. kula « czy >> sfera« niebieska?
3. Pas Zodiakalny czy » Zwierzyńcowy « ?
4. Gwiazda >> Biegunowa « czy Polarna?
5. moment pędu czy moment ilości ruchu?
6. asteroidy, planetki czy planetoidy? itd.
W niniejszej pracy, zresztą bardzo pobieżnej, me usiłuję
bynajmniej rozstrzygać jakichkolwiek kwestii z dziedziP~' nomenklatury astronomicznej lub też narzuca( ten czy inny pogląd , czy :zdanie.
Cel niniejszej pracy, to wyłącznie chGć wysunięcia zagadnienia posiadającego duże znaczenie praktyczne. Chodzi o 1.o,
aby zachęcić bardziej kompetentny świat ~pecjalisótw--c-.strono
mów i lingwistów do zajęcia się tymi probJemarni i rozważenia
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ich, a w następstwie, ostatecznego rozstrzygnięcia iLh w ten
czy inny sposób, w sposób autorytatywny. .inicjatywa w tym
kierunku, polegająca np. na utworzeniu dla tego celu specjalnej komisji, mogłaby być udziałem Folskiego Towarzystwa
Astrunomicznego lub Akademii Nauk.
Przykłady, które przytoczyłem, może nie zswsze udane,
zaczerpnąłem zarówno z własnego doświadczenia jako tłuma
. cza, jak i z literatury astronomic<:nej.

KRONIKA
Nowa gwiazda w Tarczy Sobieskiego
Dn. 19. VII. 1952 r. S. A ren d w obserwatorium w Ucde (Belgia)
odkJrył przy pomocy fotografi Norwą w gwi..azdozbiorz.e Tatrczy Sobieskiego. Był to obiekt 11 wielkości. Gwiazdę obserwowano następnie
w obserwatorium w Hamburgu jako obiekt o jasności widomej ok. 12.m7.
Os1laitnio Nowa nieco pojaśnilała, gdyż dn. 10 i 15. VIII. br. b1ask jej
oceniono w Ostrowiku jako jaśniejszy niż 12m.5. Gwiazdę tę · obserwowano również w Obserwatorium Krakowskim, stwierdzając oscylacje
blasku. Jeżeli przypuścimy, że Nowa w chwili odkrycia była w największym blasku, to z uwagi na okoliczność, że gwiazdy te w maksimum osiągają wszystkie jasność absolutną: -5m.5, dojdziemy do wniosku, że zjawisko odbyło się w rzeczywistości jakieś 6 500 lat temu.
A że w tych okolicach nieba zalegają obfite złoża "mgły przygalaktycznej", które redukują w znacznym stopniu jasności widome gwiazd poza
nimi położonych, przeto .,wybuch" Nowej należy raczej odnieść do
epoki jakieś 2 000 lat przed naszą erą. Wiadomość o katastrofie gwiazdy
dopiero teraz dotarła w okolice Galaktyki, w których wraz ze Słońcem
przebywamy.
J G.
Nowa w gwiazdozbiorze

Niedźwiadl{a

CentraLa telegramów astronomicznych w Kopenhadze informuje, iż
według tele.gromu prof. Kukarkilll.a z Moskwy, S o ł o w j e w w Sialinabadzie odkrył Nową w gwiazdozbiorze Niedżwiadka (Scorpius). Gwiazda
była w dniu 10. VII. 12-tej wielk. gw., 11. VII. o godz. 16 T. U. 9-tej wielk.
gw. Jej wSJpółrzędne równikowe odniesione do początku 1952 r. są
a = 17h 46.m9; ll = -35° 22'

SLP
Zjawiska głosowe towarzyszące przelotom bolidów
Artykuł, którego streSI7Jcu:ni.e podajemy poniżej, rozpoczyna autor,
! . S. A s t a p o w i c z, znany radziecki badacz meteO~J'tów, od opisu
obserwacji, którą dokonał w 1925 roku, w czaSiie ~elotu nad połud
niową Ukrainą (wieczorem 20 si~pnia) jasnego bolidu. Autor z przy-
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jacielem znajdowali się na przechadzce, na jednym ze skwerów Nikołajewa. Wioczór był pogodny, 1
pogoda '1.\-yjątkowo spokojna, trwał jeszcze
zmierzch. Nagle obaj obserwatorzy usłyszeli odgłos przypominający szum
wzlatującej rakiety, a równocześnie wszystko wokół zostało oświetlone
jaskrawym światłem. Spcjrzawszy na niebo obserwatorawie ujr-z:eli ślad
jasnego bolidu, który utrzymywał Sli.ę jeszcze pnez kilkanaście minut.
Szum towarzyszący przelotowi bolidu był słyszany jeszcze przez wielu
innych świadków w Nikołajewie. Późniejsze obliczenia pokazały, że
najkrótsza odległość od toru bolidu do Nikołajewa wynosi.la 247 km.
W następ~h latach autor zebrał dane odnoszące się do 40 podobnych
zjawisk i jeszcze w 1929 roku (w artykule ogłoszonym w czaoopliśmie
.,Mirowiedenje") doszedł do wniosku, że mamy tu do czynienia z zupeł
nie realnym zjawliisikiem, jakkolwiek trudnym do wytłumaczen:iia. Nie
można bowiem przypuścić, aileby fale głosowe dochodzily równocześnie
z falami świetlnymi ze źródła odległego od obserwatorów o wiele dzjesiątków kilometrów. Chodzi tu o pewne "anormalne" .z jawisko głosowe
towarzyszące przelotowi bolidu, polegające na syku, szumie czy poświ
ście równoczesnym ze zjawiskiem świetlnym; "zwykłymi" zjawiskami glosowymi możnaby naz:wać WielekTotnie obserwowane przy przelocie bolidów odgłosy przypominające odległe wybuchy, uderz,enia czy grzmoty,
występujące w ciągu kilku minut po obserwowanym przelocie jasnego
meteoru.
Jest faktem, iż w literaturze specjalnej dotyczącej bolidów i meteorytów anormalne zjawiska głosowe są z reguły lekceważone, jakkolwiek sumienni autorowie niekiedy wspominają o nich. Powodem OIWego
częstego nieprzypL<;yWania obiektywnej realności zjawisku szumu czy
świstu równoczesnemu z przelotem bolidu, jest WSpOmniana już trudność zrozumienia faktu równoc::z.esnego występowania zjawisk św:ietlnych
i głosowycil.
W omawianym artykule autor zestawił obszerny katalog obejmujący
163 pozycji tych przypadków pojawień gię bolidów, w których obserwatorzy wyraźnie stwierdzili występowanie anormalnych zjawisk dźwię
kowych. Katalog obejmuje obserwacje zarówno z ostatnich lat, jak i te
z dawniejszych wieków, odnośnie których doszły nas wiamgodne zapiski.
Warto na przykład wspomnieć, że już w IX wieku naszej ery astronomowie chińscy zanotowali w dwóch przypadkach, iż przelotowi jasnych
bolidów towarzyszył szum podobny do tego, który wydaje stado przelatujących żóra\\-i czy dzikich gęsi. Z danych zebranych w zestawionym
przez siebie katalogu autor wyciąga saoreg wniosków, z któryoh najważniejsze podajemy polliiżej.
Jest niewątpliwym, obiektywnym faktem obserwacyjnym, iż pojawieniu jasnych bolidów towarzyszą często zjawiska głosowe o charakterze szumu czy świstu jednoczesne z rozbłyskiem bolidu, a nie
rzadko poprzedzające na 1-2 ~:ekund moment największej intensywności blasku.
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Bolidy z anormalnymi zjawiskami głosowymi pojawtiają się równie
na południowej jak na północnej półkuli Ziemi, w okolicach polamycb jak i w krajach tropikalnych, •zarówno na pustyniach jak i na
morzu, w górach i na równinach, w jakichkolwiek porach roku i doby.
Im jaśniejszy jest bolid, tym częściej jego pojawieniu się towarzyszą
anormalne zjawiska głosowe. Przy jasności -18 wielk. gw. i Więcej,
u Większości bolidów obserwuje się występowanie ~u lub świstu.
• Szumy te bywały jednak obserwowane i u słabszych bolidów, nawet
-6 wielk. gw.
Anormalne odgłosy bywają obserwowane w odległościach od 10 do
420 kilometrów, zwykle w odległościach 50 do 200 kilometrów. Zda.rz.a
się, że bliżsi obserwatorowie nie słyscz.eli szumu, chociaż w Większyc..łl
odległościach był on obserwowany.
Niekiedy maksimum natężenia zjaWisk głosowych zgadza się (co do
czasu) z maksimum blasku bolidu, w wielu jednak p:rz,ypadkaoh maksimum intensywnośCi zjawisk głosowych przypada nie wtedy, gdy jasność bolidu jest maksymalna, lecz podczas maksimum szybkości narastania jasności, a Wlięc w pierwszej połowie zjawiska przelotu.
Uważni obserwatorowie nadmieniają, że szum bolidu, chociaż wywołany jego przelotem, wydaje się wychodzić z otaczających obserwatora ziemskich przedmiotów (liści drzew, lub krzaków').
Odnośnie źródła powstawania omawianych zjawisk głosowych wysuwa Astapowicz hipotezę, iż mamy tu do czynie:n.W ze z-jawiskami
elektrycznymi. Wykazuje on, że duże bolidy mogą powodować - być
może za pośrednictwem ultra-fioletowego promieniowania powstawanie ładunków elektrostatycznych w stratosferze rzędu 10 7 kulombów;
Rozpatrując powierzchnię Ziemi i stratosferę jako okładki kondensatom sferycz~nego otrzymuje autor gradient potencjału rzędu 140 Volt/cm,
podczas gdy normalnie wartość gradientu elektrycznego pola ziemskiego
jest rzędu l Voltlcm. Jak wiadomo, przy tak dużych napięciach statyczne ładunki elektryczne mogą spływać z ziemskich przedmiotów z towarzyszeniem trzasków i syków, podobnych do obserwowanych przy
przelotach bolidów.
[Wedł. Meteoritika, 9, 71 (1951)]
SLP
często

Orbita meteorytu Sichote -

Alińskiego

W ostatnim (IX) tomie "Meteorytyki", publik,acji wydawanej przez
Nauk ZSRR, a poświęconej wyłącznie sprawom meteorów
i meteorytów, znajdują się dwa artykuły znanego astronoma rndzieckiego, akademika W. G. F i e s j e n k o w a , poświęcone zagadnieniu
wyznaczenia orbity meteorytu Sichote- Alińskiego (por. Urania T. XXI,
str. 35), który w dniu 12 lutego 1947 roku spadł o godzinie Oh 38m
T. U. w miejscu o szerokości geograficznej + 450 10', długości -134° 39',
Radiant meteorytu (czyli punkt sfery niebieskiej, z którego nadleciał
Akademię
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meteoryt) posiadał wsólrzędne horyzontalne: wys. 41°, azymut (liczony
na wschód od kierunku północnego) 35°. Współrzędne te wstały wyznaczcne z dużym stopniem pev...-ności n.a podst:?.·.vie zeznań licznych świad
ków upadku meteorytu, zebranych z 40 różnych miejscowości.
Dla oblicwnia elementów orbity meteorytu, którą opisywał on wokół Słońoa prz~d spotkaniem się z Ziemią, konieczna jest znajomość
szybkości meteorytu w momenc:e spotkania. Problemowi wyz:naczenią
tej szybkości. jest poświęcony pierwszy z artykułów Fiesen.kowa. Problem jest trudny. Z góry można tylko tyle powiedzieć, że szybkość ta
nie mogła być ani większa niż 19,6 kmfsek ani mniejsza niż 11,2 km/sek.
Przy szybkości większej niż 19,6 kmlsek me<teoryt poruszałby siQ
w stosunku do Słońca po orbicie hiperbolicznej, co jest nieprawdopodobne, gdyż wszystlde meteoryty są stałymi człon.k.am:i układu sło
necznego; przy ~ybkogci mniejszej niż 11,2 krn!sek. meteoryt byłby
stałym satelitą ZieJru, co również jest niemożliwe. Z bardzo szczegółowej
analizy autora, uwzględr.lającej wszyst.Jde dane odnośnie ruchów ciał
meteorycznych w atmosferze ziemskiej, wynika, iż szybkość meteorytu
prą spotk.aniu z Ziemią wynosiła między 14 a 15 km/sek.
Obliczenie przedstawione w drugim z omawianych artykułów, wykonane w oparciu o wyżej przytoczone dane wyjściowe, prowadrz.i downiosku, że meteoryt poruszał się wokół Słońca po orbicie eliptycznej,
o półosi większej a ~ 1,917 j. a., nachyleniu i = 8°,4, ekscentryczności
e 0,483.

n

.,..
Jak widać z podanego rysunku (n perihel orbity, K miejsce spotkania
z Ziemią) meteoryt Sichote - Aliński, nawet w największej odległości
od Słońca, znajdował się wewnątrz pierścienia asteroid i nigdzie nie
podchodził bliżej do Słońca, niż wynosi promień orbity ziemskiej. Można
go uważać za jedną z maleńkich asteroid, które, według wszelkiegoprawdopodobieństwa, krążą w
większych ilościach w
przestrzeniach
międzyplanetarnych.

[Wg Meteoritika, 9, 3; 9, 27 (1951)]
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Wyznaczenie orbit gwiazd w Galaktyce
Majowo-czeocwcowy nr pisma "Astronomiczeskij Zurnał" z br. zamieścił pracę moskiewskiego profesora astronomii gwiazdowej P. P .
P a re n a g o, w której na podstawie statystycznych danych o rozmiesz-czeniu i ruchach gwiazd typu a Cephei, Mira Ce<ti i RR Lyr.ae, oblicumy zoSJtał - przy pewnych teoretycznych założeniach - schem.aty~y mzkład gęstości materii w Galaktyce. Osobliwością pracy jest
podanie metody, która pOIZwala - Wychodząc Z pOWyżej wymi.eniOI!lyoh
danyoh statystycznyr.h - oblicZJać m-bity indywidualnych gwia;zd, dla.
których istnieją kompletne dane o ruchach własnych, ~ościach radralnych i paralaksach. Sam autor zastosował tę metodę do Słońca oraz
dwu gwiazd znanych z największyoh ruchów własnych. Pon;iż.Siza tablica
podaje część wyników tych obliczeń:
Słońce

Gwiazda
Kapteyna

,. Strzała' '

Barnarda

Okres pełnego obiegu '.>.rokół
Galaktyki {,., obieg syderyczny")

212 .106 lat
160.J06lat
290.106lat?
czasu między dwoma
kolejnymi przejściami przez
perigalaksjum {"obieg anomalistyczny")
176.106
292.106 "...,.,
79.106 "
Chwila przejścia przez periga1aksjum
rok + 12.106 rok + 37.106 rok-20.106?
Chwila prz.ejścia przez apo.galaksjum
" -76.106
" -2,4.106
" +272.106?
Odległo.ilć od środlro Galaktyb:
w perigalaksjum
7120 ps
745 ps
5560 ps?
w apog.alaksjum
8590 "
7220 "
22540 " ?
Prędkość w perigalaksjum
250 km/sek
365 km/sek
335 km/sek
Prędkość w apogalaksjum
207 "
39 "
82 "
Odległość i chwila przejścia przez apogalaksjum "Strzały" jest wyznaczona tylko prowizorycznie. Parenago przypuszcza, iż przy dokład
niejsrzych rachunkach może się okazać, iż gwiazda ta w rzecz.ywi.sltości
na zawsze opuści Galaktykę {orbita hiperboliczna). We wszystkich
raahunk.ach autor nie uwzględniał ewentualnych perturbacji pochodzą
cyah od gwiazd napotkanych przypadkowo po dirod:ze, które mogą tor
gw1azdy znacznde zmienić. Jednak prawdopodobieństwo tego rodzaju
"bliskich przejść" jest w Galaktyce bardzo niewif'lkie.
K. R.
[Wedł. Ast?·onomiczeskij Żurnal 29, 245 {1952)]
Odstęp

Gwiazda o najkrótszym okresie zmian blasku
Dotychczas za g\viazdę zmienną o najkrótszym okresie zmian b1asku
uważano CY Aquarii {Wodnika), ,.pulsującą" co 88 minut. Ostatnio rekord
ten został pobity dzięki odkryciu nowej gwiazdy zmienpej tego samego
typu o okresi<> 80 minut. Jest to dawno już znana astronomom gwiazda
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o jasności widomej 7m, figurująca w katalogu Drapera pod numerem HD
223065. Jej zmienność zbadano ostamio przy pomocy takiego samego fotometru fotoelektrycznego, jaki posiadają w Polsce obserwatoria w Krakowie i Wrocławiu.
Amplituda blasku tej osobliwej z wielu względów gwiazdy jest
również z;mienna: osiąga niekiedy o,m8, niekiedy spada do o,m3. Zmiany
amplitudy i kształtu krzywej przypominają gwiazdę RR Liry (P;,."41d).
HD 223065 jest podkarłem, w minimum blasku typu widmowego A8 lub
FO. Odległość jej jest oceniana - bez uwzględnienia absorpcji kosmicznej -:na 900 L św., a to na podstawie jej jasności absolutnej (M = o,mo)
i "prawa cefeid".
Ruch własny gwiazdy wynosi 0",886 na rok, co odpowiada, po
uwzględnieniu jej odległości, prędkości 1110 km/sek. Prędkość ta przewyższa szybkość krytyczną dla gwiazd w Galaktyce i predysponuje
gwiazdę do ucieczki z naszego układu.
Współrzędne na r. 1950 są: 23h 43,m8 oraz -42° 23',5. Gwiazda ta,
w Polsce niewidoczna, położona jest w odległości 5° od "jota" Feniksa.
J . G.

OBSERWACJE
Częściowe zaćmienie Księżyca

dnia 5. VIII. 1952 r.
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W Krakowie z początJm wiec7.o.ru Księżyc przesłaniały chmury, które
20h. Fotografowanie rorz;poczęto od 20h 35m (momenty podano w czasie środlmwo-europejskim), gdy niebo dostatec:m:ie pociemniało. Zdjęcia dokonano na zwykłej bewdblask.owej kliszy fotografialnej o alułości 22°/10 Din, przy pomocy umocowanego na stałe aparatu
fotograficznego 9Xl2 Ica-Aplanat "Delta" l : 8, F= 13 am. Przy przesłonie l : 18 naświetlano początkowe zdjęcia 4 sekundy, a końcowe dwie sekundy. Fotografow~no w O(istępach 5-minutowych. Na zdjęciu
zeszły około

widać, że:
zaćmienia wypadło między trzecim a czwartym zdję
sięgając poza połowę średnicy Księżyca, a ostatni kontakt wypadł
między trzecim a cz.wartym zdjęciem od końca; jest to zgodne z prze-.
powiednią: maksimum o 20h 47m (0·54 średnicy przesłoniętej cieniem
Ziemi), a koniec zaćmienia o 22h Qlm.
2. Promień cimia Ziemi j~ większy od prorrJenia talrczy Księżyca,
przez co wygląd sierpów jest inny, niż podczas normalnych zmian faz,
kiedy granicą pomiędzy oświetloną a nieoświetloną częścią Księżyca jest
półoklrąg elipsy, a sierp obejmuje zawsze pół obwodu tarczy.
3. Księżyc w toku zaćmienia przechodzi przez dolną część cienia

l. Maksilnum

ciem

Ziemi od prawej strony do lewej.
4. Podczas mćmiania Księżyc wraz z cieniem Ziemi przesuwa się na
niebie swym ruchem dziennym w ciągu 5 minut o przeszło dwie śred
nice swojej tar.::.z.y od lcvvej strony do prawej, równocześnie wznosząc
się coraz wyżej nad horywnt.
5. Na zdjęciu v.rskutck półcienia jasność powierzchniowa małych
siei1PÓW w stosunku do jasności powierzchniowej Księżyca niezaćzn:io...
nego jest mniejsza, mimo że czas naŚ'.vi~tlania ostatnich zdjęć jest dwa
razy krótszy od czasu naświetlania początkowych sierpów.
Jerzy Kordylewski

ANDRZEJ GAJ
WYZNACZANIE PRZYBLIZOI'II"EGO

POŁOZENIA

PLANET

Poniżej podajemy łatwą metodę, pozwalającą na szybkie wyznaczenie
przybliżonego pvłożeni.a na niebie planet: Merkurego, Wenus, Marsa, Jowisza i Saturna. Do tego celu służą rysunki l i 2 oraz tabela l. Tabela l
zawiera okres czasu obejmujący wieki: od XV do XXIV włącznie, co
jest szczególnie korzystne, jeżeli chce się znaleźć dane, tyczące się położenia planet w odległej prz.e-szłości lub przyszłości.
Ponieważ na rysunku planety i z...Tlaki zodiaku oznaczone są przy

pomocy symboli astronomicznych, podajemy dla przypomnienia owe
symbole:
ZNAKI PLANET

0
~
~

EB

Słońce

o

Merkury
Wenus
Ziemia

'4
l)

Mars
Jowisz
Saturn

ZNAKI ZODIAKU
1 'r Aries
Wiosenne { 2 'tf Taurus
3 ):( Gemini

Baran
Byk
Bliźnięta

{
Jesienne

7 ~Libra
Waga
81ll, Scorpius Niedźwiadek
9 ,(' Sagittarius Strzelec
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Letnie
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4 '29 Cancer
5 b( Leo
{
6 11V Virgo

Rak
Lew
Panna

Zimowe

1O f6 Capricomus Koziorożec
11 ~>; Aquarius Wodnik
{
12 )( Pisces
Ryby

II
vj
.ll.S

-us
s

t

Ry10. l. Orbity Ziemi, planet

wewnęt!l'Zillych

i Marsa.

Na rysunku l. narysowane są w skali orbity pLanet wewnętrulych
i Marsa (ziemskich). Grubsza linia oznacza część karoej orbity leżącą
:~~a północ od ekliptyki.
Rysunek 2. przedstawia orbity Jowisza i Saturna wraz z orbitą
Ziemi, lec;z: wyrysowane w innej skali.
Na obu rysunkach zostały zaznaczone w odstępach miesięcznych pozycje Ziemi, -rodczas, gdy d:ziesiętne 0,0.1,0.2, etc. aż do 0,9 oznaczają
pozycje orbitalne pozostałycil planet, przy czym liczby O i O.!i odpo"Wiadajll periheliurn i aphelium. Ułożenie dziesiętnych wskazuje kierunek ruchu, a łuk zawarty między dwoma punktami odpowiadającymi
dwu na..tępującyrn dziesiętnym, jest drogą opisaną przez planetę w jednej dr.iesiątej jej okresu obiegu. Stąd , znając czas, który upłynął od

URANIA

311

przeJseta perihelium, jest możliwe przy pomocy tych danych umiejscoobiekt na rys. l. lub 2.

wić

v1

n
-~~5

.23 .,

l
'G

Rys. 2. Orbity Ziemi, Jowisza i Saturoa.
Dziesiętną , od,powiadającą pozycji planety
się z Tabeli l. przez zwykłe dodawanie

w żądanym czasie, otrzyliczb, związanych z dniem
miesiąca, mi.esiąoom, jednostkami, dzie<>iątkami i setkami lat.
Najlepiej objaśnia to przykład : Szukamy pozycji planety Wenus pią
tego lutego 1934. DZJień miesiąca jest 5, miesiąc 2, jednostki lat 4, dziesiątki 3, setki 19. Z tabeli l. otrzymujemy .pewne liczby związane z powyższymi datami, które dodajemy następująco.

muje

Liczba odpowlada)'\Ca
Dzień miesiąca
Miesiąc

5
2
4
3
111

J ednootki la t
Dziesiątki lat
Setki lat
Suma

0.01
0.7!
0.5()

0.76
O.OG
1.91J
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Tablica l
DZIESIĘTNE

Dzień

l Dzień

miesiąc

11

l4

Merkury 0.00 0.03
.Ol
.00
Wenus
Mars
0.00 0.00

miesiąca

l

DLA PLANET

(Kalendarz

Gregoriański)

7 110 113 116119

0.07
.03
O.Dl

l 221

25

l 28

l

31

l

0.10 0.14 0.17 0.20 0.23 0.27 0.31 0.34
.13
.11
.04
.05
.07
.08
.09
.12
0.01 0.02 0.02 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04
Miesiące

l

V
l 11
l l IIIIIlVI l VI l VII VIIIIlX
Merkury l 0.29 0.64 0.96 0.3110.65 0.00 0.35 0.70 0.06
Wenus
Mars
Jowisz
Saturn

.58
.90
.61
.491

.72
.95
.62
.49

.85
.99
.62

.93
.03
.63
.50
.491

.12
.07
.64
.501

.26

.39
.15
.65
.50

.11
.65
.50

l l l

.67
.25
.66
.511

.53
.20
.66
.51

X

XI

XII

0.40 0.75 0.09
.80 .94 .07
.29 .34 .38
.67 .68 .68
.51 .521 .52J

Jednostki lat

Merkury
Wenus
Mars
Jowisz
Saturn

,

0.00 O.ló 0.30
.00
.63
.25
.53
.06
.00
.00
.17
.08
.03
.07
.00

0.46 0.61 0.76 0.91 0.06 0.22 0.37
.88 .5J
.13
.75
.38
.00
.63
.59
.13
.66
.19
.72
.25
.78
.25 .34
.42
.67
.76
.51
.59
.10 .14
.17
.20
.27
.31
.24

Dziesiątki

lo l
Merkury
Wenus
Mars
Jowisz
Saturn

0.00
.00
.00
.00
.00

l

l

2

O.!i2 0.04
.25
.ól
.31
.63
.84
.69
.33
.68

l

3

l

lat

4

l l l l l
5

6

7

8

9

0.56 0.08 0.60 0.12 0.64 0.16 0.68
.76 .Ol
.27
.53
.78
.04
.29
.27
.58
.95
.90
.21
.53
.85
.53 .37
.22
.06
.74
.90
.59
.02 .35
.70
.04
.72
.38
.061
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Tablica l
DZIESIĘTNE

DLA PLANET

Setki lat

l
Merkury
Wenus
Mars
Jowisz
Saturn

14

0.02
.29
.18
.85
.02

115
0.22
.82
.34
.28
.42

:1 16
0.41
.36
.51
.71
.82

l l l l l 2r~ l l
17

18

0.61 0.80
.91
.45
.67
.84
.14 .ó'i
.21
.61

19

20

0.00
.00
.00
.00
.00

0.20
.óó
.16
.43
.39

0.39
.09
.33
.86
.79

~2

23

0.59
.6<l
.49
.29
.18

0.78
.18
.66
.72
.581

Odrzucamy liczbę na lewo od !prZednka i pozostawiamy jedynie CZE:SC
dziesiętną, tj. 0.99. Punkt, odpowiadsjący 0.99 na orbicie Wenus na rys. l.
przedstawia pozycję tej planety w dniu 5 lutego 1934 r., podczas, gdy sama
data określa położenie Ziemi. Tak się składa, że w tym konkretnym przypadku, owe dwa punkty wraz z punktem środkowym (Słońce) leżą na
prostej linii w porządku Słońce-Wenus-Ziemia.
Przypuśćmy , że następnie szukać będziemy położenia Wenus w dniu
18 listopada 1934 r. Z tablicy l. znajdujemy dla Wenus :
Liczba
Dzień miesiąca
Miesiąc

Jednostki lat
Dziesiątki lat
Setki lat

18
11
4
3

19

l

odpowiadająca

0.08
0.94
0.50
0.76
0.00

2.28
Suma
Umieszczamy Wenus w punkcie odpowiadającym dziesiętnej 0.28 a Ziemię w pukcle odpowiadającym 18 listopada i widzimy, że te dwie planety są w.owu w prostej linii ze Słońcem, leez obecmie w porządku:
W1enus-8łońce--Ziemia.

Kiedykolwiek punkty odpowiadające planecie (innej niż Ziemia)
i Słońcu wypadają na prostej kończąc ej się na Ziemi na rys. 1., mówimy, że planeta i Słońce są w koniunkcji (czyli złączeniu).
Oba powyższe przykłady przedstawiają koniunkcje Wenus i Słońca
i aby rozróżnić dwa różne ułożC'!'1ia nazywamy pierwszy przykład koniunkcją dolną (symbol
ó 5f 0 Inf.), a drugi koniunkcją górną
(symbol ó Q 0 Sup).
W analogiczny sposób d.la Merkurego znajdujemy w dniu 6 marca
1934 r. dziesiętną 0,19 i widzimy, że w tym dniu miała miejce k<miu:nkcja
dolna, a 20 Sltycznia 1934 r. Merkury znajdował się w koniunkcjli górnej
ze Słońcem.
Mimo, że punkty odpowiadające Ziemi, Słońcu i planecie leżą na
linii prostej na rysunku, nie dowodzi to jednak, że leżą one na lilnii
prostej w przestrzeni. W piCII"Wszym przykładzie dzi!~s,iętna równa jest
0.99 i odpowiedni punkt znajduje się na gr u b s z ej części łu.lru, wyobrażającego orbitę Wenus., stąd planeta w dolnej koniunkcji dnia 5 lutego 1934 r. znajduje się na północ od ekliptyki i jej pozycja w prze-

l

:

'
l

~

l
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strzeni nie leży na prostej łączącej Ziemię ze Słońcem. Widziana z Ziemi
planeta w owym dniu znajdowała się około 4° na północ od Słońca.
Podobnie w pozostałych przykładach planeta znajduje się albo na
północ albo na południe od Słońca.
Może się zdaJrZyć jednak, że podczas koniunkcji ze Słońcem, planeta
2l!1ajduje się ba,rdzo blisko ekliJptyki lub na -samej eklirptyce, wtedy
Słońce, planeta i Ziemia IL.e<'Zywiście leżą na prostej w przestrzeni. Jeżeli to nastąpi podczas koniunkcji dolnej, z Ziemi widzimy planetę
pl'Z€Chodzącą na tle tarczy słonecznej.
Dla objaśnierom rozważmy położea'1ie Merkurego w dniu 8 listopada
1927 r. Dziesiętna dla tej daty jest 0.93. Z rys. l. znajdujemy, że Słońce,
Merkury i Ziemia, leżą w jednej hnii, tj., że Merkury ZIIlajduje się
w dolnej koniukcji ze Słońcem. Co więcej, planeta leży właśnie na połączeniu cienkiej i grubej części wyrysowanej orbity, to znaczy, że
musiała przeciąć ekHptykę w owym dniu dążąc z południa na północ.
Jasnym więc jest, że w dniu 8 listopada 1927 r. miało miejsce przejście
Merkurego na tle tarczy słonecznej.
Ostatnie przejście Merkurego miało miejsce 12 listopada 1940 r., a następne wypadają 13 listopada 1953 i 5 maja 1957 r.
Przejścia Wenus przez tarczę słoneczną zdarzają się znacznie rzadziej. Pierwsze przepowiedziane przejście Wenus miało miejsce 24 listopada 1639 (Starego Stylu). Możemy to sprawdzić; zamieniamy 24 listopada 1639 (SS) na odpowiednią datę kalendarza gregoriańskiego i otr-zymujemy 4 grudnia 1639 (Nowego Stylu). Przy pomocy tablicy l. znajdujemy:
Liczba

Dzień miesiąca
Mliesiąc

4
12
9
3
16

.

Jednostki lat
Dzie.:;iątki l::lt
Setki lat

odpowiadająca

0.01
0.07
0.63
0.76
0.36

Suma
1.83
Znajdujemy odpowiednie- punkty na rysunku i widzimy, że planety leżą
na linii prostej w porządku: Słońce, Wenus, Ziemia i że Wenus znajduje się na ekliptyce. Zachod2li przeto przejście Wenus przez taoczę
słoii:Vilcz.ną
Ponieważ, orbity pozostałych planet, Marsa, Jowisza, Saturna etc.
leżą całkowicie na zewnątrz drogi Ziemi, prz-eto niemożliwe jest dla nich
zjawisko p!I"ZCjścia i koniunkcji dolnej. Wszystkie koniunkcje tych planet są górne i mówimy po prostu, że planeta znajduje się "w ko-

niUil'llkcji".
Dla objaśnienia rozważmy położenie Jowisza dnia 8 maja 1917 r.
Ruch orbitalny tej planety, zarówno jak 'i ruch Saturna w silcali rysynku 2. jest tak nieznaczny w przeciągu miesiąca, że możemy zaniedbać dzień miesiąca i z tablicy 1. znajdujemy dla Jowisza:
Liczba
Miesiąc

5
7
l
19

Jednostki lat
Dziesiątki lat
Se<llki lat
Suma

odpowiadająca

0.64
0.59
0.84

o.oo
2.07

Po naniesieniu pozycji na rys. 2 widzimy, że Jowisz.
JTria le:ią na prostej, w wymienionym porządku (tj. ó ~

Słońce

e ).

Zie-
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Z drugiej strony, ob~erwa1or umieszczony na jednej z planet posia
orbity leżące na ze\V':'lątrz ocbity ziemskiej, widzialby od czasu
do czasu Ziemię w dolnej koniunkcji ze Słońcem, tj. używając naszych tysunków, mobaby poprowadzić prostą, łączącą Słońce przez
Ziemię z daną pla'Illetą. Gdy wchodzi L-licie ułożenie, my na Ziemi mówimv. że planeta znajduje się w opozycji, czyli prz.eciwsrtawieniu (symdających

cP ).

Jako przykład możemy spraw~hić że 28 stycznia 1931 r. Mars
w opozycji do Słońca ( cP
0 ). W dniu tym planeta
była prawie dokładnie naprzeciw Słońca względem Ziemi i przeto
wschodziła o zachodzie Słońca i przecinała południk o północy.
Z powodu ich bliskości do Ziemi, planety w opozycji najlepiej nadają się do obserwacji.
Oba rysunki ograniczone są kołami, na których umieszczone są z.naki
zodiaku, liczby rzymskie O, I, II aż do XXIII oraz liczby arabskie O,
do 23.5 określające odpowied!1io rektascenzję i deklinację. Linia prosta, pop~rowadzona na rysunku l. z p<YZ.ycji Ziemi do Słońca i przedłu
żona aż do przecięcia się z obrzeżeniem, wskazuje na nim współrzędne
równikowe Słońca; oczywiście w praktyce "rysowanie linii" zastępujemy
przyłożeniem linijki.
Na przykład 6 marca 1934 r. prosta Ziemia Słońce przecina koło zewnętrzne w XXIII i znajdujemy, że dla Słońca
rektascenz.ja wynosi 23 h., deklinacja -6° i że Słońce z.najduje się
w znaku (nie w kon<;telacji) Ryb.
Ponieważ
rektru.cenzję określa nam czas gwiazdowy, w którym
gwiazda przechodzi przez południk, a my w obserwacjach amatorskich
używamy raczej czasu zwykłego (słonecznego), przeto zamieniamy czas
zwiazdowy na zwykły według formuły:
bol

o

znajdował się

Czas gwiazdowy

(minus 24

= 2 X ilość miesięcy po równonocy wiosennej
plus ilość godzin po poludniu

jeżeli

wynik jest równy lub

Po tej kl'ótkiej dygresji,
planet.

powróćmy

większy

od 24)

do zagadnienia wyzn::IC.Zania po-

łożenia

Chcemy WY7J>.ac.zyć np. położenie Wenus w dniu 6 marca 1934 r.
Rysujemy więc linię z Ziemi do planety, (ta ostatnia jest w tym wypadlku da:na przez dziesiętną 0.13) i przedłużamy linię, aż przetnie koło
zewtnętrzne. To przecięci€' nie daje jeszcze wspóŁrzędnych Wenus. Teraz, zaczynruny od Słońra i rysujemy d r u g ą linię .r ó w n o l e g ł ą
do pierws;z.ej i ski&owaną w tym samym kierunku (tj. od Ziemi do
Wenus). Tam, gdzie dr u g a linja przecina kolo zewnętrzne, odczytujemy rektascen:zję i znak, w którym 7Jl1ajduje się Wenus, mianowicie
rel<t. 20 h 30 min, znak Capricomus (Kozior:>żec).
Mimo, że podaliśmy rektascenzję dla Wenus w dniu 6 marca otrzymaną przy pomocy rys. 1., celowo pominęliśmy odpowiednią deklinację
odc:z;ytaną na kole zewnętrznym, mianowicie dekl.
19°. Ta wartość byłaby dek:.linzcją dla planety, gdyby znajdowala się ona na ekliptyce, jednak dziesiętna 0,13 dla powyższej daty leży na grubszym łuku,
co mówi nam, że Wenus znajduje się na północ od ekliptyki. Błąd
powstały przez przyjęcie O'W'€'j wartości deklinacji dla Wenus, wynosi
zaledwie ldlka stopni., lecz dla tych którzy lubią większe dokładności,
podajemy tabelę poprawek. Dla wyżej WSipOmnianej daty poprawka
wynooi
7°, tak, że deklinacja po uwzględnieniu poprawki wynosi
- 19°
7° = - 12°.

= -

+

+
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Ta

współrzędna

łącznie z uprzednio znalezioną rekt.ascenzją 20 h
wyznaczyć [pOłożenie planety o jakiejkolwiek

30 min, pozwala nam

godzinie.
TABLICA POPRAWEK DLA DEKLINACJI WENUS
Ilość

Dziesiętna

l

o- 0.09
.10- .19
.20- .29
.30- .39
.(.() .49
.50- .59
.60- .69
.70- .79
.80- .89
.90- .99

stopni, która winna być dodana do dekl.
Wenus otrzymanych z rys. l.

11

~

~

..l

'::!!

~

~

Jl ~ l

~

u"

l

e-

ó.

Cii"

:.3

....

!:!;

.,;

•N

"

0..

jl

o<

."

...
C)
~

+5• +7• +6• +40 +20 +20 +lO +l" +10 +tO +20 +20
+2 +4 +7 +7 +3 +2 +2 +l +l +l +l +2
o +1
+l +2 +4 +4 +3 +2 +l +l +l +l

o

o

o

o

o

o

o

o

o -l -l -2 -3 -4
-l -l
- l -l -l -l -2 -2 -5 -7
-2 -l -l -l -1 -2 -2 -4
-1 -l -l -1
o -l - l -2
o

o

o

o

+ 3 +4 +2 +2

o
o

o

o

o

+l +l + l

o

-2
-6
-7
-4

o
o

o

o
o

o

-2

o

o

o

-l
-4 -2 -2
-7 -3 -2
-4 -3 -2
+ l +l +2

Ponieważ rektascenzja dla Słońca w dniu 6 marca 1934 jest 23 h,
Wenus pl7Jel.'.>-zła południk 23-20.30, czyli 2 h 30 miln prze d Słońcem
i aby widzieć Wenus musielibyśmy i my wstać prze d Słońcem. Wenus wschodzi po północy; mówimy, że jest gwiazdą poranną, jut.rzeniką.
Wyzn.aczmy raz jeszcze położenie Wenus i Ziemi, tym razem w dniu
16 kwietnia 1934 r . (dziesiętna 0,32) Kąt mtędzy prostymi poprowadzonymi od Słońca i Wenus do Ziemi jest równy 46°, co więcej, prosta
łącząca Ziemię i Wenus jest styczna do orbity Wenus i przeto odległość
kątowa pomięd:1:y Słońcem a Wenus jest największa (46°); mówimy, że
piJaneta ma największą elongację. Współrzędne dla Słońca i Wenus
w dniu tym wynosiły:

Wenus

Słońce

Rekt.
Dek:l.
F lane ta
Słońcem.

przekroczyła

.

l h 36 m
+ 10•
południk o
1.36

+

22 h 40 m
_ go
24 - 22.40 = 2 h 56 m

przed

Po osiągnięciu największej elongacji zachodniej, odległość kątowa
planety od Słońca, jak również jej ja..."ll.ość, powoli zmniejszają się" i Wenus znika w świetle dnia, dążąc do górnej koniunkcji (18 listopad
1934). W koniunkcji górnej, planeta mija Słońce, dążąc z zachodu na
wschód, i staje się gwiazdą wieczorną. 30 czerwca 1935 r., Wenus
osiągnęła największą wschodnią elongację i zaczęła powtarzać powyższy
cykl.
Na zakończenie podajemy zestawienie zjawisk dla Wenus w czasie
od jej jednej dolnej koniunkcji do drugiej:
Okresy czasu są przybliżone i mogą róż.nić się o parę dni, lecz cał
kowity cykl ma wartość przeciętną 584 dni (około 19 mies. i l tydz.)
i zwie się okresem synodycznym Wenus.
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Koniunkcja dolna

lNajwiększa

Gwiazda poranna

l

1

miesiąc

jasnLc

t

Największa zach~dnia

't

miesiąc i l tydzień
elongacja
7

miesięcy

l

tydzień

Koniunkcja górna

lNajwiększa
Gwiazda wieczorna

l

t

7 miesięcy

l tydzień

wschodnia elongacja
1

miesiąc

1

miesiąc

1

tydzień

Największa jasność

t

Koniunkcja dolna

[Wg W. Bartky Highlights of Astronomy].
Errata. Urania, T. XXIII. str. 237, ww. 3-5 od g. powinny mieć
bq:mienie: .,nas wyprzedzać, zaś Jeżące dalej od środka niż my, będą się
pozornie poruszać w kierunku wstecznym względem kierunku rotacji".
T. XXIII. str. 244, w. 4 od g., zamiast 1098 powinno być 1910; w. 10
od d. zamiast .,jej jaśniejszy towarzysz'", ma być ,.jej jaśniejsi towarzysze'(.

T. XXIII. str. 272, w. 2 od d. zamiast

"Literę",

ma

być

"Lirę".

KALENDARZYK ASTRONOMICZNY
na październik 1952 r.
Wszystkie zjawiSka podaino w cz.asie środk.-europejskim.
Październik:

4. 1h Merkury w złączeniu z Saturnem w odstępie 2o.
5. Na lewo poniżej Księżyca świeci jasny Jowisz. ~ lunety widać
spŁaszczoną jego tarcz.ę i
ciemne pasy na niej jak na rysunku
w Uranii nr 4, str. 126. 4 najja~niejsze satelity Jowisza są dostrzegalne nawet przez mniejsze lune-tki i w pażdzie.rn.i:ku jeszcze dogodnie obserwować można ich zaćmienia (p. Zjawiska w układzie
satelitów Jowisza przy końcu kalendarzyka).
6. 10h Merkury w niewidocznym złączeniu z Neptunem.
6. 11h Jowisz w złączeniu z Księżycem w odstępie 6° na poludn.ie.
6./7. Księżyc w ciągu nocy mija gromadę Plejad i około północy zakrywa swoją tarezą górną cz~ć gromady. Ptrzez lunety obserwować można od 22h 30m do 1h znikanie gwiazd pooa jasnym brzegiem
tarczy Księżyca i nagłe pojawiania się ich z pma ciemnego brzegu
tarczy na ogół po przeszło jednogodzinnej niewidoczności. Tyle bowjem czasu potrzeba, aby Księżyc na tle gwiazd przemieścił się
o wielkość równą swojej średnicy. ·
9. Zjawiają się gwiazdy spadające Draeonidy (Giacobinidy) pozornie
rpromiel!1iujące z "głOIWy" Smoka. Ślady ich są tym dłuższe, im dalej od punktu promieniowania pojawiają się na niebie.
10. 22h Uran w złączeniu z Księżycem w ostatniej kwadrze w odstępie
2o na południe od Księżyca.
11. 9h Saturn w złączeniu ze Słońcem.
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11. 21h Uran w kwadraturze ze Słońcem.
12. do 23. X. obserwować można powolne gwiazdy spadające z roju
Ariotyd, których ślady przedłużone wstecz przechodzą przez gwiazdozbiór Barana.
14. 22h Neptun w złączeniE ze Słońcem.
16. 20h 50m przcrz lunety dobrze obserwować można znikanie II satelity
Jowisza, ulegającego zaćmietniu przez cień JOIWisz.a. Parę minut przed
tym momentem należy zwrócić uwagę na satelitę widocznego w lunecie odwracającej na lewo od tarczy JO\Misza w odsitępie od brzegu
tarczy mniejszym niż Ya średnicy Jowisza. Satelita ten w pewnym
momencie zacznie słabnąć i szybko zniknie, zanurzywszy się do niewidocznego cienia Jowi57.a.
16. do 22. X. spadają gwiazdy z roju Orionid, wywodzące swe ślady
z okolicy gwiazdy "ni" Oriona. Największe nasilenie roju wypada
na 19. X. w ilości do 20 zjawisk na godzinę.
16. do 30. X. Ostatnia sposobność do zaobserwowania na rannym niebie, jednakże przed nastaniem ś'>J'itu, słabej poświaty światła zwierzyńcowego, -;.:tórego smuga skośna do horyzontu przechodzi przez
gw.iarzdozbiary Lwa i R<lka. Widać ją tylko na zupełnie czystym
niebie.
18. 16h Saturn w niewidOCZinym złączeniu z Księżycem.
18. 21h Neptun w niewidoc:zmym złączeniu z Księżycem.
20. llh Merkury w niewidocznym złączeniu z Księżycem.
21 . 16h Wenus w złączeniu z Księżycem w odstępie 4° na północ.
23. 12h Słońce wstępuje w znak 7wierzyńcQIWY Niedźwiadka, świeci
jednak i~..W.A."Ze na tle gwiazdozbioru P::mny, dopiero 30. X. przejdzie
do gwiazdozbioru Wagi. a do gwiazdozbioru Niedźwiadka wk!roczy
22 l.iistopada.
23. 23h 25m ulegnie zaćmieniu II satelita Jowisza podobnie jak 16. X.
24. 12h Mars w złączeniu z Księżycem w odstępie 2° na północ .
24. 18h Uran nieruchomy w roktascenzji.
27. 21h 23m zaćmicni<." III satelity Jowisza, łatwiej obserwowalne niż
zaćmienia II satelity z 16. i 23. X., gdyż III satelita (Ganymedes)
jest jaśniejszy i w chwili zaćmiewania się znajduje się dalej od
brzegu tarczy Jowisza, prawie o całą średnicę tarczy Jowisza na
lewo (w lunecie odwracającej).
30. X. do 17. XI. gwiazdy spadające Taurydy, wychodzące z radiantu
w gwiazdozbiorze Bykia . z tym że ich drogi stają się wido<:z.ne na
ogół dopiero w pewnej odległości od tego gwiazdozbioru.
Minima Algola: 7d 4h.2; !Od lh.O; 12d 21h.8; 15d 18h.6; 27d 5h.9 i 30d 2h.7.
Minima główne Beta Lyrae: 12d 20h i 25d 18h.
Maksima gwiazd zmiennych długookresowych:

18. X. S Herkulesa Rekt.: 16h 50m. Dekl.: +15°.1. Max.: 5m.9. Okres: 316d.
23 41 .
-15 .6.
5 .8.
383
18. X. R Wodnika
19 36 .
+50 .1.
5 .6.
428
22. X. R Łabędzia
Zjawiska w układzie satelitów Jowisza:
O - satelita niewidocziny, gdyż znajduje się na tle tarczy Jowisza.
•
"
"
"
zasłonięty jest przez tarczę Jowisza lub
jest zaćmiony prze-z jego cień.
c - cień satelity jako ciemna plamka, przechodzi PQPII'Zez tarcze Jowi.sm. Satelita rzucający cień znajduje się na prawo od cienia
(w lunecie odwracającej obrazy).
pz, kz- początek (wzgl. koniec) zaćmienia . czyli moment zniknięcia
(wzgl. ukazania się) satelity na lewo od tarczy Jowisza.
JV-ty satełł.ta mija tarczę Jowisza: 2. X., 9/10. X., 17/18. X. i 26. X.
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PLANETY
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CERERA

Jasność
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15~~5b7·6\+17°S31xi.
4~/sb 1.~1+I8•2;1
5 6.I + I8 o6 XI. J4. 4 ss.o + I8 36
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5 6.3 + I7 40 X. 25.

Dla odszukania planetki należy w ciągu szeregu pogodnych wieczorów wykonać dokładne
rysunki z wszystkimi nawet najsłabszymi gwiazdami dostrzegalnymi przez używaną lunet«;
w okolicy nieba wakazanej przez współrzędne planetki. Przez porównanie ryaunków zna~
leźć można planełkt:~ jako t.; 1 pośród gwiazd, która zmieniała awe położenie z dnia na dzień
jednakowo w tym samym kierunku.
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TERMINARZ IMPREZ PTMA
Katowice - Ludowe Obserwatorium Astronomiczne prowadzi dla człon
ków PTMA pokazy nieba przez lunety w Woj. Parku Kultury
i Wypoczynku, Katowice-Dąb, dojazd tramwajem linii "6" (przystanek na żądanie). Pokazy odbywają się w bezchmurne wieczory,
w październiku we wtorki i czwartki w godz. 18-1930.
Kraków - l. Lud. Obs. Astronomiczne prowadzi na Wawelu pokazy
nieba przez lunety w każdy bezchmurny wieczór - oprócz niedziel i świąt - w październiku w godz. 18-20. Członkowie PTMA
i szkolne Kółka PTMA mogą prowadzić przy osobnej lunecie obserwacje według włas.nych programów.
2. "Wieczory Astronomiczne" Krakowskiego Koła PTMA (ul. św.
Tomasza 30/8):
10. X. (piątek), godz. 18: prof. M. Kamieński - Dokładny czas
i sposoby jego wyznaczania.
.
25. X. (sobota), godz. 18: Maciej Mazur Najprostsze obserwacje nieba.
Warszawa l. Lud. Obs. Astronomiczne prowadzi pokazy nieba
w gmachu Obs. Astronomicznego U. W., Al. Ujazdowskie 4,
w każdy pogodny wieczór - z wyjątkiem niedziel i świąt w godz.
19-20. Wycieczki należy zgłaszać wcześniej w sekretariacie Koła
PTMA, Al. Ujazdowskie 4.
2. Odczyt inż. K. Czetyrboka "Kratery pochodzenia kosmicznego
odbędzie się dnia 16. X. br. (czwartek) o godz. 19 w Obserwatorium
Astronomicznym U. J., Al. Ujazdowskie 4, sala Kopernika.
OD ADMINISTRACJI
W roku 1952 "Urania" stała się miesięcznikiem; wychodzi w objQtości 2 arkuszy druku, 25-go każdego miesiąca i otrzymują ją człon
kowie Towarzystwa na dotychczasowych warunkach.
Prenumerata wynosi 24 złote rocznie.
Składka członków zwyczajnych została ustalona na 16 zł rocznie
i może być opłacana w dwóch ratach półrocznych.
Składka członków-kandydatów na rok szkolny 1952/3 pozostaje niezmieniona i wynosi rocznie 6 złotych.
Każdy członek nowowstępujący opłaca ponadto jednorazowo zł 1.50
tytułem wpisowego.
Wpłaty należy dokonywać na konto PKO IV-5227 /113, PTMA Zarząd
Główny, Kraków.
Obrotowa. Mapka Nieba, do nastawiania na określony dzień i godzinę,
ułatwia poznawanie gwiazdozbiorów. Cena mapki wynosi 9 zł;
przy przesyłce pocztowej dodatkowo 3 zł na koszta przesyłki.
Wpłaty należy dokonywać na konto PKO IV-5227/113 ·- PTMA
Kraków.
Odznaki PTMA, dla członków zwyczajnych (emaliowane) w cenie zł 18dla członków-kandydatów (oksydowane) w cenie zł 4,50 :::ą do
nabycia w biurze Zarządu Gł. PTMA. Przy zamówieniach poniżej
10 sztuk należy wpłacać dodatkowo 3,- zł na koszta przesyłki.
Wpłaty należy dokonywać na konto Zarządu PTMA, Kraków, PKO
IV -5227/113.

rot. T. Pt'%1/pkowslcl
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Pismo zalecone reskryptem Ministerstwa Oświaty z dnia 20. X. 1950 roku,
Nr Oc-506/50, jako pożądane w bibliotekach licealnych i nauczycielskich.

STEFAN PIOTROWSKI

WIDZIMY NARODZINY GWIAZD
W Nr. 8 ...uranii", z sierpnia br., drukowaliśmy wrażenia
jednego z uczestników konferencji poświęconej kosmogonii
gwiazd, która odbyła się w Akademii Nauk ZSRR, w maJu br.
We wspomnianym artykule było poruszone szkicowo wiele
zagadnień, które obecnie mogą być szczegółowiej omówione
w świetle artykułów, jakie ostatnio ukazały się w radzieckiej
literaturze naukowej. Chodzić nam będzie przede wszystkim
o niezmiernie doniosłe zagadnienie powstawania gwiazd.
Można uważać obecnie za rzecz zupełnie pewną, że ewolucja gwiazd postępuje w kierunku od wielkich mas ku mniejszym i równocześnie od dużych jasności do małych. Wynika
to z szeregu prac wykonanych w ostatnich latach przez astronomów radzieckich, którym udało się wyjaśnić, w ramach
procesu stałego rozpraszania przez gwiazdy swojej materii (tzw.
promieniowania korpuskularnego), zasadnicze prawidłowości
wykryte przez współczesną astrofizykę.
Ponieważ obecnie obserwowane, masywne i absolutnie bardzo jasne gwiazdy, w przeszłości były jeszcze masywniejsze
i traciły jeszcze intensywniej energię i masę, muszą one być
stosunkowo młode. Równocześnie przeto z takimi starym\
gwiazdami, jak nasze Słońce, świecące już od kilku miliardów
lat, istnieją gwiazdy stosunkowo młode, które powstały w tych
samych praktycznie warunkach, jakie obecnie panują w naszym układzie galaktycznym. Istnienie w gromadach gwiezdnych, złożonych z osobników o wspólnym pochodzeniu l przeto
jednakowym wieku, gwiazd o różnych temperaturach, jasnościach i masach świadczy, iż także gwiazdy o stosunkowo nie'

>
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dużych masach mogą m1ec w szeregu wypadków młody
Można się więc spodziewać, że w Galaktyce powstają

wiek.
przy
odpowiednich warunkach z rzadka gwiazdy bardzo masywne,
a znacznie częściej gwiazdy o małych masach i, być może,
w ogóle bardzo male ciała.
Wykrycie przez W. A. A m b ar c u m i a n a asocjacji
gwiezdnych 1 ) dostarczyło nowego dowodu na to, że gwiazdy
o dużych masach powstały niedawno. Mianowicie tzw. asocjacje typu O, składające się z gwiazd klas O i B, masywnych
i intensywnie wyrzucających w przestrzeń materię, będąc
bardzo luźnymi i przeto nietrwałymi zgrupowaniami, musiały
powstać niedawno, skoro mimo swej nietrwałości wyróżniamy
je spośród innych gwiazd tła, jako określone zbiory. Należy
zaznaczyć, że asocjacje występują najczęściej w tych miejscach
Galaktyki, w których znachodzą się mgławice gazowo-p,yłowe
i zatem można wnosić, iż te ostatnie właśnie dostarczają materiału dla tworzenia się gwiazd.
Z drugiej strony wiemy, iż we Wszechświecie zachodzi proces rozpraszania materii. Wybuchy Nowych i Supernowych,
ciągły wypływ materii z powierzchni licznych gwiazd zmiennych nadolbrzymów, z gwiazd podwójnych spektroskopowo,
a także - w mniejszej mierze - z powierzchni wszystkich
w ogóle g~iazd, w tej liczbie i Słońca (w rezultacie promie~
niowania korpuskularnego), wytwarzają wielkie ilości pyłowo~
gazowej materii międzygwiezdnej. Odwrotny proces atoli -skupiania się rozproszonej materii w gwiazdy - nie był do tej
pory obserwowany. Jeśli gwiazdy rzeczywiście powstają i w naszych czasach, proces ten nie może pozo s tać niczauważ . my.
Mimo całej cenności i wagi dociekań teoretycznych, problem
powstawania gwiazd może być zasadniczo rozwiązany tylko na
drodze bezpośredniej obserwacji przyrody.
Prace obserwacyjne zakrojone na wielką skalę, których
celem było bezpośrednie zaobserwowanie procesu rodzPnia 5ię
gwiazd, zostały dokonane w ostatnich latach w Związku Radzieckim, przede wszystkim w Obserwatorium Astrofizycznym
na górze Ałma-Ata. W obserwatorium tym został ustawiony
teleskop systemu M ak s u t o w a, o średnicy tylnego zwierciadła 67 cm, średnicy soczewki meniskowej (znajdującej się
z przodu) - 50 cm, posiadający efektywną długość ogniskową
120 cm. Jasność zatem teleskopu wynosi l: 2,4. Teleskop daje
doskonałe odwzorowanie gwiazd (średnica obrazu gwiazdy rzędu
0,02 mm) na powierzchni 30 kwadratowych stopni. Wiell~3 s iła
1)

Por. Urania, T. XXII, str. 86.
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światła i doskonała jakość odwzorowania na dużej powierzchni .
predestynują omawiany instrument do badania właśnie takich
ciał niebieskich o dużej rozciągłości i małej jasności, jak mgła
wice gazowo-pyłowe. Od jesieni 1950 r. uzyskano w Obserwa-

torium na górze Ałma-Ata przy pomocy opisanego teleskopu
około 450 negatywów, z których połowa odnosi się do mgławic
pyłowo-gazowych. Zdjęcia były dokonywane (przez D. A. Roż
k o w ki e g o), zarówno na zwykłych płytach fotograficznych,
jak i na płytach uczulonych na czerwień, w świetle linii wodoru Ha. Szczegółowy przegląd wymienionego materiału fotograficznego (dokonany przez akademika W. G. F i e sjen k ow a i D. A. R o ż k o w ski e g o) prowadzi do stwierdzenia, iż
udało się faktycznie zaobserwować po raz pierwszy w historii astronomii - proces powstawania gwiazd.
Okazuje się, że na zdjęciach zawierających mgławice pylowo--gazowe samo pole gwiezdne, składające się głównie z sła
bych gwiazdek, posiada całkiem specjalną, określoną strukturę.
W zwykłych (nie zawierających mgławicy) okolicach nieba
gwiazdy różnych jasności są mniej lub więcej równomiernie
wymieszane; zupełnie inny obraz mamy w obszarze zajętym
przez typową mgławicę gazowo-pyłową. Widzimy tam na tle
nakładających się na siebie na przemian mas materii pochła
niającej i świecącej zdumiewającą strukturę pola gwiezdnego,
z mnóstwem gwiazd układających się w "dróżki", "łuki"
czy "łańcuszki". Prócz tego u wielu mgławic - np. w wielkiej
mgławicy w Jednorożcu~)- dają się zauważyć wyraźne ciemne
twory, sprawiające wrażenie dziurek na jasnym tle mgławicy;
są to tzw. globule, których istnienie już był::> dawniej w~·kryte.
Do ostatnich czasów jednak sądzono, że globule są to pewne
niezależne od mgławicy twory, które tylko rzutują siE;> na tło
tej albo innej jasnej mgławicy i dlatego stają się widoczne.
Z rozpatrzenia materiału z Ałma-Ata wynika, że globule zawsze
są związane z samą mgławicą i tworzą, podobnie jak gwiazdy,
całe "dróżki", związane z ogólną strukturą danej mgławicy.
U niektórych gwiazd świecących wpośród mgławicy lub
w bezpośrednim jej sąsiedztwie dają się zauważyć otoczki
kształtu w przybliżeniu kolistego, które na negatywach wyglądają jak jasne aureole otaczające plamkę. będącą obrazem
gwiazdy. Są to zatem miejsca, w których jasno~{! tła jest mniejsza, niż przeciętna jasność mgławicy. Nasuwa siE? przypuszczenie, że te ciemniejsze (na negatywach jaśniejsze) rri.cjsca powstają na skutek wytwarzania się wokół gwiazdy otoczki
2)

Por.

zdjęcia

na str. 22 i 23 w Uranii, T. XXIII.
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o mniejszej zawartości materii międzygwiazdowej pud wpły
wem działania w otoczeniu gwiazdy odpychającej siły jej promieniowania.
Zarówno we wspomnianej uprzednio mgławicy w .Iednorożcu, jak i w wielu innych mgławicach gazowo--pyło\vych,
obserwuje się na ciemnym tle nieba jakby ażurowy splot cienkich świecących włókien, które stopniowo ~ar:ęszczają się
w miare zbliżania ku środkowi mgławicy i na koniec przechodzą zwykłe (tj. znane już z dawniejszych zdjęć zawierających
mniej subtelnych szczegółów), świetliste smugi i łuki. Prócz
tego napotyka się na zdjęciach cienkie świetliste linie, będące
prawie na granicy widzialności, które łączą ze sobą cddzielne,
blisko siebie położone gwiazdki. Istnienie tych elenloch włó
kien świetlnych było czymś tak nieoczekhvaf'_ym, iż przeprowadzono specjalne badania, by utwierdzić się w przekonaniu
o rea]m)~ci ich istnienia.
Można przytoczyć szereg dowodów realności zjawiska. Najlep~:.zym sprawdzianem jest występowanie świetlistych "nitek'"
na różnych negatywach, odnoszących się do tej samej okolicy
nieba. Stwierdzenie, że na dwóch różnych nega~ywach chodzi
o tE;. samą linię, nie jest jednak łatwe z uwagi na praktyczną
niemożność zrealizowania tych samych warunków dla dwóch
różnych zdjęć; zawsze warunki atmosferyczne, ogniskowanie
instrumentu, jakość obrazów, prowadzenie będą na dwu negatywach , nawet zdjętych bezpośrednio po sobie, nieco różne
i w rezultacie subtelne szczegóły (a o takie właśnie chodzi),
znajdują. ce się na granicy zasięgu kliszy, będą trudne do zidentyfikowania. Dalszymi wskaźnikami odnośnie obiekty1vnego
istnienia omawianego zjawiska jest, iż owe jasne linie ulegają
rozogniskowaniu w zupełnie analogiczny sposób. jak gwiazdy
oraz fakt, że jakość ich odwzorowania na negatywie pogarsza
się przy przejściu ku krajowi kliszy (obraz ulega rozmyciu).
podobnie j:tk dla gwiazd.
W poszczególnych wypadkach udało się stwierdzić stopniowE· przechodzenie grubego włókna o n:evvątpliwie gazowej
naturze w cienką linię, która zatem też musi być gazowa.
V.f takich przypadkach linie te stanowią widoczny osiatek czegoś, co mogło szybko zanikać: resztę grul:-szegr> gazowego włók
na, które rozpadło się na gwiazdy. Rzeczywiście, udało się zaobserwować przypadki, gdy podobne linie "rozpadają" si.ę (na
najlepszych negatywach oglądanych w znacznym powiększe
niu) na maleńkie gwiazdy tworzące jerlen "łańcuszek".
Jasne jest, że "łańcuszki" z ciasno ułożonych gwiazd nie
mogą istnieć w tej formie przez rlłuższy czas. Musiały one
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powstać już nie setki tysięcy, czy nawet tysiące lat temu, lecz
niewątpliw ie w zupełnie niedawnych czasa.ch. Powstały w dro·
dze rozpadu bardziej masywnego włókna na oddzielne gwiazdy
i fakt ten musiał zajść na tyle niedawno, że gwiazdy nie zdą

żyły

jeszcze poprzesuwać się jedne względem drugich pod
wzajemnego przyciągania.
Wydaje się wielce prawdopodobne, że gwiazdy rodzą się
w procesie rozpadu na oddzielne kondensacje dostatecznie masywnych włókien mgławicy. ~·'·. , ........ .
wpływem

Rys. l. Złożone włókno w mławicy NGC 6960, w skład którego wchodzą
gwiazdy i kondensacje gazowe, zaznaczone strzałkami. Zdjęcie wykonano w promieniach Ha.

Zaobserwowane kształty mgławic ~azowych i pyłowo-gazo
wych można ustawić (sklasyfikować) w pewien ciąg form,
będący zarazem ciągiem, wzdłuż którego prawdopodobnie odbywa się ewolucja mgławicy. Na początku ciągu zm~jdowałyby
się zupełnie bezkształtne mgławice gazowe, zawierające też
pewną ilość ciemnych chmur pyłowych, nie posiadające żadnego
widocznego związku z gwiazdami. Dalszymi członami ciągu
byłyby mgławice z coraz wyraźniej zaznaczoną strukturą włók
nistą i stopniowym zanikiem rozproszonego, bezkształtnego
ośrodka. Ostatnim etapem byłaby mgławica, składająca się
z oddzielnych włókien, wśród których niekiedy występują
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włókna z jądrami kondensacji w postaci zgęszczPń, bardziej
rozmytych na n egatywach, niż gwiazdy.
Te ostatnie formy obserwuje się na przykład w mgławicy NGC
6960 w Łabędziu. I tak, jedno z włókien tej mgławicy, zaobsc.r~
wowane w promieniach Ha (włókno to jest w ogóle niewidoczne
w zwykłych promieniach fotograficznych), rozp~da się z upełnie
wyraźnie na maleńkie (tj. słabe) gwiazdy, oddzielone równymi
odstępami. Cztery z nich mają zupełnie g\:viazdowy wygląd.
a następne 5 jest bardziej rozmyte i nie stanowi jeszcze w pełni
rozwiniętych gwiazd, lecz przedstawia rewne formy przejściowe. W innej mgławicy (NGC 6992, również w :r. . abędziu)
obserwuje się włókna złożone z zupełnie uformow~nych gwiazd.
ułożonych w prawidłowe łańcuszki. Te "gwiaździste" ·Nlókna
są zupełnie podobne do innych, czysto gazowych t nierzadko
są ich przedłużeniami. Jest zupełnie nieprawdop0dobne, by
gwiazdy zwykłego pola gwiazdowego ułożyły się czysto przypadkowo w łańcuszki o równych odstępach pomi~dzy gwiazdami i mniejwięcej równych jasnościach pos7czególnych
gwiazd - i do tego w kierunku gazowych włókien mgławicy .
•Tcszcze mniej prawdopodobne jest, by taki wypadek zda::-zył
się nie raz, lecz wiele razy.
Nieuniknioną konsekwencją opisanego w poprzedr.ich tlstę
pach stanu rzeczy jest wniosek, iż gwiazdy łańcuszkn · powstały
w rezultacie rozpadu gazowego włókna. Jak już o tym wspomniano, powstanie gwiazd takiego łańcuszka musiało mieć miejsce
bardzo niedawno, skoro utworzone gwiazdy zdołały zachować
jeszcze orientację zgodną z kierunkiem włókien mgbw1cy.
Genetyczny związek gwiezdnych włókien (łańcuszków gwiazd),
z pozostałą włóknistą mgławicą nie ulega wątpliwości.
Mechanizm powstawania włókien musi byf. jeszcze szczegółowo przebadany matematycznie. Można przypuszczać, że
włókna powstające w rezultacie turbulentnych ruchów (tj. bezładnych ruchów większych mas) mgławicy posiadają znacznie
większą gęstość, niż ma ją średnio ośrodek pyłowo-gazowy
międzygwiezdny i dlatego nie ulegają rozpad0wi pod ·.vpły
wem zakłócającego działania przyciągania centrum Galaktyki
i innych bliskich gwiazd. Włókno nie rozprasza s1 ę w przestrzeni, lecz w rezultacie niestałości grawitacyjnej rozpada się
na szereg równoodległych zgęszczeń, które z kolei szyb~<o przekształcają się na gwiazdy.
Przy takim procesie należało by oczekiwać, że średnia gę
stość typowego włókna gwiezdnego (łańcuszka) powinna być
taka sama, jak średnia gęstość zwykłego włókna gazowego.
Ostatni wniosek może być sprawdzony ilościowo. Przyjmując .
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że

masy gwiazd łańcuszka są rzędu masy Słońca , otrzymuje się
dla typowego włókna gwiazdowego średnią gęstość I0- 19 g/cm3 •

Rys. 2. Część mgławicy NGC 6992 z licznymi " dróżkami" gwiazd,
zaznaczonymi strzałkami; zdjęcie w promieniach Ha.
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Z drugiej strony, na podstawie pomiarów fotometrycznych
obrazów włókien gazowych zdjętych w świetle linii Ha i znanego mechanizmu powstawania tej linii (przejścia atomów
";'Odoru z trzeciego na drugi poziom kwantowy) można obliczyć średnią gęstość włókna gazowego; otrzymuje si~ gęstość
tegoż rzędu (I0-19 g/cm 3), co dla włókna gwiezdnego .
Również pewien ilościowy sprawdzian znajdujemy w fakcie
równych odległości między sobą gwiazd łańcuszka. Odległość
ta wypada, przy prawdopodobnych założeniach co do odległości
mgławicy, rzędu 0,1 parseka. Otóż wydaje się naturalne przyjąć, iż odległość powyższa jest minimalną odległością, w której
pierwotne kondensacje gazowe - protogwiazdy - mogą istnieć
jako twory trwałe z punktu widzenia sił preypływobodźczych
działających między sąsiednimi kondensacjami łańcuszka. Kryterium stałości przypływowej daje, w założeniu, że masy protogwiazd są rzędu masy Słońca, gęstość pierwotnego włókna
równą w przybliżeniu I0-19 g/cm 3 w zgodzie z wielkością
otrzymaną poprzednio. Zaobserwowane przeto odległości mię
dzy gwiazdami we włóknach mgławicy odpowiadają tej właśnie
odległości, przy której początkowe kondensacje wytwarzające
się w gazowym włóknie są tworami trwałymi.
Podsumowując, można stwierdzić, iż we Wszechświecie zachodzi tworzenie się gwiazd na drodze rozpadu na oddzielne
kondensacje włókien rozproszonych mgławic pyłowo-gazowych.
Te włókna powstają, jak można przypuszczać, w rezultacie
procesów turbulentnych w gazowo-pylowym ośrodku i posiadają zatem zapas momentu ilości l'Uchu, który następnie przechodzi na powstałe gwiazdy. Gwlazdv na początku swojego
rozwoju świecą słabo w stosunku rio swoich mas. W początko
wych stadiach gwiazdy zanurzone są jeszcze w ogólnym ośrodku
pyłowo-gazowym, który następnic ulega rozproszeniu w przestrzeni. Tworzą się liczne łańcuszki gwiazd, przypominające
w znacznej mierze swoim układem strukturę pierwotnej włók
nistej mgławicy, z której powstały. Zadaniem stojącym przed
uczonymi jest problem szczegóiowego prześledzenia, zarówno
teoretycznie, jak i obserwacyjnie, całego procesu.
Może się nasunąć pytanie, dlaczego opisane powyżej zjawisko rozpadu włókien mgławicy na gwiazdy nie zostało do
tej pory odkryte gdzieindziej, np. w St. Zjedn. Am. Płn . , dysponujących potężnymi teleskopami. Wprawdzie gigantyczne
reflektory mało się nadają do badania rozległych, słabo świe
cących mgławic, gdyż mają z reguły małą światłosiłę i dają
dobre odwzorowanie tylko na bardzo mu'.ym kav· ałku nieba;
światłosilne teleskopy z dużym polem widzenia we~zły ~tosun-
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kowo niedawno w służbę astronomii. Istotna przyczyna jednak
faktu odkrycia na drodze bezpośredniej obserwacji p1 o ces u
rodzenia się gwiazd właśnie w Związku Radzieckim le.ży w czym
innym. Oddajemy głos Fiesjenkowowi: " ... ci uczeni (:<agraniczni
autorowie; przyp. Red.) stoją przeważnie na pozyci.1:::h idealistycznych. Jakim sposobem można odkryć proces p~ wstawania
gwiazd, jeśli się wychodzi z powziętej z góry idei, że gwiazdy
miały powstać w jakiejś odległej epoce i, być może, powstały
w rezultacie jednego procesu tworzeni~.? Dlatego, by odkryć
jakieś zjawisko, należy z góry być na nie p•·zygotowanym,
należy wiedzieć, w jakim kierunku przeprowadzać badania.
Radzieccy uczeni rozpatrywują zjawi.sl>:n w ich wzajemnym
powiązaniu, w ich kolejnym rozwoju, innymi sJowami: patrząc
na przyrodę z ewolucyjnego punktu widzenia. tak jak tego
uczy matenalizm dialektyczny. Dlate~o wła.śnie zjawisfO powstawania gwiazd zostało odkryte w ZSRR.''
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DYNAMIKA UKŁADOW GWIAZDOWYCH

Wiedza o położeniach w przestrzeni i ruchach gwiazd byłaby
bardzo powierzchowna, gdybyśmy nie znali związków, jakie
istnieją między jednymi a drugimi. Od czasów Newtona wiadomo, że między wszelkimi ciałami materialnymi działają siły
grawita.cyjne, uwarunkowane rozmieszczeniem tych ciał. Siły
te powodują z kolei ruchy samych ciał przyciągających, a co
za tym idzie, zmianę ich rozmieszczenia. A więc rozmieszczenie
i ruchy gwiazd w galaktykach, gromadach i innych układach
są z sobą ściśle powiązane przyczynowo i nie sposób rozpatrywać jednych bez znajomości drugich. Wszystkie dane
o gwiazdach, zarówno w naszej, jak i w innych galaktykach,
są niekompletne i często obarcwne dużymi błędami obserwacji.
Posiadając odpowiednią teorię, możemy na podstawie danych
o ruchach gwiazd uzupełniać brakujące dane obserwacyjne
z zakresu ich rozmieszczenia i na odwrót. Poza tym można
w ten sposób wykrywać błędy w obserwacjach. Dział astrono-
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mii zajmujący się tego rodzaju związkami nazywa się dynamiką układów gwiazdowych, lub krócej-dynamiką gwiazdową.
Gwiazdy oddzielone są od siebie wiele większymi odległo
ściami, w stosunku do ich rozmiarów, niż ciała wchodzące
w skład układów planetarnych. W zagadnieniach dotyczących
ruchu planet, w pierwszym przybliżeniu, możemy zaniedbywać
ich kształty, traktując je jako punkty materialne. Tego rodzaju
przybliżenie jest jeszcze słuszniejsze w teorii ruchów gwiazd.
Oprócz tego przyśpieszenia, jakie spotykamy w układach gwiazd,
są o wiele mniejsze, niż w układach planetarnych. To też o ile
w badaniu ruchów planet musimy się czasem uciekać do relatywistycznego ujęcia, gdyż w przeciwnym razie dochodzimy
do wniosków sprzecznych z obserwacją (np. sławne zagadnienie ruchu perihelium Merkurego), o tyle przy rozpatrywaniu
ruchów gwiazd wystarcza całkowicie ujęcie klasyczne, oparte
na mechanice newtonowskiej.
Niestety, w zagadnieniach dynamiki układów gwiazdowych
napotykamy wiele innych istotnych trudności. W mechanice
układu planetarnego Słońca mamy do czynienia z jednym ciałem centralnym o wielkiej masie i z ciałami dużo od niego
lżejszymi- planetami, planetoidami., kometami. To też wszelkie rachunki mechaniki niebieskiej z tego zakresu wykonuje się
w dwu etapach. Najpierw rozpatruje się ruch ciała niebieskiego
wyłącznie pod wpływem przyciągania Słońca, następnie zaś
oblicza się zmiany tego ruchu spowodowane przyciąganiem pozostałych, mniejszych ciał. Działanie grawitacyjne tych ostatnich traktuje się jedynie jako pewnego rodzaju zakłócenia
(perturbacje) zasadniczego ruchu powodowanego obecnością
Słońca. W wielu zagadnieniach możemy nawet poprzestawać
na pierwszym przybliżeniu i przyciągania mniejszych ciał
' układu nie uwzględniać.
Inaczej jest w zagadnieniach dotyczących gwiazd. Nie mamy
ani w naszej, ani w innych galaktykach jakiejś centralnej,
olbrzymiej gwiazdy, którą można by uważać za analogon Słońca
w układzie planetarnym. Za tego rodzaju ciała centralne nie
można również uważać jąder galaktyk, które skupiają zawsze
tylko ułamek ogólnych ich mas (w naszej Galaktyce tylko !fs
całej masy). Gdybyśmy więc potraktowali jako pierwsze przybliżenie ruch gwiazdy pod wpływem jądra galaktyki, a następnie chcieli uwzględnić perturbacje wynikające z przycią
gania pozostałych gwiazd, to okazałoby się, iż siły perturbacyjne są rzędu "normalnego" działania jądra, co prowadziłoby
do niepokonalnych trudności rachunkowych.
Dokładne opUjanie
ruchów indywidualnych wszystkich
gwiazd w galaktyce pod wpływem ich wzajemnego przycią-
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gania sprowadza się matematycznie do rozwiązania tzw. zagadnienia n ciał, to znaczy do problemu n poruszających siĘ
punldów posiadających masy i przyciągających się wg prawa
Newtona. Niestety zagadnienie to jest- ogólnie biorąc- nie
rozwiązalne . Potrafimy znaleść ogólne rozwiązanie tylko w wypadku dwu punktów materialnych (n = 2). Jest to właśnie wypadek rozpatrywany jako pierwsze przybliżenie w mechapice
układu planetarnego, gdzie jednym punktem jest Słońce, drugim - planeta. Dla trzech ciał (n = 3) potrafimy znaleść rozwiązanie tylko przy pewnych szczególnych początkowych rozmieszczeniach punktów materialnych. Poza tym opracowano
metody przybliżonego rozwiązania tego zagadnienia w wypadku, gdy ciała różnią się między sobą wybitnie wielkością mas,
na czym opiera się właśnie rachunek perturbacji. Dla czterech, pięciu i więcej ciał, możliwości matematycznych rozwiązań są jeszcze bardziej ograniczone. W wypadku Galaktyki,
zawierającej ponad 100 miliardów gwiazd, zadanie sprowadzałoby się do rozwiązania przeszło 300 miliardów równań róż
niczkowych drugiego rzędu z tylomaż niewiadomymi funkcjami, co nie tylko pnlktycznie, ale nawet teoretycznie nie jest
wykonalne.
Dopóki wszystkie wiadomości o Galaktyce były tak skąpe,
że nie było jeszcze czego teoretycznie opracowywać, ograniczano się do stwierdzenia, że dokładne rozwiązanie problemów jej dynamiki jest niemożliwe. Jednak w miarę, jak gromadziło się coraz więcej doświadczalnych d.m ych, jak powstawały konkretne problemy związane 'z ruchami gwiazd, na które
odpowiedzi oczekjwano od teorii (takich problemów dostarczała na przykład rywalizacja teorii dwu prądów i elipsoidalnej) 1 ), zacz ęto szukać jakichkolwiek, choćby tylko pl"Zybliżonych teorii, pozwalających jednak na wyciągnięcie pewnych
konkretnych wniosków.
Taki stan rzeczy doprowadził w początku bieżącego stulecia do wprowadzenia metod statystycznych zaczerpniętych z teorii kinetycznej gazów. Metoda taka jest poprawna o tyle, że
w zagadnieniach Galaktyki nie interesują nas ostatecznie dokładne ruchy poszczególnych gwiazd, których mamy miliardy,
lecz raczej przybliżony, statystyczny obraz całości. W początku
XX wieku postawiono więc sobie za zadanie stworzyć teorię
pozwalającą przewidzieć, jaka procentowa ilość gwiazd w każ
dym miejscu rozpatrywanego układu gwiazdowego będzie się
poruszać w danym kierunku i z daną prędkością, zakładając
przy tym, iż rozkład materii w takim układzie jest znany.
1
)
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Jeden z pierwszych użył takiej metody holenderski astronom K a p t e y n. W roku 1922 ukazała się jego praca, w której starał się powiązać średnie prędkości gwiazd z gęstością
ich przestrzennego rozmieszczenia, używając do tego celu gotowych wzorów fizycznych, dotyczących ruchów cząstek w gazach. Wydawało mu się bowiem, że istnieje tu całkowita analogia. Poszczególne gwiazdy oddalone od siebie o całe parseki
mogą być traktowane jako indyw1dualne cząsteczki gazu. Jednakże bliższe zbadanie problemu przeprowadzone w latach
późniejszych wykazało, że stosowanie daleko idących analogii między gazem a układami gwiazdowymi prowadzi bądź do
wielkich ograniczeń w stosowalności rozważań, bądź też do
błędów. W rzeczywistości bowiem pomiędzy "gazem gwiazdowym", a gazem rzeczywistym zachodzi wiele różnic.
Najważniejszą różnicą jest to, że cząsteczki gazu oddzielone są mniejszymi oddległościami w porównaniu ze swymi
szybkościami. Stąd w gazie bardzo charakterystyczne są czę
ste zderzenia cząsteczek, które prowadzą do wymiany energii
między nimi i w rezultacie do mniej więcej równomiernego
jej podziału. W gazie rozkład prędkości cząsteczek jest wskutek
zderzeń całkowicie przypadkowy, nieuporządkowany. Natomiast w układach gwiazdowych wzajemne zderzenia gwiazd są
bardzo rzadkie, wymiana energii zachodzi nadzwyczaj wolno,
tak iż zauważyć ją można ledwie po upływie długich bilionów lat (bilion = 10 12 ). Poza tym cząsteczki gazu przyciągają
się siłami działań międzycząsteczkowych, które szybko maleją
wraz z odległością, zaś siły grawitacyjne są znikome, podczas
gdy sił grawitacji działających pomiędzy gwiazdami nie można
lekceważyć, nawet na bardzo wielkich odległościach. Układy
gwiazdowe jako całość wytwarzają względnie silne pola grawitacyjne, czego nie można powiedzieć o przestrzeniach wypeł
nionych gazem. Kula gazowa składająca się z setki miliardów
cząsteczek (ilość odpowiadająca liczbie gwiazd w Galaktyce)
pozostawiona w próżni rozproszy się prawie natychmiast.
Z układami gwiazdowymi sprawa ma się natomiast inaczej.
Wprawdzie w każdym takim układzie, wskutek tzw. wzajemnych "bliskich przejść", ciągle pewne gwiazdy nabierają pręd
kości wystarczających do przezwyciężenia ogólnego pola grawitacyjnego i ulatują w przestrzeń, jednak ten proces jest tak
powolny, iż na przykład okres, w czasie którego nasza Galaktyka utraci połowę swych gwiazd - tzw. okres połowicz
nego rozpadu Galaktyki - wynosi 3.10 16 lat, co jest czasem
• O kilka rzędów większym, niż jej prawdopodobny wiek.
Biorąc to pod uwagę współczesna dynamika układów
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gwiazdowych posługuje się metodami pośrednimi, pod niektórymi względami zbliżonymi do teorii kinetycznej gazów poza tym jednak przypominającymi klasyczne metody mechaniki teoretycznej, rozpatrującej ruchy ciał pod wpływem sił
grawitacyjnych.
Zwężenie zainteresowania tylko do obrazu statystycznego
pozwoliło na wielkie matematyczne uproszczenie problemu.
Zamiast 300 miliardów równań z zagadnienia n ciał otrzymujemy dla Galaktyki, przy ujęciu statystycznym, zaledwie jedno
podstawowe równanie dynamiki gwiazdowej, co prawda nieco
skomplikowanej postaci. Równanie to do dziś nie zostało ogólnie rozwiązane, potrafimy jednak otrzymać niektóre szczególne
rozwiązania, posiadające decydujące znaczenie praktyczne.
Szczególnie ważne znaczenie ma dla teorii pojęcie stacjonarnego układu gwiazdowego. Stacjonarnym jest taki układ,
w którym wprawdzie poszczególne gwiazdy stale zmieniają
swoje miejsca, jednak w każdym jego obszarze na miejsce
gwiazd, które się oddaliły, przybywają nowe tak samo liczne
i o takich samych - zgrubsza biorąc - prędkościach. A więc
biorąc statystycznie w układzie takim nic siq nie zmienia. Dla
układów stacjonarnych podstawowe równanie dynamiki gwiazdowej przyjmuje prostszą postać, co pozwala wyciągnąć wiele
ważnych wniosków. Między innymi. potrafimy dla takich ukła
dów powiązać stosunek osi elipsoidy rozkładu prędkości z pręd
kością rotacji układu. Otrzymujemy w ten sposób, że przy tego
rodzaju obrocie, jaki zachodzi w Galaktyce w pobliżu Słońca,
stosunek małej i wielkiej osi elipsoidy winien wynosić 0,63,
co z dokładnością do 0,01 zgadza się z obserwacją.
Niestety, z tych samych rozważań teoretycznych wynika, iż
wielka oś elipsoidy powinna być skierowana ściśle ku środkowi
Galaktyki, czemu przeczą obserwacje, jak również rozrzut
prędkości w kierunku prostopadłym do płaszczyzny Galaktyki
powinien być równy największemu rozrzutowi w samej pła
szczyźnie, co znowu się nie sprawdza.
Wprawdzie moskiewski astronom P ar e n a g o zwrócił
w bieżącym roku uwagę, iż teoria przewiduje istnienie wyjąt
kowych miejsc w Galaktyce, grlzie wielkość i skierowanie osi
elipsoidy rozkładu prędkości gwiazd może być różne od normalnego, a więc może właśnie my w takim wyjątkowym miejscu się znajdujemy, jednak większość astronomów łącznie
z radzieckim teoretykiem O g o r o d n i k o w e m sądzi, że
przyczyna niezgodności teorii z obserwacją tkwi tutaj w tym,
że w rzeczywistości Galaktyka nie jest układem ściśle stacjonarnym i przez to rozważania tyczące układów stacjonarnych
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stosują się do Galaktyki tylko w przybliżeniu. Rzeczywiście, już
przez sam fakt, iż od Galaktyki stale odrywają się pewne
gwiazdy i ulatują w przestrzeń (o czym była mowa wyżej)
sprawia, iż wprawdzie wolno, ale jednak ciągle musi się zmieniać struktura Galaktyki.
Ciekawe światło rzuca na tę sprawę twierdzenie udowodnione
przez hinduskiego teoretyka C z a n dr a s e k h ar a, iż układy
stacjonarne muszą posiadać tzw. symetrię osiową, a więc mieć
kształt wirujących bąków. Przy innym kształcie układ mógłby
być stacjonarny, tylko gdyby albo był nieskończenie wielki,
albo też nie posiadał żadnego grupowego ruchu gwiazd (ruchu
centroidów). Jak wiemy, przypisywany Galaktyce kształt pła
skiego bąka jest tylko przybliżonym schematem. W rzeczywistości najprawdopodobniej posiada ona budowę spiralną ,
która sama już wyklucza stacjonarność. Jeśli do tego dodamy
istnienie Układu Lokalnego 2) lub może kilku takich układów,
to jasne jest, że rozważania dotyczące układów stacjonarnych
nie mogą się stosować do Galaktyki.
Teoria Galaktyki wymaga więc rozwiązania zagadnienia
układów niestacjonarnych . Tymczasem zagadnienie to udało się
ledwo "napocząć" i więcej rzeczy czeka tutaj na rozwiązanie,
niż jest rozwiązanych. W pewnych zakresach mamy jednak i tu
szeroko rozbudowane teorie, zwłaszcza wiele zagadnień z tego
zakresu opracował wspomniany wvżej Czandrasekhar.
Pracując nad zagadnieniami z tego zakresu udało się szwedzkiemu astronomowi L i n d b l a d o w i opracować teorię powstawania budowy spiralnej galaktyk. Teoria ta mówi, iż jeśli
w galaktyce eliptycznej o dostatecznym stopniu spłaszczenia
nastąpi na jej brzegu jakieś zakłócenie stacjonamości (naprzykład większe zgęszczenie gwiazd, wpływ przyciągania są
siedniej galaktyki lub tp.), wtedy w pobliżu miejsca zakłóce
nia oraz ze strony przeciwnej część gwiazd musi zmienić nagle swe orbity i zacznie się oddalać od środka galaktyki po drogach spiralnych. Jednocześnie oddalające się gwiazdy naruszą
znowu równowagę Galaktyki, co spowoduje w miejscach są
siednich oddalanie się następnych gwiazd, a to z kolei znowu
naruszy równowagę w okolicach przyległych i w rezultacie
z dwu stron galaktyki w sposób ciągły zaczną się odrywać dwa
pasy gwiazd, rozwijające się w jej spiralne ramiona.
Teoria przewiduje więc zasadniczo istnienie dwu ramion
spiralnych. Jeśli jednak kształt pierwotnej galaktyki, w której zacznie powstawać budowa spiralna, nie jest ściśle elipso~)
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idalny, lub jeśli jednocześnie nastąpi ltilka zakłóceń równowagi, w różnych punktach płaskiego brzegu jej tarczy, wtedy
oprócz dwu głównych ramion spirali, mogą wystąpić również
ramiona poboczne, co rzeczywiście spotyka się w niektórych
galaktykach.
Od dawna stwierdzono, że galaktyki elipsoidalne posiadają
pewną granicę spłaszczenia. Nie znamy bowiem ani jednej,
której przekrój poprzez równik byłby WiGkszy niż około 3 razy
od przekroju poprzecznego. Jeśli przyjąć, iż galaktyki powstają
Jako twory kuliste, a następnie wskutek rotacji ulegają spła
szczeniu, to sprawa jest prosta. Mianowicie po dojściu do omawianego stopnia spłaszczenia nastE;>puje w życiu galaktyki niebezpieczny okres, w którym każda większa zmiana gęstości na
jej krawędzi, lub wpływ jakichś zakłócających czynników zewnętrznych, których nigdy nie brak, musi spowodować zmianę
postaci galakty ki na spiralną. Żadnej galaktyce elipsoidalnej
nie udaje się przeżyć tego okresu. Stąd silniejsze spłaszczenia
mogą występować tylko u galaktyk spiralnych.
Początkowe stadium powstawania budowy spiralnej przebiega w galaktyce bardzo szybko. Galaktyki spiralne dzieli się
na klasy odpowiadające coraz to silniejszemu wykształceniu
budowy spiralnej, które symbolicznie oznacza się So, Sa, Sb, Sc.
Otóż znamy liczne galaktyki należące do klas Sa Sc,
a więc posiadając już rozwiniętą budowę spiralną, znamy też
liczne galaktyki elipsoidalne, w których taka budow2 nie zaczęła jeszcze wogóle powstawać, nie udało się jednak dotychczas zaobserwować żadnej "rodzącej się" galaktyki spiralnej
typu Sa. Odkrycie choć jednej takiej galaktyki będzie miało
wielkie znaczenie, gdyż pozwoli ostatecznie potwierdzić lub zaprzeczyć słuszno~ci teorii powstawania struktury spiralnej.
Tego rodzaju obserwacyjne sprawdzerue będzie bardzo ważne,
bowiem oprócz teorii Lindblada, cieszącej się zresztą najwięk
szym uznaniem, istnieją inne. Wszystkie one są słuszne maiematyczrue, różnią się jednak założeniami co do warunków fizycznych, w jakich proces się zaczyna. Rozstrzygnąć zaś, jakie
warunki występują w rzeczywistości, można tylko na drodze
bezpośredniej obserwacji.
Dynamika układów gwiazdowych w ciągu 30 lat istnienia
zdołała dać zaledwie ogólny pogląd na prawa rządzące ruchami
gwiazd. Większość zagadnień została rozwiązana jedynie
w grubszycl1 zarysach, tylko niektóre doczekały się gruntownego, szczegółowego opracowania. \Viele problemów czeka
choćby na przybliżone rozwiązanie lub wstępną dyskusję. Dotychczas nie ma na przykład żadnej teorii dynamiki lokalnych
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gwiazd w galaktykach, co nader utrudnia wszelkie
prace nad Układem Lokalnym, do którego należy Słońce,
a w szczególności nie pozwala ocenić słuszności licznych hipotez wysuwanych na ten temat. Brak również jakiejś zwartej
teorii dynamicznej, wiążącej ruchy i rozmieszczenia całych
gromad galaktyk.

KRONIKA
Nowa kometa -

1952e

Na Mount Palomar, z okazji systematycznych prac nad nowym fotograficznym atlasem nieba wykonywanych przy pomocy 1,20 metrowego
teleskopu Schmidta, H a r ring t o n odkrył przypadkowo dnia 18. VIII.
1952 r. nową kometę na pograniczu gwiazdozbiorów Cefeusza i Kasjopeji. Użyty teleskop pokrywa 36 stopni kwadratowych nieba i wobec dużej
światłosiły sięga do słabych obiektów. W tych warunkach o odkrycie
słabej komety nie jest trudno. Nowa kometa ma jasność 15m, wygląd
rozmyty, jądro pośrodku i jest pozbawiona warkocza. Porusza się stosunkowo szybko ku północy, "pokrywając" łuk równy pozornej tarczy
Księżyca w ciągu 5 dni. Jej mała jasność i stosunkowo znaczny kątowy
ruch wskazuje, że jest prawdopodobnie niewielka i stosunkowo bliska. Jest to już piąta kometa w bie*ącym roku, a czwarta wykryta przez
tego obserwatora: 195li-10m, 1951k-16m, 1952a-15m, 1952e-15m.
J. G.

Nowa hipoteza kosmogoniczna

Uczony radziecki K . P. S t a n i u k o w i c z ogłosił niedawno (Astronomiczeskij Żurnal, T. XXIX, 3. 288), nową hipotezę powstawania ukła
dów planetarnych. Jest ona pewnego rodzaju syntezą dwu antagonistycznych hipotez F i e sjenkowa i S z m i d t a. Wg. Staniukowicza
na Słońcu, w pierwszych chwilach istnienia, - gdy jego masa i pręd
kość kątowa była 5-15 razy większa
od dzisiejszej nastąpiło
wyrzucenie z okolic równikowych znacznych ilości materii. Materia ta
skondensowała się następnie w planety zgrubsza biorąc - zgodnie
z hipotezą Szmidta, z tą tylko różnicą, iż składała się ona nie z cząstek
stałych, lecz gazowych, co usuwa wiele trudności na jakie napotykały
rozważania Szmidta. Proces kondensacji przebiegał najpierw wolno potem prędzej (wg. Szmidta przeciwnie). Mniejszą gęstość planet bardziej
oddalonych od Słońca tłumaczy Staniukowicz tym, iż cząstki pierwiastków
lżejszych obdarzone zostały przy wyrzuceniu ze Słońca większymi prędkościami i przez to zdołały bardziej się od niego oddalić.
K. R.
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Odkrycie nowych kraterów meteorowych
Geologowie i asttOIIlomow:ie rozpoznali w różn~h okolic.acll Ziemi
liczbę kraterów pochodzenia kosmicznego, które J)<)wstały wskutek uderzenia w powierzchnię naszej planety dużych meteorów i zarycia się ich w głąb terenu. Największe z nich są: l) krater
nad zatoką Ungava (Urania, T. XXI, str. 50) o średnicy 3 200 m, obwodzie 12 000 m, wypełniony całkowicie wodą powstałego na tym miejscu
jeziorn o głębokości 350 m (ryc.), 2) słynny krater w Arizonie w pobliżu Oanjor.. Diablo o średnicy l 380 m, obwodzie 3 800 m, głębokości
200 m, oraz 3) "Wolf Creek" w zachodniej Australii, odkTyty w 'r . 1949
o średnicy 900 m, 2 800 m obwodu i 70 m głębokości.
pewną niewielką

Fotografia lotnicza krateru meteorowego Ungava, zdjętego z wysokości
7 000 m, wypełnionego lodem. Charakterystyczne są szczeliny rozchodzące się promienisto z krateru, głębokie ponad 20 m, wypełnione lodem,
które zostały wytworzone przez potężną siłę uderzenia meteoru.
Ostatnio wykryto nowe utwory tego rodzaju, tym rnzem w Europie,
w poludniowej Francji w departamencie Herault. Pierwsi zw.rócili na
nie uwagę w kwietniu 1950 r.: Bernard G e z e i Andre C a i l l e u x,
rozpoznając je na zdjęciach lotniczych, o czym zawiadomili Francuską
Akademię Nauk. Sprawą tą zainteresował się astronom duński z obserwatorium w Kopenhadre, C. L u p l a u J a n s s e n, który zwd.ed!ził
je jesienią tegoż roku i ogłosił wyniki swych spostrzeżeń w literaturze
naukowej.
Największy z tych kraterów, zwany "Le Clot", znajduje się w odle-
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głości. l km w kierunku południo-w.schO<lnim od miasteczka Calverolles. Ma kształt kolisty, średnicę 200-220 m, obwód l 300 m, głę
bokość 50 m. Jego zewnQtrzny stok pokrywa gruz kamienny i żwk.
W odległości 5 km od niego w kierunku wschodnio-północno-wschod
nim leży drugi mniejszy krater o średnicy 50-60 m, obwodzie 350 m,
głębokości 23 m.
Wreszcie w tej samej okolicy ods7;Uimn.O jeszcze 5 innych podobnych
niedużych utworów o średnicach 15-80 m. głębokich 28 m, ułożonych
wzdłuż linii długości 5-6 km. Ta grupa kraterów zbudowana jest ze
skał krzemowo-aluminiowych. Wszystkie kratery znajdują się w okolicy żyznej i są pokiryt.e obficie roślinności? oraz winnicami.
Najosobliwszy z nnch jest "Le Clot", który w swym Wiilętrzu wykazuje anomalię deklinacji magnetycznej 10 °, co bezpośrednio wskazuje
na obecność w pobliżu pod powierzchnią ziemi większej bryły żelaza
meteorytowego. Podobne zboczenie deklinacji magnetycznej wykryto
wzdłuż wschodniego wału krateru Ungava, co przemawia za tym, że
tam właśnie znajduje się "grób" meteorytu. ,.Le Clot" przecina · sobą
dwa pMowy górskie pochodzące z czwartorzędowej epoki geologicznej.
Stąd wniosek, że meteor spadł później, dopiero po zaistnieniu owych

pero!WÓW.

Osobliwe jest to, że aż do roku 1950 nie zwrócono uwagi na tę ciegrupę kraterów i dopiero wykryto je niedawno "z lotu ptaka".
Należy przypuszczać, że "'lamy tu do czynienia z "rodziną" dużych meteorów, które ongiś przcmie!rzały swobodnie tuż obok siebie tpTZeStrzenie
międzyplanetarne, by jakieś 10 000 lat temu "wylądować" na naszym
globie i znaleźć tu miejsce swego spoczynku.
J. G.
kawą

Konferencja l{osmogoniczna Akademii Nauk ZSRR

Zagadnieniom poruszonym na Konferencji Kosmogonicznej Akademii
Nauk ZSRR z maja br. poświęciliśmy w "Uranii" już dwa artykuły
(T. XXIII, str. 225 i str. 321). Celem tych artykułów nie było atoli
wyczerpujące omówienie wszystkich spraw poruszonych na wspomnianej
konferencji i przeto obecnie, po ukazaniu się w Astronorniczeskij żurnal,
T. XIX, str. 498 sprawozdania z Konferencji Kosmogomcznej, streścimy
w niniejszej notatce ważniejsze (a nie omówione w cytowanych artykułach w "Uranii") referaty.
Prof. B. A. W o r o n c o w -W e l i a m i n o w podkreślił w swoim
przemówieniu (pomijamy jego argumentację skierowaną przeciwko tezie
Ambarcumiana o istnieniu asocjacji - por. "Urania" T. XXIII, str. 230),
iż fakt kołowego obiegu materii w Galaktyce z rozproszonych mgła
wic w gwiazdy i na odwrót - nie oznacza, iż mamy do czynienia
z prostym powtórzeniem. W procesie obiegu materii zachodzą tak ilościowe jak i jakościowe zmiany. Ilościowe ponieważ gwiazdy nie
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w całości i zatem masa rozproszonej materii w Galaktyce
i jakościowe - ponieważ w gwiazdach zachodzą reakcje
jądrowe zmieniające skład chemiczny ich tworzywa i przeto stosunek
między wodorem i helem w materii wyrzucanej przez gwiazdy ustawicznie się zmienia.
Akademik G. A S z aj n zakomunikował o nowych wynikach badań
mgławic gazowych. Masy gazowych mgławic znajdujących się w innych
galaktykach można wyznaczyć znacznie dokładniej, niż masy mgławic
w naszej Galaktyce. Obliczenia wykazują, że masy najjaśniejszych obiektów gazowych są bardzo duże, rzędu od dziesięciu do stu tysięcy mas
słonecznych. Dla pobudzenia do świecenia takich mgławic niezbędne jest
koncentrowanie się w nich od trzydziestu do stu gorących nad-olbrzymów. Takie systemy, o średnicach rzędu kilku dziesiątków parseków
nie są gromadami gwiazdowymi w zwykłym sensie (na to są za duże), ani
nie są obłokami gwiazdowymi (na to znów są za małe), lecz wykazują
największe podobieństwo do asocjacji typu O wykrytych w naszej
Galaktyce przez W. A Ambarcumiana.
W. F. G a z e mówiła o badaniach statystycznych przeprowadzonych
nad 300 mgławicami gazowymi. Na ogół rozkład na sferze niebieskiej
mgławic i gorących gwiazd jest jednakowy; zdarzają się jednak i odchylenia od zgodności w rozkładzie obu typów obiektów. średnio 53%
mgławic jest wyraźnie związanych z gorącymi gwiazdami, a w 27%
wypadków w sposób wyraźny brak takiego związku. Mgławict' g11zowe
włókniste z reguły nie kojarzą się z gorącymi gwiazdami.
Prof. J. S. Szkło w ski j podkreślił . w swoim referacie, że radioastronomia wniosła bardzo cenny dla kosmogonii materiał. Przede
wszystkim odkryła ona istnienie zupełnie nowego typu obiektów radio-gwiazd. Pozwala również badać ważniejsze cechy fizyczne rozproszonej materii w Galaktyce. Radiopromieniowanie Galaktyki składa
się z dwóch części zupełnie różnej natury, mianowicie ze składowej
pochodzenia ga;,;owego, powstającej w podsystemie płaskim i ze składowej
"radiogwiazdowej", wytwarzanej w podsystemie sferycznym. Składowa
gazowa pozwala prześledzić spiralną strukturę Galaktyki lepiej, niż można
tego dokonać za pośrednictwem jakichkolwiek innych obiektów.
Znaczną część swojego referatu poświęcił prof. W. A Kra t przedstawieniu hipotezy wysuniętej przez niego jeszcze w 1950 r. odnośnie
tworzenia się gwiazd ze stałych cząstek o rozmiarach meteorytów lub
grubo-ziarnistego pyłu. Grawitacyjna koncentracja takich cząstek prowadzi do ich znacznego rozdrobnienia i częściowej zamiany w gaz
i drobny pył. W ten sposób powstaje pyłowo-gazowa mgławica, której
znaczna część kondensuje się następnie w gwiazdę. Z takiego punktu
widzenia gazowo-pyłowa mgławica stanowi nietrwały twór, powstały
w procesie tworzenia się gwiazd z obłoków ciał przedgwiazdowych.
Przedstawiona hipoteza daje możność racjonalnego objaśnienia faktu
zmme]sza

się
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tej samej gromady- gwiazd różnego wieku. Jedynym
przypadkiem kiedy ciała niebieskie powstają w tym samym miejscu i równocześnie jest wytworzenie się gwiazdy podwójnej.
Z tego względu gwiazdy podwójne są bardzo ważne dla oceny wieku
gwiazd różnych typów.
W swoim przemówieniu prof. P. P. P ar e n a g o zwrócił uwagę na
kosmogoniczne znaczenie faktu, iż nie mniej niż 20% krótkookresowych
cefeid ma szybkości większe od parabolicznej. Nie mogły one uzyskać
takich prędkości w rezultacie zbliżeń z innymi gwiazdami i zatem
musiały powstać już jako obdarzone dużymi prędkościami. Stąd wniosek,
iż owe .krótko periodyczne cefeidy są wyjątkowo młodymi gwiazdami.
Otwarty pozostaje problem miejsca ich powstania.
Prof. W. W. S o b o l e w zwrócił uwagę, iż w referacie W. A. A m b are u m i a n a {por. "Urania" T. XXIII, str. 226) nie było mowy o kosmogonicznej roli białych karłów. Białe karły występują często w parach
z zupełnie "normalnymi" gwiazdami. Sobolew uważa za zupełnie
możliwe, że w rzeczywistości obie takie gwiazdy są zbudowane mniej
lub więcej jednakowo, a różnica w ich obserwowanym wyglądzie wynika tylko z różnicy w najbardziej zewnętrznych warstwach atmosfery.
Być może, iż każda "zwykła" gwiazda ma jądro podobne w swojej
strukturze do białego karła. Może się okazać, iż dość rozpowszechnione
przekonanie o "starości" białych karłów jest niesłuszne.
W dyskusji nad wygłoszonymi referatami wzięło udział wielu uczestników Konferencji Kosmogonicznej. W szczególności prof. W . K. Z o n n
(Warszawa) podkreślił, iż prace kosmogoniczne W. A. Ambarcumiana
i całego szeregu radzieckich astronomów są pierwszą w astronomii poważną próbą postawienia badań kosmogonicznych na gruncie eksperymentalnym. W ten sposób kosmogonia staje się dziedziną "powszedniej"
praktycznej pracy astronomów, podczas gdy dawniej należała ona wyłącznie do dziedziny teoretycznych dociekań.
Konferencję zakończyło przemówienie prof. B. W. I~ u k a r ki n a,
w którym podkreślił on ważną rolę swobodnej dyskusji dla rozwoju nauki.
[Wg. Astronomiczeskij Zurnał, 29, 498 (1952)]
SLP
wewnątrz

niewątpliwym

O

rozkładzie

i ruchach ciemnej i jasnej materii w
pozagalaktycznych

mgławicach

W roku 1949 odbył się w Paryżu 1 ) międzynarodowy zjazd fizyków
i astrofizyków. Zjazd ten był poświęcony zagadnieniom materii między
gwiazdowej. Ze strony astronomicznej brali w nim udział m. in. B.
L i 1n d b l a d, J. O ort, W. B a a d e, N. M a y a 11.
Badania nad materią międzygwiazdową, szczególnie w mgławicach
pozagalaktycznych, znajdują się w stadium początkowym. Mimo to
1)

Por. Urania, T. XXI, str. 75.
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jednak tematy poruszone na zjeździe były tak interesujące - referaty
podawały już wyniki pierwszych prac że warto je choć w części
przedstawić czytelnikowi "Uranii". Oto treść dwóch referatów o ciemnej
i jasnej materii w mgławicach pozagalaktycznych, wygłoszonych przez B.
Lindblada oraz W. Baadego ~ N. Mayalla.
Od dość dawna przypuszcza się, że ziarenka ciemnej materii ukła
dów galaktycznych są produktem kondensacji gazu międzygwiazdowego.
Rozkład ciemnych chmur jest bardzo skomplikowany; na ogół widoczne
są one w postaci nieprzeźroczystych smug. Smugi te są często interpretowane jako powstałe w wyniku obrotu galaktyk. W rzeczywistości zagadnienie to jest o wiele więcej skomplikowane. We wczesnych bowiem
typach mgławic spiralnych, w których cienkie i wąskie ramiona spiral
okalają rozciągłą część środkową, ciemne chmury leżą tylko w ramionach spiralnych. W późniejszych zaś typach spiralnych, gdzie jądro jest
małe i silnie skoncentrowane, ciemne chmury zbliżają się do niego. Dokładna analiza takiego rozkładu ciemnej materii w układach galaktycznych prowadzi Lindblada do pewnych wniosków odnośnie problemu
dynamicznego rozwoju mgławic spiralnych.
Tematem następnego referatu, wygłoszonego przez W. Baadego i N.
Mayalla, była jasna materia międzygwiazdowa w mgławicach poza-galaktycznych - temat ściśle związany z poprzednim.
Od dawna wiadomo, że mgławice spiralne składają się z materii
ciemnej i jasnej. Materia jasna - to przeważnie gwiazdy, a w mniejszym stopniu masy gazowe, zaś ciemna - to pył międzygw;azdowy .
Choć w galaktykach występują jednocześnie masy gazowe i pyłowe, to
jednak można je bez trudu odróżnić od siebie: masy pyłowe absorbują
swiatło (ewentualnie je odbijają) , podczas gdy gazy posiadaJą widmo
emisyjne. Emisja światła przez gazy jest spowodowana obecnością w pobliżu obłoku gorących gwiazd, o temperaturze powierzchniowej sięga
jącej 30 000°; tak wysoka temperatura bli'skiej gwiazdy zmusza gaz do
świecenia (luminiscencja). Dlatego badania rotkładu mas gazowych dostarczają danych o rozmieszrzeniu i czę~;~ości ·w ; c,tępowa,1ia gorących
gwiazd. Dostarczają one poza tym danych o ruchach wewnątrz mgła
wicy spiralnej. Jednak już nawet w bliższych nas galaktykach (M 31
w Andromedzie i M 33 w Trójkącie) jasność powierzchniowa mas gazowych jest tak nikła, że obserwacje widmowe są bardzo utrudnione.
Sytuacja dla galaktyk dalej położonych jest znacznie trudniejsza. Dlatego do tego rodzaju prac używa się jedynie najpotężniejszych narzędzi,
ale mimo tego dokładność jest niewielka i badać można jedynie ogólny
<;hsrakter ruchów mas gazowych. Po tych ogóll,ych uwagach autorowie
przechodzą do omówienia pierwszych wyników swych badań.
Podczas ostatnich kilku lat prowadzono obserwacje Il"\glawic gazowych w M 31 (Mgławica Andromedy) przy pomocy 100-calowego reflektora na Mt. Wilson. Mgławicę fotografowano w czerwonym świetle linii
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Hu wodoru, gdyż masy gazowe szcrególnie silnie świecą w tym zakresie
widma. W ten sposób sporządzono listę przeszło 300 mgławic gazowych
w M 31. Spis ten jest jeszcze niekompletny, gdyż odnosi się tylko do
części Mgławicy.

Na podstawie dotychczasowych danych można stwierdzić:
mas gazowych znajduje się w spiralnych ramionach; fakt
ten jest szczególnie uderzający w M 31;
2. Analiza rozkładu i barwy mas gazowych nasuwa myśl, że w ramionach Mgławicy musi występm,vać silna koncentracJ;~. pyłu; natomiast
pomiędzy ramionami pyłu jest znacznie mniej z następujących powodów:
a) pomiędzy ramionami prześwitują lkzne, bardzo odległe od nas galaktyki,
b) świadczy o tym także rozkład gromad kulistych w M 31.
A więc w spiralnych ramionach występują jasne masy gazowe wraz
z tovyarzyszącymi im jasnymi, gorącymi gwiazdami. Jednak podstawową
częścią składową sptrnlnych ramion jest pył, który osiąga nieTaz wysoki
stopień gęstości, a który pomiędzy ramionami występuje w znikomym
stopniu.
Jeśli chodzi o inne mgławice spiralne, to ża'tlna nie została zbadana
tak dokładnie, jak M 31, nawet niewiele dalsza od niej M 33 (w Trójką
cie). Znaleziono obiekty gazowe tak w M 33, jak i w bliskich nam Obło
kach Magellana, lecz prac tych nie prowadzono tak intensywnie, jak
dla M 31. Natomiast próbowano badać mgławice gazowe w dalekich
galaktykach. Jest to zagadnienie niezwykle trudne z powodów, o których była mowa już na początku i dlatego największą osiągalną odległością dla tych badań jest 10 milionów lat światła. Poza tę odległość
nie można wyjść, nawet przy pomocy największych narzędzi, jeśli stosować metody bezpośrednie. Można natomiast przy pomocy metod pośrednich i wielkimi narzędziami otrzymać pewne dane co do istnienia
mas gazowych w dalekich galaktykach. Mianowicie obserwuje się tutaj
emisyjny prążek tlenu o długości fali 3727 A, charakterystyczny dla mas
gazowych w mgławicach spiralnych. Tak więc prążek ten może być
wskaźnikiem obecności mas gazowych, pobudzonych do świecenia przez
gorące gwiazdy.
,
W ten sposób stwierdzono obecność mas gazowych w znacznej ilości
galaktyk wszystkich typów. Z zebranego materiału wynika, że masy
gazowe są obecne przede wszystkim w późniejszych typach galaktyk
spiralnych (Sb, Sc), to jest w tych systemach, o których wiemy, że zawierają gorące gwiazdy i pył. Natomiast w galaktykach eliptycznych
i wcresnych spiralnych, mgławice gazowe są bardzo nieliczne; wiemy
też, że pył międzygwiazdowy rzadko w nich występuje.
O ile idzie o występowanie mas gazowych w galaktykach, to - jak
widać nasza wiedza w tej dziedzinie jest już dość pokaźna. Natomiast
l.

Większość

URANIA

343

o ruchach tych mas możemy powiedzieć bardzo niewiele, głównie z powodu wielkich odległości. Wiadomo tylko, że zarówno masy gazowe, jak
i gwiazdy uczestniczą w ogólnym ruchu rotacyjnym (wirowym) galaktyk
spiralnych. Otrzymane wartości prędkości radialnych pozwalają wnioskować, że okres obrotu galaktyk spiralnych jest tego samego rzędu, co
okres obrotu naszej Galaktyki. Jednak problem ruchów mas gazowych
w odległych galaktykach zasadniczo nie został rozwiązany. Nie ma wąt
pliwości, że znajomość ich, podobnie jak ruchów gwiazd, gromad gwiazdowych i innych składników galaktyk spiralnych, jest konieczna do
zrozumienia dynamiki, a zwłaszcza ewolucji galaktyk. Jednak niezb~dne
dane obserwacyjne są prawie niedostępne i zagadnienie to należy w dużej. mierze do przyszłości.
A. L.
Echo

księ·życowe

Fale radiowe rozprzestrzeniają się, podobnie jak inne fale elektromagnetyczne, po liniach prostych, toteż aby je przesłać do stacji odbiorczej położonej poza horyzontem anteny nadawczej, należałoby się posłużyć jakimś reflektorem ustawionym skośnie, wysoko nad krańcem
widnokręgu. Rolę takiego reflektora spełniają w praktyce dolne warstwy jonosfery, położone na wysokości 80-100 km ponad ziemią, które
fale radiowe nadbiegające z anteny odbijają z powrotem pod tym samym
kątem ku Ziemi. Jednakże transmisja taka jest w dużym stopniu zależna
od "kaprysów i grymasów" jonosfery, której stan zjonizowania, a więc
i zdolność odbijania fal radiowych, ustawicznie się zmienia, powodując
częste feidingi, czy nawet całkowite przerwanie łączności. Aby się od
takich przeszkód uniezależnić, zaprojektowano jako reflektora fal radiowych użyć powierzchni Księżyca, stosując ultra-krótkie fale radiowe,
które przenikają przez jonosferę.
Pierwsze udatne próby uzyskania radiowego "echa" księżycowego
pochodzą z r. 1946. Fosługiwana się podczas nich falami o długości
2,73 m. W r. 1950 podobny dodatni wynik otrzymała krótkofalowa
stacja nadawcza, utrzymująca normalną łączność pomiędzy Australią
a Londynem na fali 15 m.
Ostatnio w końcu 1951 r. nadano na innej stacji tym sposobem
pierwsze depesze poza . Ziemię, które - po odbiciu się fal radiowych
od powierzchni satelity zostały poprawnie odebrane przez stację
odbiorczą w odległości l Y2 tysiąca km, a więc daleko poza horyzontem
anteny nadawczej. Do doświadczenia tego zbudowano specjalną nadawczą
antenę kierunkową w formie jakby niewodu, którego oka miały średnicy
2!1:! cm. Niewód ten posiadał długość 23 m i otwór kierunkowy 7-8 m.
Antena ta zawieszona stale na dwóch słupach telegraficznych była nachylona pod kątem 7° do horyzontu, zwrócona ku tej części nieba.
w której miał o wybranej z góry porze pojawić się Księżyc. Depeszowano
dwa razy: 28. X. i 8. XI. 1951 r. Trwało to każdorazowo pół godziny,
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anteny.

URANIA
Księżyc wędrował

przez "pole widzenia" nieruchomej

Antenę
odbiorczą
stanowiło
paraboliczne zwierciadło blaszane
o średnicy 10 m, ustawione w odległości 1435 km od stacji nadawczej,
sterowane w azymucie i w wysokości. W czasie odbioru depec;zy było
ono "nastawione" na Księżyc. Nadajnik pracował z m0cą 20 kilow~o~tów
~a fali ultrakrótkiej 0,72 m.
Nadano kluczem Morse'a ten sam tekst depeszy, którą przesłał pierwszym telegramem Samuel M o r s e dnia 24. V. 1844 r. Różnica pomiędzy
momentem nadania i odbioru poszczególnych znaków wynosiła 2Y2 sek,
gdyż tyle czasu potrzebowały fale radiowe, by dotrzeć do Księżyca
i powrócić po odbiciu się od niego na Ziemię. Należy zauważyć,, że
w czasie posługiwania się tarczą Księżyca jako reflektorem fal radiowych
satelita nie musi być optycznie widoczny, gdyż obłoki, deszcz itp. czynniki meteorologiczne nie stanowią tu przeszkody.
Eksperyment, który opisaliśmy, był pierwszym wyjściem człowieka
poza planetę, gdyż ~ jak dotąd - jesteśmy wciąż jeszcze jedynie
niemymi odbiorcami różnych sygnałów nadbiegaj:)cych z Ko~rnosu .
J. G.

OBSERWACJE
Obserwacja zaćmienia Księżyca w dniu 5 sierpnia 1952 r.
W nowobudującym się Obserwatorium Astronomicznym Uniwersytetu
Warszawskiego w Ostrowilcu obserwowano zaćmienie Księłyca w dniu
5 sierpnia 1952 r. Obserwacji dokonano refraktorem Grubb'a, o średnicy
obiektywu 25 cm, przy powiększeniu 60 razy.
Cień Ziemi miał barwę ciemno-miedzianą, pozwalającą dojrzeć jaśniejsze utwory na tarczy Księżyca. Ponieważ obserwacji dokonano podczas drugiej polowy zaćmienia, przeto chwile kontaktów brzegu całko · 
witego cienia z poszczególnymi utworami powierzchni Księżyca odnosz ą
się do zjawisk zejścia tego cienia z tych utworów.
Poniżej zestawiono chwile kontaktów całkowitego cienia z kraterami
w czasie środkowo-europejskim:
Moment (czas śr.-europ.)
Krater
2lh 16m lOS
Pytheas
21 26 40
Timocharis
21 29 lO
Manili u s
21 29 50
Archimedes
21 32 50
Menelaus
21 34 20
Autolycus
21 35 30
Aristillus
21 36 lO
Plinius
21 37
o
Plato, początek krateru
21 38 lO
koniec
21 39 40
Taruntius
21 42 50
Vitruv
21 46 50
Posidonius, początek krdteru
21 48 lO
.,
koniec
21 48 30
Proelu s
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Koniec zaćmienia, gdy całkowity cień opuścił tarczę Księżyca, zanotowano w trzech momentach, odnoszących się kolejno do zetknięć róż
nych miejsc nieostrego brzegu całkowitego cienia Ziemi z brzegiem tarczy Księżyca, a mianowicie:
21h 59m 30s
22
O O
22
O 50

Foczątek zetknięcia
Wyrażne zetknięcie
Koniec zetknięcia

Koniec widocznego zaciemnienia nastąpił w lunecie o 22h 3m os, gookiem zaś było widoczne jeszcze zaciemnienie prawego górnego
brzegu o 22h 7m.
M. Bielicki

łym

Obserwacje Perseid w 1952 r.
Obserwator: Pacholczyk Andrzej, Warszawa-Żoliborz, ul. Smiała 46
Miejsce obserwacji: jak adres, z tarasu na parterze. Obserwacja
gołym okiem.
Dnia 12 sierpnia: niebo było całkowicie pokryte chmurami, które
uniemożliwiły obserwacje meteorów.
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Dnia 13 sierpnia: (2lh 13m - 21h 32m cz. śr. eur.) niebo było lekko
przesłonięte chmurami, rozjaśniane nieustannie błyskawicami. Zauważyłem 6 Perseid o czasie trwania % sek. l sek. O 21h 32m gęste chmury
burzowe przesłoniły niebo w okolicach gwiazdozbioru Perseusza. Obserwacja bez nanoszenia na mapkę nieba.
Dnia 14 sierpnia: (21h 15m - 22h 18m cz. śr. eur.) niebo było bez
chmur, lecz obserwację utrudniały częste błyskawice. Zaobserwowałem
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4 Perseidy: l biały, 2 niebieskie i l żółty, o czasie trwania Vz sek. 1 sek. oraz 3 meteory nie należące do roju (wszystkie białe). Dwa z nich
wykazały wyraźny ślad Cztery Perseidy z dnia 14. VIII. wykazują radiant
o przybliżonych współrzędnych u = 2t: 10m, ó= +59°. Obserwacja z nanoszeniem na kopię atlasu A. Opolskiego.
Dnia 15 sierpnia: niebo było całkowicie pokryte chmurami. Meteorów
nie obserwowałem. Największe nasilenie roju Perseid przypadało prawdopodobnie na dzień 13 sierpnia.
A. Pacholczyk

Obserwacje Perseid w 1952 r
Obserwacje były prowadzone gołym okiem w dniach: 11 i 12 sierpnia.
Miejsce obserwacji: Starosielce k. Białegostoku. Czas Środkowo-europ.
notowano z dokładnością jednej minuty.
Dnia 11. VIII. (22h 15m - 22h 3·Jm) zauważono 3 meteory o jasnościach
+lm- +3m, o czasie trwania y,;s -ls, o barwach: 2 białe i l czerwony.
Dnia 12. VIII. (21h 20m - 22h 19m) zaobserwowano 24 Perseidy
o jasnościach om- +3m, o czasie trwania y,;s - l s, o barwach. 13
żółtych, 10 białych i l czerwony. 11 z nich wykazało ślad, przy czym
3 meteory wykazały szczególnie wyraźny i długotrwały ślad - 1s do 2s.
Pozostałe ślady trwały do !12s. Srednia częstotliwość: 12 meteorów na
godzinę.

Obserwacja bez nanoszenia na mapkę. Niebo do 4° nad horyzontem
zachmurzone. Od 22h 07m do 22h 14m mała część obserwowaneg()
obszaru nieba była przesłonięta przejrzystą chmurą kłębiastą. W obserwacjach przeszkadzał Księżyc w ostatniej kwadrze. Widoczność gwiazd
do 4m, 5-5m.
było

Bekker Eugeniusz, Umiastowski Andrzej,
Ermusz Jerzy, członek-kandydat P.T.M.A.

uczniowie X

XI kl.

Szkoły Ogólnokształcącej

St. Lic. w Starosielcach.

PYTANIA i ODPOWIEDZI
Ilu astranomów jest na

świecie,

a ilu w Polsce ?

Trudno ściśle odpowiedzieć na to pytanie, gdyż nie ma pełnych spisów astronomów, a liczne nowe nazwiska pojawiające się w literaturze
fachowej pozwalają wnioskować o stale wzrastającej liczbie astronomów
na świecie. Większość osobistości ze świata astronomów znajdziemy
w wykazie członków Międzynarodowej Unii Astronomicznej, zawierają
cego w 1950 r. 612 nazwisk wszelkich narodowości (w tym 35 kobiet),
wśród nich 21 Polaków. Liczby te nie obejmują wszystkich osób pracujących na polu astronomii, gdyż chociażby u nas Polskie Towarzystw()
Astronomiczne, skupiające prawie wszystkich, którzy mogą wykazać się
samodzielną działalnością naukową w zakresie astronomii, liczy obecnie
49 członków (w tym 10 kobiet). Pod względem stopni naukowych stwierdzamy wśród członków Folskiego Towarzystwa Astronomicznego: 23
doktorów astronomii (w tym 3 kobiety), 12 magistrów (w tym 5 kobiet)
i 9 osób z tytułami naukowymi nieastronomicznymi, zaś pod wzgledem
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zajmowanych stanowisk: 12 profesorów i docentów astronomii {w tym
l kobieta), 8 adiunktów {w tym 2 kobiety), 9 starszych asystentów {w tym
4 kobiety) i 8 młodszych asystentów {w tym l kobieta); pozostali pracują
zawodowo w innych dziedzinach, przeważnie pokrewnych astronomii.
Spodziewane jest zwiększenie ilości stanowisk astronomicznych w Polsce
w najbliższych latach w związku z tworzeniem Centralnego OIJserwatorium Polskiej Akademii Nauk na podstawie specjalnej uchwały Kongresu Nauki Polskiej z 1951 r.
K. Kordylewski
PRZ)'i;GLĄD , WYDA WNJCTW

Popularyzacja astronomii w Polsce 100 lat temu
blisko 100 lat temu, ·\ovyszedł w Warszawie,
S. H. M er z b a c h a, popularny podręcmik astronomii A. S m i t h a, pt. "Budowa Nieba, czyli Astronomia Popularna",
w tłumaczeniu T. D z i e koński e g o. Podręcznik przeznaczony był
przede wszystkim dla młodzieży sz._l<oln€'j i utrzymany jest w formie
katechizmu, tj. pytań i odpowiedzi. Dziełko op3trz.one jest b. licznymi
ilusrtmcjami litografowanymi.
Niektóre ustępy budzą w dzisiejszym czytelniku uśmiech, :z..właszcza
w miejscach, gdzie książka usiłuje oa.powicdzieć na pytania treści astrofizycznej, która to nauka była naówczas dopiero w powijakach. Dla
2'lilustrowania przytoczymy ustępy dotyczące Słońca i Saturna. Zachowujemy oryginalną pisownię .
Pyt. Jak dawni Astro'1omowie uważali słońce?
Odp. Uważali je za wielką kulę ognistą.
Pyt. Co o nim sądzą dzisiejsi astronomowie?
Odp. Ze jeJSt to ciało ciemne otoczone atmosferą świecącą.
W roku 1857, a

więc

n.akładem księgarza

Plamy

słoneczne.

Astronomowie nie zgadzają się pod względem plam słonecznych.
Pomiędzy wszystkieroi przypuszczeniami w tym przedmiocie, zdaje się
najrozsądniejsze następujące: Jądro słońca ciemne, otacza atmosfera
pneżroczyst.a, w której dwie warstwy świecących obłoków unoSIZą się,
z których dolna gęstsza i ciemniejsza, a zatem mniej światła wydająca
od górnej, ta zaś ostat."'l:;:., przcz swój blask większą czę~ć mucncgo ze
słońca tryskającego, światła wydaje. Nad górną powłoką rozciąga się
atmosfera przeźroczysta do bardzo wielkiej wysokoś<:I. C.) jednak tworzy ciepło i światło słoneczne, r.iewiadomo. Jedyna ze znanych sił, po
dobne zjawisko wydająca, jest elektryczność . Słab0 wyobrai:enle o świe
cącej atmosferze s-łońca, daje nam w małym obrazku zorza pólno::na.
Okolice biegunowe i równikowe słońca, są spokojne, ale za to przestrzeń między 15-25 stepniem nad i pod równikiem, jest w racustannem poruszeniu. W tych to burzliwych str:>nach, pokazują się plamy,
bo powyżej 30° na pólnoc i poludnie równika, żadnej już plamy nie
widać. Te plamy prócz obrotu koło słońca, mają jeszcze ruch od równika ku biegunowi, ~ gdy do tych srpokojnych ok:>lic dojdą, wtedy giną
zwolna. Niekiedy z nadzwyczajną szybkością łączą się z sobą, to znowu
nagle pokazują się jakby w sztuki po·szarpane i roz.p roszone. Jasne
miejsca i pary, które pochodniami zowią, zapewne z bałwanów świetnej
atmosfery powstające, pokl:\zują ~ię po'lobnież w rozmaity{:h stronach
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tarczy słonecznej, na brzegach jej wszakże są wyrazrue]sze. W mleJscach, w których się plamy pokazują, często dri.iem I»erwe.i w.iid:zieć się
dają pochodnie. Ale co jest prz;yceyną tych ;p.rzem:ian w tej atmosferze
świetnej, które częstokroć są tak wielkie, że w tern morzu światła,
nliekiedy w pojedynczych miejscach, tworzą się jakby rQZ~P~adl.iJny.
ASitronomewie rozmaitych czasów, ró:żme przyczyny plam słonecznych
podawali; i tak: mają to być strumienie gazu ze słońca tryskające, które
rozdzielają świecące obłoki; wysokie góry, ponad świetną sferą styrczące; Wulkany słońca, żużle i dym wyrzucające; niewspominając już
o dawniejszych teoryach, według których, popiół, żużle itp., na powierzchni roztopionej, palącej się massy pływają, albo ciała bliskie słońca
około niego krążące. Jeżeliby wszakże wolno nam było z naszej ziemi
wnioski wyprowadzić, tedy ujrzelibyśmy wielkie podobieństwo zjawisk,
jakie w naszej atmosferze postrzegamy z tymi, które nas na słońcu
uderzają. Na ziemi zaś, gorąco skwarnej strefy rozrzedza powietrze tak,
że w Illiższcj części atmosfery twiOirzą się prądy ku równikowi, w wyż
szej zaś ku biegunowi. Obrót ziemi około osi jest przyczyną, że dolne
prądy przybierają kierunek zaJChodni., gdy tymczasem górne w linii
knz;ywej, naprzód ku zachodowi, potem ku biegunom, a wres.zcie ku
wsohodowi się poruszają. Głównym ruchem w atmos:fe:rze są wiatry
zwrotnikowe w bliskości zwrotników. Wichry poczynające się w strefie
skwarnej, postępują w ki€1I'Unku wyższy~h .prądów powietrza. I tak,
wicher poczynający się w Indyach zachodnich, przez rozgrzanie powietrzla, ISikoro przejdzie ponad wyspą, wznosi się w górę, sprawia ruch po- ·
wietr-.za kolisty na m-chód, północ przez Florydę, dalej posuwa się [pi'zez
m€!k:sykańską zatokę, i w kieruniku północno-wschodnim pr= Stany
Zjednoczone. Podobne przyczyny, wywierające wplY'N na atmosferę sło
neczną, te same wydałyby zjawiska. Według takowych domysłów przypuszczają, że atmosfera słońca cieplejsza jest pod jego równikiem, niżeli pod biegunami; że ~aś słońce nie odbieora ciepła od innego ciała jak
nasza ziemia, przyczyn więc tej różnicy w temperaturze szukać należy
w rorohodz.elniu się cieplika. Jeżeli zatem przypuścimy, że słońce więcej
cieplika wy:rzuaa z pod biegunów, aniżeli z pod równika, albo że z wielkich mass csadu, żużli, wywiązuje się cieplik uwięziony, tedy łatwo
się da wyjaśnić różnica temperatury. Że zaś słońce obraca się koło osi,
tedy średnica jego musi być największą pod równikiem, atmosfera zaś
nad świecącyrl:'.:'. oblokami w okolicy równika musi być gęstsza, niż
w okolicy biegunów. To zapewne musi promieniowanie więcej tamować
pod równikiem, aniżeli pod biegunami, i sprawiać, że pod równikiem
wyŻSIZa jest temperatura. Nierównie silniejsze rozgrzanie pod równikiem
słońca, wraz z obrotem jego wirowym, byłoby dostateczną przyczyną
do przyjęcia prądów atmosfery słonecznej, podobnych do wiatrów zwrotnikowych na ziemi; a jeżeli plamy słoneczne powstają z wichrów, które
ro?JryWają warstw~ świecącą prz.e<to równoważenie ciepła od równika
ku biegunom, jest niewątpliwe, skut.~iem takich samych przyczyn, jakie
61pl1awiają podobny ruch powietrza na ziemi.
Niektórzy utrzymują, że słońce przez niższą, ciemną warstwę obło
ków, od zb~' tniego upału warstwy świecącej zebe2ipi€CZOI!le jest tym samym mieszkalne, lecz przeciw temu różne są zarzuty.
Zmiany j.akie się objawiają w atmosfez:ze słonecznej, jako to: przemiana pl.arr.., pochodni słonecznyc-h i parów, mają uderzające podobień
stwo do opadania płat.~OWYCh osadów chemi=ych w pr.zeźroczystym
płynie; to właśnie 1.vyjaśnia przypuszczenie niektórych astronomów, że
powłoka słońca jest to mieszanina ognistej materii z ciałem jakimś przeźroczystym.

Czy pro:mieniowa:zlie ciepla i światła jest zawsze równe, trudno z pew-
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nosc1ą oznaczyć; zmniejszenie się słońca przez oziębienie, nie
być dotąd rozpoznane z powodu niedającej &ię dostrzec różnicy.

mogło

Pyt. Co otacza Saturna?
Odp. Dwa sz.e rokie pierścienie z massy stałej, podobnej do massy planety.
Pyt. W jakiej okolicy planety widać te pierścienie?
Odp. Właśnie wprost są naprzeciw równika.
Pyt Czy pie.rśc;mie te obracają się wraz z planetą?
Odip. Obracają się prawie w tym samym czasie około osi, co i planeta.
Pyt. Czy te pierści<'nie są zaw'Sile jednostajne?
Odp. Wydają się nierówne, chropowat~:?.
Pierścienie Saturna mu..'>zą mies.z.lwńcom jego wspaniały przedstawiać
widok. Przedstawiają się im w postaci niezmiernych sklepień, albo jako
świetne półkola, rozciągające się od wschodniego do zachodniego ooziomu.
Podal: Pg.

KALENDARZYK ASTRONOMICZNY
na listopad 1952 r
Wszystkie zjawiska podano w czasie

środkowo-europejskim.

Listopad:

l. do 30. W gwiazdozbiorze Byka przez lunetki odszukać można na
lewo od Aldcbarana planetkę Cererę jako gwiazdę 7Y2 wielk. według współrzędnych podanych przy końcu kalendarzyka. l.
XI.
planetka znajduje się blisko gwiazdy 5 wielk. ozńaczonej 104 m Byka.
2. 16h Jowisz w złączeniu z Księżycem w odstępie 6°. W nocy znajdziemy Jowisza poniżej na prawo od Księżyca.
3. Nad ranem widoczny jest Saturn jako gwiazda 1-szej wielkości
w odstępie 4° na lewo powyżej Kłosu Panny, gwiazdy nieco słabszej
od Saturna. Przez lunetki widać pierścień Satutna bardziej rozwarty
niż w IV. 52. (p. Urania nr 4 str. 126). W sąsiedztwie Saturna
znajduje się Neptun. Na mapce w Uranii nr 5 str. 158 Saturn wypadnie tuż przy gwieździe 7. wielk. o rektasc. 13h 20m. Dalsza droga
Saturna biegnie równolegle do drogi Neptuna, poniżej niej w odstępic 40' (na północ) w kierunku od lewej ku prawej sko.śnic ku
górze (w lunecie odwracającej), tak że 3. XII. 52. Saturn przekroczy
granicę mapki w pobliżu gwiazdy oznaczonej 77.
4. do 15. XI. Obserwować można powolne gwiazdy spadające z roju
Tauryd, których przedłużenie wstecz przechodzi przez gwiazdozbiór
Byka.
7. 6h Uran w złączeniu z Księżyccm w odstępie 2° na południe.
8. 10h Jowisz w przeciwstawieniu ze Słońcem, świeci przez całą noc.
10. 4h Merkury w największym odchyleniu 23° na wschód od Słońca,
mimo to nic jest widoczny, gdyż zachodzi wkrótce po zachodzie
Słońca.
Zjawiają się szybkie gwiazdy spadające z roju Leonid, promieniujące pozornie z okolic gwiazdy dzeta Lwa. Największe natę
żenie roju spodziewane jest 16. XI.

14. do 18.

14./15. Nad ranem Saturn, Kłos Panny i sierp Księżyca ze światłem
popielatym znajdują się na jednej linii (Kłos w środku). ZłąLzenie
Sattlrna i Neptuna z Księżycem nastąpi o godz. 7 w odstępie 7°.
17. clo 23. Występują gwiazdy spadające z roju Andromedyd rozchodzące
się z radiantu położonego w pohliżu ą.wiazdy gamma Andromedy.
Największe nasilenie roju około 20. XI.
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złączeniu z Neptunem w odstępie 43' na północ od
Neptuna (p. mapka w Uranii nr 5) w pobliżu gwiazd 5. wielk. 74
Panny i 6. wielk. 72 Panny.
19. 4h Merkury w niewidocznym złączeniu z Księżycem.
20. Uh Merkury nier:uchomy w rektascenzji.
20. Wczesnym wieczorem na prawo od sierpa Księżyca z wyrażnym
światłem popielatym świeci Wenus jako gwiazda minus 3Y2 wielk.
Tuż poniżej Wenus w odstępie 7' znaleźć można gwiazdę 3 wielk.
lambda Strzelca. Złączenie Wenus z Księżycem miało miejsce o godz.
12 w południe w odstępie l 0 .
21. Wieczorem na lewo powyżej Księżyca ze światłem popielatym znajdziemy Marsa jako gwiazdę l. wielk., dalej na lewo a wvżej jeszcze
gwiazdę 3 wielk. beta Koziorożca.
21.122. Planetkę Ceres jako gwiazdę 71,~ wielk. odszukać łatwo przez
lunetki tuż przy gwieździe 5. wielic 97 i Byka w odstępie 3' na
północ od niej.
22. lOh Słońce wstępuje w znak Strzelca, świeci jednak jeszcze na tle
gwiazdozbioru Wagi do 22. XI., przejdzie następnie przez gwiazdozbiory Niedźwiadka (Skorpiona) w ciągu 7 dni i Wężownika (Ophiuchus) od 29. XI. do 17. XII. poczym wkroczy do gwiazdozbioru Strzelca.
22. Wieczorem Księżyc tworzy trójkąt równoboczny z Marsem, znajdującym się na prawo poniżej Księżyca i gwiazdą beta Koziorożca
powyżej. O godz. 6 rano Mars był w bliskim złączeniu z Księżycem
w odstępie 14' na południe od Księżyca (geocentrycznie).
29. 18h Jowisz w złączeniu z Księżycem w odstępie 6° na poludnie.
30 12h Merkury w dolnym złączeniu ze Słońcem, mija tarczę Słońca
w odstępie 1°.1 na północ od iej środ:;:a.
30. Księżyc w pełni zakrywa swoją tarczą gromadę gwiazd Plejady.
Przez lunetki z trudem tylko zaobserwować można zniknięcie gwiazdy Alkyone 5. wielk. po godz. 18 min. 30 na lewo od dolnego brzegu
Księżyca (w lunecie odwracającej będzie to na prawo od górnego
brzegu).
Minima Algola: ld i3h.6; 4d 20h.4; 7d 17h.3; 19d 4h.5; ?.2d lh.3; 24d 2211.2;
27d 19h.O; 30d 15h.8.
Minima główne Beta Liry: 7d 17h; 20d 15h.
Maksima gwiazd zmiennych długookresowych:
22. X. R Łabędzia Rekt.: 19h36m. Dekl.: + 50°.1. Max.: 5rn.6. Okres: 428d.
+59 .8.
5 .5.
262
26. XII.·T w. Niedźwiedzicy 12 34 .
Zjawiska w układzie satelitów Jowisza:
O - satelita niewidoczny, gdyż znajduje się na tle tarczy Jowisza .
.,
" zasłonięty jest przez tarczę Jowisza lub
.,
jest zaćmiony przez jego cień.
c - cień satelity jako ciemna plamka, przechodzi poprzez tarczę Jowisza.
pz, kz - początek (wzgl. koniec) zaćmienia, czyli moment zniknięcia
(wzgl. ukazania się) satelity.
IV-ty satelita mija tarczę Jowisza: 3./4., 12., 20./21., i 28. [29. XI.
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PLANETY
MERKURY
- - --Ih czasu
W Warszawie
Środ.-europ.
czas środ.-eur.

WENUS

=

Data
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l
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!6 34
16.
16 26
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IS s6
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14 59
Mimo największego odchylenia 230 na
wschód od Słońca w dniu 10. XI., pozostaje niewidoczny 1 30. XI. jest w dolnym złączeniu ze Słońcem.

X. 27.

X. 27.

!8
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20
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XI.

6.
16.
26.
XII. 6.
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47 , _ 24 .8 1 12 23 1 19 40
19 - 23.9 12 09
19 40
52~- 22.6 1 I I 52
19 42
23 - 20.9 I I 32
19 4 7
55 - 18.8 11 II
19 54

l

Widoczność poprawia się w ciągu miesiąca, ale ciągle jeszcze dostępny tylko

wczesnym wieczorem w gwiazdozbiorze
Koziorożca jako gwiazda 1-szl"j wielk.
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Coraz lepiej obserwowalny na rannym
niebie ponad Kłosem Panny jako gwiazda 1-szej wielk.
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8. XI. w przeciwstawieniu ze Słoń
cem, świeci jako najjaśniejsza
gwiazda przez całą noc w gwiazdozbiorze Barana.
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6 1/ 2 wielk.
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przez lornetki jako gw.
tuż ponad gw. delta

Bliźniąt.

NEPTUN
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Coraz lepiej widoczna wieczorami
nad połd.-zach. horyzontem jako
gwiazda minus 3 1/ 2 wielk.

SATURN

x. 27.1 13 17
XI. 16. 13 25
XII. 6. t3 33

W Warszawie
czas środ.-eur.

PLUTON

3 s61 14 46
I 24
12 IO

Widoczny nad ranem blisko Saturna,
tylko przez lunetki jako gw. 8 wielk.

~ ~~ l+ ~~:~l ~~ ~~ l ~i ~~
Osiągalny

tylko przez największe
lunety w Lwie (14 wielk.)
m

Planetka nr. I:
XI. 4·
XI. J4.

l

sh OJ 9m
4 ss.o

l++ o

1

I8 21
18 36

l

C E R E R A

l

'l

iasność

7.4

l

XI. 24 4b 46.1mi + !8o52 xrr. J4. 4h 26.omi+ 19o27•
4 4 36.1 + 19 09 XII. 24. 4 17.2 + 19 47

Dla odszukania planetki nale:l.y w ciqgu szeregu pogodnych wieczorów wykonać dokładne
rysunki z wszystkimi nawet najałabazymi gwiazdami dostrzegalnymi przez używaną lunetę
w okolicy nieba wakazanej przez. wapólrzqdne planetki. Przez porównanie rysunków zna·
leić naożna planetkę jako tę 7 po,ród gwiazd, która zmieniała swe położenie z dnia na dzień
jednakowo w tym aamym kierunku.

l
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ASTRONOMICAL CALENDAR

ACTPOHOMJ1'-IECKJ1li
KAJIEH,D;APb

TERMINARZ IMPREZ W

KOŁACH

PTMA

Katowice Ludowe Obserw. Astron. prowadzi pokazy nieba przez
lunety w bezchmurne wtorki i czwartki w listopadzie w godz.
18-19 30 w Woj . P arku Kullury i Wypoczynku, Katowice-Dąb ,
dojazd · tramwajem "6" (przystanek na żądanie). Wycieczki zgła
szać wcześniej telefonicznie (w godz. wieczornych): Gliwice 49-77.
Kraków l. Ludowe ObEerw. Astron. prowadzi na Wawelu po:mzy
nieba przez lunety w każdy bezchmurny wieczór (oprócz niedziel
i świąt) w godz. 18-20. Wycieczki zgłaszać wcześniej w godz. 9-13,
te!. 538-92.
2. "Wieczory Astronomiczne" Krakowskiego Koła PTMA (ul. To:masza 30/8) :
10. XI. (poniedziałek) , godz. 18.
25. XI. (wtorek), godz. Ul : Andrze j Gaj - Zorze polarne.
Nowy Sącz - l. , Seminarium astronomiczne" dla członków PTMA odbywa się w każdą sobot ę w godz. 19-21 w sali fizycznej Liceum
TPD, ul. Długosza 5.
'l'oruń- 10. XI. (poniedziałek) , godz. 18, Aula Collegium Physicum Uniw.
Kopernika: odczyt prof. dr W. Iwanowskiej "Wszechświat". P•
odczycie film.
Warszawa - l. Lud. Obs. Astr. prowadzi pokazy nieba w gmachu Obs.
Astr. U. W., Al. Ujazdowskie 4, w każdy pogodny wieczór (opróc~
niedziel i świąt) w godz. 19-20. Wycieczki zgłaszać wcześniej
w sekretariacie Koła PTMA, Al. Ujazdowskie 4.
2. Odczyt dra J. Gadomskiego "Materia ciemna w Kosmosie" odbędzie się dnia 13. XI. (czwartek) o godz. 19 w Obs. Astr. U. W.,
Al. Ujazdowskie 4, sala Kopernika.
Wrocław l. Pokazy nieba ze zwiedzaniem Obs. Astr. U. Wr (ul. Kopernika 11) prowadzi Koło PTMA w każdą środę w godz. 19-20.
Wycieczki zgłaszać wcześniej w sekretariacie Koła, ul. Kopernika 11.
2. Odczyty (sala Obs. Astr. U. Wr., ul. Kopernika 11):
5. XI. (środa), godz. 18: doc. dr A. Opolski-Badania światła gwiazd.
19. XI. (środa), godz. 18: prof. dr J. Mergentaler - Jak obserwujemy Słońce.
OD ADMINISTRACJI PTMA
Odznaki PTMA, dla członków zwyczajnych (emaliowane) w cenie 18 TJ.
(plus 3 zł na koszta przesyłki) oraz dla członków-kandydatów
(oksydowane) w cenie zł 4,50 (bez kosztów przesyłki) są do nabycia
w biurze Zarządu Gł. PTMA.
Obrotowe Mapki Nieba, do nastawiania na określony dzień i godzinę,
ułatwiają rozpoznawanie gwiazdozbiorów. Mapki są do nabycia
w biurze Zarządu Gł. w cenie 9 zł (plus 3 zł na koszta przesyłki) .
Składka roczna członków zwyczajnych w r. 1952 wynosi 16 zł, a człon
ków-kandydatów- (uczniowie szkół średnich) i) z.ł za rok szk. 1952/S.
Członkowie

nowowstępujący

wypełniają

deklarację

przystąpienia

i wpłacają jednorazowo wpisowe zł 1,50.
"Urania" wychodzi jako miesięcznik w objętości 2 arkuszy druku dnia
25-go każdego miesiąca.
Wszyscy członkowie PTMA otrzymują "Uranię" w ramar.h składki
członkowskiej_ Prenumerata roczna w r. 1952 wynosi 24 zł. Cena zeszytu 2 zł.
W szelkie wpłaty należy dokonywać na konto Zarządu Gł. PTMA, Kraków, ul. św. Tomasza 30/8, PKO IV -5227/113 z. wyraźnym podaniem celu wpłaty.
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1952

Pismo zalecone reskryptem Ministerstwa Oświ a ty z dnia 20. X. 19.50 roku,
Nr Oc-506/50, jaka pożądane w bibliotekach licealnych i nauczycielskich .

EUGENIUSZ RYBKA

OSMY KONGRES
UNII ASTRONOMICZNEJ

MIĘDZYNARODOWEJ

(Rzym,

wrzesień

Kongresy Międzynarodowej
reguły odbywają się co trzy
słymi wydarzeniami w dziejach

1952 r.)

Unii Astronomicznej, które
lata, są zawsze bardzo donioastronomii światowej nie tylko
dlatego, że astronomó'Nie różnych krajpw mogą się spotkać
i podyskutować na interesujące ich tematy naukowe, lecz
przede wszyst.kim dlatego, że każdy kongres przyczynia się do
pogłębienia zorganizowanej współpracy między obserwatoriami
różnych krajów. Osmy Kongres Międzynarodowej Unii Astronomicznej, który odbył się w Rzymie w pierwszej połowie
września rb., budził powszechne zainteresowanie zarówno ze
względu na program obrad, jak i na okoliczności, które doprowadziły do zwołania kongresu właśnie do Rzymu.
Poprzedni kongres Międzynarodowej Unii Astronomicznej
odbywał się w r. 1948 w Zurichu. Na tym kongresie Związek
Radziecki wystąpił z zaproszeniem następnego kongresu, projektowanego na rok 1951, do Leningradu. Komitet Wykonawczy Międzynarodowej Unii Astronomicznej zaproszenie to
przyjął, została nawet wyznaczona data kongresu na 1-8 sierpnia 1951 r. Akademia Nauk ZSRR czyniła przygotowania do
tego kongresu, przy czym rząd Związku Radzieckiego zapewnił,
że w kongresie będą mogli wziąć udział astronomowie ze
wszystkich krajów, należących do Unii. Jednakże z p:~;zyczyn
politycznych, nie mających nic wspólnego z prawdziwą współ
pracą naukową, Komitet Wykonawczy Międzynarodowej Unii
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Astronomicznej odwołał w styczniu 1951 r. kongres w Leningradzie. Decyzja taka Komitetu Wykonawczego była sprzeczna
z życzeniami większości członków Międzynarodowej Unii Astronomicznej, którzy gorąco pragnęli przybyć do Leningradu na
kongres, jednakże ani protesty astronomów wielu krajów, ani
protest przedstawiciela Zwiążku Radzieckiego i ponowne zaproszenie kongresu do Leningradu w r. 1952 nie były wzięte
pod uwagę przez Komitet Wykonawczy, który we wrześniu
1951 r. zdecydował zwołać kongres do Rzymu na wrzesień 1952.
Związek Radziecki, który niestrudzenie dąży do prawdziwej
współpracy międzynarodowej, zdecydował w imię wyższych
celów wziąć czynny udział w Kongresie w Rzymie i zorganizować tam nawet dwa sympozja, jedno poświęcone zagadnieniu ewolucji gwiazd, drugie - zagadnieniu katalogu słabych
gwiazd.
Kongres Międzynarodowej Unii Astronomicznej w Rzymie
odbywał się od 4 do 13 września r. b. W przededniu otwarcia
kongresu, 'w dniu 3 września, odbyło się posiedzenie połączonej
komisji astronomów i geofizyków dla rozpatrzenia współza
leżności między zjawiskami słonecznymi i ziemskimi. Delegacja
polska na kongres w Rzymie składała się z trzech osób: Prof.
T. B a n a c h i e w i c z a, prof. W. Z o n n a i autora niniejszego
artykułu, jako przewodniczącego delegacji. Delegaci polscy
przybyli do Rzymu z dwudniowym opóźnieniem wieczorem
5 września i od 6 września wzięli czynny udział w obradach
kongresu. Spotkaliśmy zaraz wielu znajomych z różnych krajów świata, przede wszystkim naszych przyjaciół astronomów
ze Związku Radzieckiego, którzy w liczbie 12 osób pod przewodnictwem prof. W. A. A mb a re umiana przybyli do R zymu
już w dniu l września oraz kolegów astronomów z Czechosłowacji. Podczas pierwszego dnia naszego pobytu w Rzymie
odbywało się sympozjum z ewolucji gwiazd, zorgar1i:wwane
przez prof. W. A. A m b ar c u m i a n a, który na tym sympozjum wygłosił wstępny referat. W referacie tym Ambarcumian
uwydatnił wielkie znaczenie, jakie ma badanie gwiazd i ukła
dów gwiazdowych nie znajdujących się w równowadze, rwracając przy tym uwagę słuchaczy na fakt istnienia wielkiej
nierównomierności w układzie gwiazd w Galaktyce i W najbliższych gromadach gwiazd. Po omówi~niu odkrytych przez
siebie asocjacji jako rozpadających się układów gwiazdowych,
Ambarcumian przeszedł do zagadnienia możliwych sposobó·.v
powstawania gwiazd. Na zakończenie swego przemówienia
Arńbarcumian podkreślił fakt, że astronomowie radzie:!cy
w badaniach swych nad ewolucją gwiazd opierają się na ba-
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uaniach obserwacyjnych i teoretycznych astronomów całego
świata i dlatego przypisują tak wielkie znaczenie współpracy
astronomów wszystkich krajów.
Wykład Aroharcumiana był wysłuchany z wielkim zainte-resowaniem przez liczne audytorium. Po tym wykładzie nastąpiły inne, które tylko wymienię z tytułów:
B. L i n d b l a d (Szwecja) - O ewolucji układów gwiazdowych.
W. F. B a a d e (USA) - Podstawowe fakty związane z ewolucją gwiazd.
G. A. S z aj n (ZSRR) - Mgławice galaktyczne i ich rola
w kosmogonii.
W. G. F i e s e n k o w (ZSRR) - Promieniowanie korpuskularne jako podstawowy czynnik w ewolucji gwiazdowej.
F. H o y l e (Anglia) - Fizyka ciemnych mgławic i ich rola
w ewolucji i w zjawisku akrecji 1).
C. F. von W e i z s a ck er (Niemcy) - Powstawanie protogwiazd.
R. A. L y t t l e t o n (Anglia) Ruch obrotowy gwiazd
i teoria rozerwania.
M. S c h war z s c h i l d i J. S. Gr e e n s t e i n (USA) Skład chemiczny gwiazd i jego związek z ewolucją gwiazdową.
E. S c h a t z m a n (Francja) - Ewolucja gwiazd i białych
karłów.
Ożywione

sympozjum trwało 6 września do wieczora, co
dowodem jak udatna i celowa była inicjatywa astronornów radzieckich, którzy to sympozjum zaprojektowali i zorganizowali.
Dni następne kongresu upływały na posiedzeniach różnych
komisji naukowych i administracyjnych oraz na dalszych sympozjach. Delegaci polscy uczestniczyli w posiedzeniach naukowych stosownie do przynależności do poszczególnych komisji
i do zainteresowań. A więc np. prof. B a n a c h i e w i c z, ustę
pujący na skutek upływu kadencji przewodniczący komisji
ruchu i figury Księżyca, poza przewodniczeniem tej komisji,
zreferował w niej ogromnie aktualną astrometrycznie kwestię profilu Księżyca. Między innymi, opierając się w szczególności na wyniku prac radzieckiego astronoma A. A. J ak o wk i n a, poddał krytyce stosowanie hipotezy kulistości Księ
życa i wskazał poprawną metodę badań profilu. Na wniosek
prof. Banachiewicza komisja powzięła dwie uchwały, z któbyło

1)

terii

Przyrost masy gwiazd na skutek
międzygwti,azdowej.

przyciągania

przez gwiazdy ma-
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rych jedna dotyczy potrzeby obserwacji zaćmień obrączko
wych Słońca.
Autor niniejszego artykułu brał czynny udział 8 września
w posiedzeniu komisji fotometrii gwiazdowej, na którym wygło
sił referat o obserwacjach fotoelektrycznych we Wrocławiu
i w Białkowie, zmierzających do utworzenia nowej fundamentalnej sieci wielkości gwiazdowych w dwóch różnych dziedzinach promieniowania, niebieskiej i żółtej.
We wtorek 9 września było sympozjum o instrumentach
astronomicznych, na którym omawiano postępy w budowie
kamer Schmidta, mówiono o odbiornikach elektronicznych.
i o 5-metrowym teleskopie.
W środę 10 września był dalszy ciąg posiedzeń komisji, p()
południu zaś zaczęło się bardzo ożywione nieoficjalne sympozjum dotyczące widm gwiazd zmiennych. Na tym sympozjum
mówiono nie tylko o gwiazdach, których jasność ulega zmianom, ale i o gwiazdach, u których zmienia się widmo, pole
magnetyczne lub inna cecha fizyczna. Dyskusja toczyła się
dokoła zagadnień związanych tylko z gwiazdami zmiennymi
fizycznie, jak cefeidy, gwiazdy długookresowe, gwiazdy zmienne klas S, R i N itp. -- Ożywione to sympozjum trwało d()
późnej nocy.
W e czwartek 11 września przez cały dzień odbywało się
drugie sympozjum zorganizowane przez astronomów radzieckich - sympozjum poświęcone astrometrii słabych gwiazd.
Centralnym zagadnieniem tego sympozjum był katalog słabych
gwiazd, którego wykonanie zostało zaplanowane przez astronomów radzieckich. Prof. M. S. Z w i er i e w we wstępnym
referacie przedstawił zagadnienie katalogu słabych gwiazd.
wskazując na potrzebę wyznaczenia na całym niebie polożeń
około 20 000 gwiazd 8-9 wielkości, które umożliwią zwią?anie
współrzędnych gwiazd z pozycjami mgławic pozagalaktycznych,.
jako obiektów bardzo dalekich. Wyznaczenie położeń tych 20 000
gwiazd wymagać będzie z kolei zaobserwowania bardzo dokładnie położeń niespełna
l 000 gwiazd fundamentalnych ..
Powstałby w ten sposób nowy jednorodny katalog gwiazd,
wolny od przypadkowego doboru, jak to miało miejsce w wielu
katalogach dotychczas opracowywanych. W chwili obecnej
obserwacje do katalogu słabych gwiazd są wykonywane
w dziewięciu obserwatoriach, z tego w ośmiu radzieckich
i w jednym polskim we Wrocławiu. Jeżeli jednak katalog ma
być pełnowartościowy, muszą być zorganizowane obserwacje
południkowe na półkuli południowej. Organizacji obserwacji
południkowych do katalogu słabych gwiazd był poświęcony
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na sympozjum referat autora niniejszego artykułu. Sympozjum
-zawierało 10 referatów. Między innymi był odczytany interesujący referat astronoma radzieckiego D e u t s c h a o zastosowaniu mgławic pozagalaktycznych do utworzenia a})sobtnego układu ruchów własnych.
Na inne tematy na tym sympozjum przemawiali astronomowie Kop f f i L ar i n k z Niemiec, B r o u w er i S h a n e
:z USA, S t o y z Południowej Afryki i O ort z Holandii.
Po sympozjum z astrometrii słabych gwiazd, kongres dobiegał końca. Jeszcze tylko w piątek 12 września odbywały
się ostatnie posiedzenia komisyj, a popołudniu zwiedzano
Rzymskie Obserwatorium Astronomiczne na Monte 1\'fario.
W sobotę zaś 13 września nastąpiło ogólne zebranie i zakoń-czenie kongresu.
•
Równolegle do zajęć na komisjach odbywały się posiedzenia komisji administracyjnych. Autor niniejszego artykułu
reprezentował Polskę w Komisji Mianującej, zajmującej się
ustalaniem składu osobowego poszczególnych komisji, zaś prof.
Z o n n był przedstawicielem Polski w komisji finansowej.
Przez cały czas trwania kongresu obradował Komitet Wykonawczy. Jednym z najważniejszych problemów do rozstrzygnięcia na tych obradach był wybór miejsca, dokąd miał być
-zwołany przyszły kongres, zaplanowany na rok 1955. Debaty
były długie, zaproszenia były składane z wielu stron, wśród
nich było również zaproszenie kongresu do Polski. W ostatecznym wyniku narad Komitet Wykonawczy przedłożył Walnemu
Zgromadzeniu w dniu 13 września dwa zaproszenia na następny
kongres: do Irlandii i do Polski. Niechęć jednak rządów państw
-zachodnich do wysyłania astronomów do krajów demokratycznych sprawiła, że w tajnym głosowaniu, podczas którego każdy
kraj oddawał jeden głos, większość krajów reprezentowanych
na kongresie opowiedziała się za Irlandią.
Na ostatnim posiedzeniu dokonano wyboru nowego Komitetu Wykonawczego w składzie:
Prezes: O. S t r u~ e (USA)
Wiceprezesi: W. A. Ambarcumian (ZSRR)
A. C o u d e.r (Francja)
E. Rybka (Polska) 1 )
1 ) Redakcja "Uranii" pragnie przy tej sposobności podkreśLić zna<:zenie, jakie ma · fakt powierzenia przez Międzynarodową Unię Astrono<miczną ważnego stanowiska wiceprezesa astronomowi polskiemu; jest to
"niewątpliwie
duży sukr:es osobisty i
polityczny autora niniejszego
e-rtyku.lu.
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P. Swings (Belgia)
R. v. d. R. W o o l l e y (Australia)
Sekretarz generalny: P. Th. O o ster h o f f (Holandia)
Na tym samym posiedzeniu zostały uchwalone rezolucje
przedstawione przez poszczególne komisje. Rezolucje zawierały
przede wszystkim zalecenia wzmożenia ściślejszej współpracy
między obserwatoriami w różnych dziedzinach astronomii. Np.
w wyniku sympozjum poświęconego katalogowi słabych gwiazd
oraz obrad komisji astronomii południkowej powzięto następu
jącą uchwałę:

Z uwagi na fakt, że dla astrometrii i astronomii gwiazdowej, utworzenie nowego katalogu słabych gwiazd według planu
opracowanego w ZSRR, obejmującego zarówno obserwacje·
południkowe jak i obserwacje fotograficzne mgławic pozagalaktycznych i małych planet, jest sprawą wielkiej doniosłości, Ogólne Zebranie Międzynarodowej Unii Ą.stronomicznej
zaleca obserwatoriom wziąć udział w tej pracy. Szczególnie
ważne jest, aby obserwatoria południowej półkuli wzięły również w tej pracy udział.
Poza tym komisja astronomii południkowej stwierdziła fakt ,
że fundamentalne południkowe obserwacje są wykonywane
obecnie tylko w jednym obserwatorium na półkuli południowej
(Cape of Good Hope) i dlatego wyraziła zdanie, że wzmocn ~ e
nie fundamentalnej pracy południkowej na południowej pół
kuli jest jedną z najbardziej palących potrzeb astronomii południkowej.

Podjęto jeszcze wiele innych uchwał bardziej specjalnych,
których streszczenie zajęłoby zbyt wiele miejsca. Na przykład
komisja promieniowania słonecznego i spektroskopii słonecznej
wyraziła opinię, że w celu wyjaśnienia natury fizycznej aktywności Słońca byłoby bardzo istotne wykonywać systematyczne
badania nad ogólnym polem magnetycznym Słońca i jego zmianami. Komisja gwiazd zmiennych zaleciła wszystkim obserwatorom gwiazd zmiennych wysyłać wydrukowane publikacje
do Instytutu Astronomicznego im. Sternberga w Moskwie, aby
dane te mogły jak najwcześniej ukazać się w Głównym Katalogu gwiazd zmiennych, wydawanym z upoważnienia Międzyna
rodowej Unii Astronomicznej przez Akademię Nauk ZSRR.
Komisja gwiazd podwójnych fotometrycznych pod przewodnictwem Z d. K o p a l a powzięła uchwałę świadczącą o jej
żywym uznaniu dla prac w tej dziedzinie Obserwatorium
Krakowskiego. W uchwale tej zaleca ona obserwatorom
gwiazd zmiennych zaćmieniowych przesyłanie wszelkich pu-
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blikacji i wiadomości o dostrzeżeniach w szczególności do
Obserwatorium Uniwersyteckiego w Krakowie (poza tym do
dwu innych ośrodków).
Było jeszcze wiele innych rezolucji, które razem zajęły
19 stron maszynopisu. Ramy tego artykułu nie pozwalają na
ich szczegółowe omawianie.
Należy tu podkreślić fakt, że na kongresie panowała szczera
atmosfera współpracy naukowej między astronomami wszyst-·
kich krajów, w szczególności wypowiadano się z wielkim uznaniem o wynikach prac astronomów radzieckich. Zna1azlo to
wyraz w rezolucjach kongresu, np. w uznaniu doniosłych
wyników prac Instytutu Astronomii Teoretycznej Akademii
Nauk ZSRR w Leningradzie w dziedzinie obliczania widomych
współrzędnych gwiazd dla użytku wielu roczników astronomicznych, wydawanych w różnych krajach (wśród nich w Anglii
i Francji). Z uznaniem podkreślono również znaczenie prac
tegoż instytutu nad corocznymi efemerydami planetoid.
Na ostatnim posiedzeniu dokonano też wyboru przewodniczących komisji. Astronomowie Związku Radzieckiego i krajów
Demokracji Ludowej są obecnie przewodniczącymi następu
jących komisyj:
Komisja Telegramów Astronomicznych - A. A. M i c h ajłow (ZSRR).
Komisja Astronomii Południkowej - M. S. Z w i er i e w
(ZSRR).
Komisja Meteorów, Światła Zodiakalnego i podobnych zagadnień V. G u t h (Czechosłowacja).
Komisja gwiazd zmiennych- B. W. Kukarkin (ZSRR).
Komisja Historii Astronomii -- wiceprezes P. G. Ku l ikowskij (ZSRR).
Po wyborach dnia 13 września było wypowiedziane przemówienie pożegnalne i na tym oficjalna część kongresu została
zakończona. Po południu tegoż dnia wszyscy uczestnicy udali
się do Ostii, gdzie zwied~ali wykopaliska, a wieczorem na Lido
di Roma, w restauracji na wybrzeżu morskim, urządzona była
pożegnalna kolacja dla wszystkich uczestników kongresu.
Kongres zakończył się. Był on dalszym krokiem na drodze
do zacieśnienia przyjaznej współpracy astronomów całego
świata, tej współpracy, do której niestrudzenie zmierza Zwią
zek Radziecki. Mimo trudności, jakie sfery polityczne państw
kapitalistycznych stawiały i stawiają Związkowi Radzieckiemu
w jego usiłowaniach wytworzenia harmonijnej współpracy
kulturalnej między narodami, kongres wykazał, że zrozumienie
potrzeby takiej współpracy jest bardzo głębokie u astronomów
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wszystkich krajów. Wyrazem tego był harmonijny przebieg
całego kongresu, przyjazna dyskusja nad zagadnieniami naukowymi omawianymi na kongresie i duże uznanie z jakim
wyrażano się o wynikach pracy astronomów radzieckich.
Delegacja polska starała się pogłębiać w miarę swych możli
wości współpracę intelektualną między nauką polską i nauką
innych krajów. W astronomii współpraca taka istnieje i rozwija się dobrze. Do jej pogłębienia przyczyniały się rozmowy
podczas kongresu z astronomami innych krajów, prowadzone
na zebraniach, przyjęciach i wspólnych wyciecz~ach, z których
najbardziej interesującą była 2-dniowa wycieczka do Herkulanum, Pompei, Sorrento i Capri. Polska delegacja nawiązała
ponadto kontakt ze społeczeństwem włoskim, a mianowicie
w dniu 17 września br. w towarzystwie przyjaźni polskowłoskiej w Rzymie było urządzone specjalne zebranie z okazji
przybycia poJskiej delegacji do Rzymu. Na zebraniu tym autor
niniejszego artykułu wygłosił w języku włoskim odczyt pt.
"Kopernik we ·włoszech". Zebrani na tym odczycie Włosi wykazywali bardzo duże zainteresowanie rozwojem nauki w Polsce.
Podsumowuj ąc ogólnie wyniki kongresu i działalność na
nim delegacji polskiej, należy uznać je za dodatnie l z przyjemnością stwierdzić, że Kongres Rzymski stał się poważnym
wkładem astronomów całego świata w umacnianie pokoju
między narodami.
ST. WIERZBIŃSKI
MIĘDZYNARODOWA SŁUZBA

CZASU

Rozwój i działalność Międzynarodowego Biura Godziny
(Bureau International de l'Heure - B. I. H.) są ściśle zwią
zane z rozwojem i działalnością służby czasu Obserwatorium
Astronomicznego w Paryżu. Obserwatorium to już od listopada
1880 r. nadawało telegraficznie sygnały czasu dla siedmiu
miast francuskich. W maju 1908 r. Biuro Długości w Paryżu
wysunęło projekt, aby tytułem próby Obserwatorium Paryskie
nadawało sygnały czasu za pośrednictwem radiostacji na wieży
Eiffla. Fostanowiono wówczas, że codziennie, o pewnej oznaczonej godzinie, będą nadawane sygnały czasu z dokładnością
do ~ sekundy dla użytku marynarki oraz, w razie potrzeby,
sygnały o dokładności rzędu 1/100 sekundy dla wyznaczania
różnicy długości geograficznych. W r . 1910 radiostacja na wieży
Eiffla zaczęła codziennie nadawać sygnały czasu raz na dobę;
dopiero w następnych latach zwiększono ilość nadawanych
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Obecnie Obserwatorium Paryskie nadaje kilka razy
na dobę sygnały czasu za pośrednictwem radiostacji w Pontoise
pod Paryżem.
Mniej więcej w tym samym czasie niemiecka stacja w Norddeich zaczęła regularnie nadawać sygnały czasu z Obserwatorium Morskiego w Wilhelmshafen, a nieco później amerykańskie radiostacje Waszyngton i Halifax. Jednak sygnały
niemieckie i amerykańskie były często niedokładne o 1-2 sekundy.
Należy zaznaczyć, że Obserwatorium Pułkowskie już od
r. 1861 nadawało sygnały czasu przez telegraf, zaś około r. 1912
zaczęło je nadawać przez radio.
Ponieważ sygnały czasu były nadawane przez różne stacje
z różną i niedostateczną dokładnością, okazała się potrzeba
stworzenia centrali, która by zajęła się unifikacją czasu. Dlatego też w r. 1911 powstał projekt stworzenia Biura Godziny,
które by było położone równocześnie w pobliżu silnej radiostacji i obserwatorium astronomicznego, wyposażonego w odpowiednie narzędzia do wyznaczania czasu z obserwacji. Projekt ten został poparty przez Biuro Długości, na którego propozycję odbyła się w Paryżu w r. 1912 Międzynarodowa Konferencja z udziałem przedstawicieli 16 państw. Na Konferencji
tej postanowiono utworzyć Międzynarodową Komisję Godziny,
której organem wykonawczym miało być Międzynarodowe
Biurn Godziny.
W r. 1913 odbyła się w Paryżu druga Kionferencja z ud:z.iałem przedstawicieli 32 państw. Zawarto wówczas międzynaro
dową umowę dla utworzenia Międzynarodowego Towarzystwa
Godziny oraz uchwalono odpowiednie statuty, przy czym postanowiono, że organami Towarzystwa będą Komitet, Stała
Rada i Międzynarodowe Biuro Godziny. Na skutek wybuchu
pierwszej wojny światowej (1914-1918) umowa i statuty nie
zostały ratyfikowane przez ówczesne rządy państw, których
przedstawiciele umowę i statuty podpisali na Konferencji.
Jednak na propozycję Komitetu ówczesny dyrektor Obserwatorium Paryskiego zorganizował służbę czasu, która była
czynna przez cały okres wojenny.
Po zakończeniu działań wojennych, przedwojenne między
narodowe towarzystwa naukowe zostały p0łączone w Między
narodową Radę Badań, w której skład wchodziły międzynaro
dowe unie odpowiednich dyscyplin. Między innymi powstała
Międzynarodowa Unia Astronomiczna, w skład której wchodzi
Komisja Godziny. W lipcu 1919 r. podczas sesji Międzynaro-
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dowej Rady Badań w Brukseli, określono przedmiot, kierownictwo i czynności Międzynarodowego Biura Godziny. Fostanowiono wówczas, że siedzibą tego Biura będzie Obserwatorium Paryskie, zaś jego zadaniem centralizacja wyznaczania
czasu na podstawie wyników nadsyłanych przez służby czasu
poszczególnych państw oraz jak najdokładniejsze wyznaczanie
definitywnych poprawek momentów nadawania sygnałów czasu
przez poszczególne radiostacje, czyli tzw. czasu definitywnego
(Z'heure definitive). Do obowiązków Międzynarodowego Biura
Godziny należy również jak najszybsze publikowanie wyników
w specjalnym biuletynie.
Działalność Międzynarodowego Biura Godziny jest jak
najściślej związana ze służbą czasu Obserwatorium Paryskiego.
Wyznaczanie czasu z obserwacji astronomicznych, przechowywanie czasu przy pomocy zegarów, przyjmowanie i nadawanie
radiowych sygnałów czasu oraz obliczanie tzw. poprawek pół
definitywnych przyjmowanych sygnałów czasu, są wykonywane przez służbę czasu Obserwatorium Paryskiego, do którego należą również narzędzia służące do obserwacji astronomicznych, precyzyjne zegary wahadłowe, kwarcowe i kamertonowe oraz cała nowoczesna precyzyjna aparatura niezbędna
dzisiaj dla pełnienia służby czasu. Natomiast Międzynarodowe
Biuro Godziny jest głównie biurem rachunkowym, zajmującym
się wyznaczaniem definitywnych poprawek momentów nadawania przez radio sygnałów czasu z materiału nadsyłan~go
przez zagraniczne służby czasu oraz koordynacją i organizacją
międzynarodowej służby czasu. W r. 1949 współpracowało
z Międzynarodowym Biurem Godziny 18 różnych obserwatoriów astronomicznych, w tym 7 obserwatoriów względnie
instytutów radzieckich (Charków, Leningrad, Moskwa - Obs.
Astron., Moskwa - Inst. Geod., Moskwa - Główny Urząd
Miar, Pułkowo, Taszkent).
Biuro to zajmuje się również zagadnieniami naukowymi
związanymi z czasem, jak np. prędkością rozchodzenia się fal
radiowych, zmianami długości geograficznych, wpływem wahań
biegunów ziemskich na dokładność wyznaczania czasu, zmianami długości doby, zmianami chodu zegarów itp.
Dyrektorem Międzynarodowego Biura Godziny jest według
statutu każdorazowy dyrektor Obserwatorium Paryskiego, zaś
szef Biura jest zarazem szefem służby czasu tego obserwatorium. Pozostały personel Biura tworzy 2 astronomów i kilka
rachmistrzyń, natomiast personel naukowy i techniczny należy
do Obserwatorium Paryskiego.
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STRZAŁKOWSKI

MGŁA WICE

PLANETARNE

Poś,ród różnych mgławic obserwowanych przy pomocy
teleskopów wyróżniają się pewne objekty mające postać
mglistej tarczy, podobnej do ta;rczy planet naszego układu
słoneeroego (rys. l i 2) . Wyglądowi swemu zawdzięczają one
nazwę: nazwano je mgławicami planetarnymi. U wielu z nich
wyróżnić możemy pośrodku gwiazdę o wyraźnie niebie,skarwym
świetle, a zatem o bardzo wysokiej temperaturze.

Rys. l.

~gławica

planetarna w Lirze.

Jakkolwiek mgławice planetarne zaobserwowane zostały
w ubiegłym stuleciu, to jednak istotny postęp w ich badaniu datuje się od stosunkowo niedawnego czasu. Wielu róż
nych astronomów włożyło w badania te ~vą pracę. Wymienić
tu można z astronomów radzieckich W. A m b ar c u m i:--"' Ą.
B. A. Woroncowa-Wielj aminowa, P. P. Parenago,
z astronomów zachodnich I. S. B o w e n a, W. H. W r i g h t a,
D. M e n t z l a. Wiele tajemniczych zagadek stanęło przy tym
przed astronomam1.
Badania odległości mgławic planetarnych wykazały, że są
już
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to obiekty należące do układu Galaktyki, jednak bardzo odległe, o odległościach rzędu kilku do kilkudziesięciu tysięcy lat światła. Dane otrzymane z obserwacji fotometrycznych
wskazują na to, że prawie całkowite obserwowane światło
pochodzi od mgławicy, a tylko nieznaczna część od gwiazdy
mieszczącej się w jej środku, czyli jak mówimy od jądra
mgławicy. Mgławice te są to po prostu chmury gazu z mieczącą się pośrodku gwiazdą. Średnice chmur tych są olbrzymie,
,dochodzą do wielkości 10000 jednostek astronomicznych. Wyznaczone z obserwacji masy całych mgławic i ich jąder pozwalają, przy znanych rozmiarach, wyznaczyć gęstość materii
w mgławicy. Okazuje się przy tym, że gęstość ta jest nadzwyczaJ mała; kilka tysięcy zaledwie atomów mieści się tam
w l cm 1 . Zdjęcia widm tych mgławic wykazują obecność wielu
jasnych linii emisyjnych.
Aby zdać sobie sprawę z tego, jak mała jest gęstość materii
w mgławicach planetarnych, wystarczy powiedzieć, że najlepsza
osiągalna w naszych laboratoriach ziemskich próżnia zawiera
w l cm 3 kilka tysięcy razy więcej atomów niż zawartych jest
w l cm3 mgławicy. I tu występuje już pierwsza zagadka:
w jaki sposób tak dobra "próżnia" świecić może światłem
znacznie jaśniejszym od światła mieszczącej się w niej gwiaz-dy? Astronomowie znaleźli odpowiedź na to pytanie; za świe
cenie mgławicy odpowiedzialna jest jej gwiazda centralna,
a procesem, w którym następuje to świecenie, jest tak zwana
fluorescencja.
Ze zjawiskiem fluorescencji spotykamy się również bardzo
często na Ziemi i nieraz wykorzystujemy je do celów praktycznych. Polega ono na tym, że pewne ciała pod wpływem
padającego na nie promieniowania, szczególnie · krótkofalowego,
naprzykład nadfioletowego, zaczynają świecić, wysyłając świa
tło o mniejszej długości fali, niż promieniowanie padające. Tak
naprzykład substancje, którymi pokryte są ściany rur jarzeniowych, czyli dobrze nam już znanyc.h i używanych coraz
powszechnej do oświetlenia "świetlówek", wysyłają, pod wpły
wem padającego na nie niewidzialnego nadfioletowego promieniowania z widma rtęci, światło widzialne. Okazuje się, że podobny proces zachodzi również w mgławicach planetarnych. Jak
już powiedzieliśmy, jądra wszystkich mgławic planetarnych są
_gwiazdami bardzo gorącymi, o temperaturach rzędu kilkudziesięciu do stu tysięcy stopni. Jak wiemy z prawa W i en a 1 ), im gorętsze jest promieniujące ciało, tym więcej wysyła promienia1)

Por: Urania, T. :XXII, str. 145.
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wania w krótkofalowym, nadfioletowym obszarze widma. Dla
temperatur rzędu temperatur jąder mgławic planetarnych
cała prawie vv-ypromieniowana przez gwiazdę energia zawiera
się w tym obszaTze. Energia ta zostaje prawie całkowicie pochłonięta przez mgławicę otaczającą gwiazdę. Głównym skład
nikiem mgławic planetarnych jest wodór. Energie pochłonię
tych przez atomy wodoru kwantów światła są przy tym tak
wielkie, że elektrony zostają całkowicie oderwane od atomów,

Rys. 2.

Mgławica

planetarna w Wodniku.

czyli atomy zostają zjonizowane. Oderwane od atomów elektrony poruszają się następnie w mgławicy z dużymi prędko
ściami i mogą być pochwycone przez inne atomy zjonizowane.
Jak wiemy, w atomie istnieją tylko określone skwantowane
orbity 2), po których elektron poruszać się może dokoła jądra.
Ponieważ każdej takiej orbicie odpowiada ściśle określona
2)

Por. Urania, T. XXII, str. 146 i nast.
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energia elektronu, mówimy, że elektron znajdować się może
w atomie tylko na określonych poziomach energetycznych,
które przedstawiamy na rysunku przez szereg równoległych
linii wykreślonych w odległościach odpowiadających różnicom
energii elektronu na poszczególnych o,r bitach (rys. 3). Pornieważ
normalnie elektrony atomów wodoru w mgławicach znajdują
się na najniższym poziomie energetycznym, z tego wł11;śnie poziomu odrywane są przez kwanty pochłanianego promieniowania nadfioletowego (rys. 3 a). Jeżeli następnie elektrony te
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Rys. 3. Zamiana w mgławicy światła nadfioletowego gwiazdy centralnej
na światło widzialne. (a) Przy pochłanianiu promieniowania nadfioletowego elektron zostaje oderwany od atomu wodoru. (b) Elektron ten
może być nast<;pnie schwytany przez inny zjonizowany atom wodoru,
np. na poziom energetyczny trzeci, przy czym nastąpi emisja promieniowania podczerwonego. Przeskakując następnie z poziomu trzeciego
QP. poziom drugi, elektron emituje widzialną linię alfa serii widmowej
Balmera, a skacząc dalej na poziom energetyczny podstawowy (pierwszy) - linię alfa serii Lymana, leżącą w nadfiolecie. Linie poziome
oznaczają położenia poziomów energetycznych w atomie wodoru, linie
pionowe - przeskoki elektronów.
zostają pochwycone przez inny atom znowu na orbitę najniż
szą, wówczas wypromieniowane zostaje promieniowanie nadfioletowe o zbliżonej długości fali do długości fali promieniowania pochłoniętego. Elektron jednak może być pochwycony

również

na któryś z wyższych poziomów energetycznych, np.
na poziom trzeci (rys. 3 b), przy czym następuje emisja promieniowania o znacznie większej długości fali od długości fali
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prOIIllieniowania nadfioletowego. N a trzecim poziomie energetycznym elektron nie może pozostawać zbyt
długo. Po czasie rzędu jednej stu milionowej części sekundy
przeskoczyć on musi na któryś z niższych poziomów energetycznych. Jeżeli przeskok ten nastąpi wprost na poziom najniższy wówczas wyemitowane zostanie promieniowanie nadfioletowe, tzw. linia widmowa "beta" serii Lymana . .Ale przejście do stanu podstawowego, najniższego, może nastąpić również poprzez drugi poziom energetyczny. Pierwszemu przeskokowi z poziomu trzeciego na drugi odpowiadać będzie wysłanie
linii widmowej tzw. "alfa", należącej do serii Balmera i leżącej
już w widzialnej części widma, przeskokowi drugiemu z poziomu drugiego na pierwszy - emisja niewidzialnej znowu,
nadfioletowej linii "alfa" serii widmowej Lymana. Powstające
przy tym promieniowanie nadfioletowe jest znowu pochłaniane
przez inne atomy mgławicy i w podobnym procesie zamieniane na promieniowanie widzialne. W ten sposób mgławica
zamienia znaczną część promieniowania nadfioletowego, pochłoniętego z promieniowania gwiazdy stanowiącej jej jądro,
na promieniowanie widzialne w postaci linii emisyjnych. Astronomowie rozwiązali więc pierwszą z zagadek mgławic planetarnych.
Nie był to jednak 1-~ vpot jedyny, jaki mieli astronomowie
z mgławicami planetarnymi. Inne trudności wynikły w związku
z analizą chemiczną materii mgławicy. Elektrony oderwane
przez promieniowanie nadfioletowe od atomów wodoru, lecąc
następnie w mgławicy z dużymi prędkościami, napotykać mogą
na swej drodze atomy innych pierwiastków i uderzając w nie
pobudzać je mogą do świecenia. Jak wiemy, różnym atomom
odpowiadają ściśle określone, charakterystyczne dla danego
pierwiastka linie widmowe. Stwierdzając obecność tych linii
w widmie wiemy, ' że dany pierwiastek znajduje się na pewno
w świecącym ciele. W widmach mgławic planetarnych stwierdzono obok linii v.idmowych pierwiastków takich, jak wodór,
hel, tlen, azot, neon, również obecność pewnych linii, których
nie można było przyporządkować żadnemu znanemu na Ziemi
pierwiastkowi. Linie te nie występowały nigdy przedtem
w widmach różnych pierwiastków otrzymywanych w naszych
ziemskich laboratoriach fizycznych . Początkowo zaczęto linie
te przypisywać jakiemuś nowemu nieznanemu dotychczas pierwiastkowi, któremu nadano już nawet nazwę: nebul 3 ). Skoro
jednak okazało się, że w układzie periodycznym pierwiastków
nie ma miejsca na taki nowy pierwiastek, zaczęto szukać in3)

Por. Urania, T. XXIII, str. 109 i nast.
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nego wytłumaczenia. Okazało si~ wtedy, że linie te są liniami
widmowymi znanych nam dobrze pierwiastków, takich na przykład jak tlen, tylko liniami tzw. wzbronionymi, których wypromieniowanie w warunkach panujących w naszych labora~riach jest tak mało prawdopodobne, że nie zostały jeszcze
mgdy przedtem zaobserwowane. Pewne poziomy energetyczne
elektronu w atomie, tak zwane poziomy metatrwałe, odznaczają się tym, że przeskok z nich na orbity niższe z wypromieniowaniem liniii widmowej jest znacznie mniej prawdopo-·
dobny, niż dla poziomów pozostałych. Skutkiem tego elektron

I-tel

tlen

4io11i.zowa.ny
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a.t .... ~oi.c.i 'o.U
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Rys. 4. Zachodzi ciekawa koincydencja między długością fali linii emitowanej przez zjonizowany hel {30,38 m p.) i długością fali linii wd.dmowej podwójnie zjonizowanego tlenu {30,38 m p.) . Promieniowrulie emitowane przez hel {a) może być absorbowane przez tlen {b), przy czym
elektron tlenu znajdzie się na wyższym poziomie energetycznym. Przeskakując na poziomy niższe emituje on linie widmowe występujące
szczególnie silnie w widmach mgławic planetarnych.
pozostawać może na tych poziomach bardzo długo. W warunkach panujących w naszych pracowniach fizycznych czas ten
jest tak długi, że w czasie tym wystąpią napewno zderzenia
z innymi elektronami, w których elektren zostanie wytrącony
z poziomu metatrwałego bez wypromieniowania linii wzbronionej. Natomiast w warunkach panujących w mgławicy, skutkiem bardzo małej gęstości materii, prawdopodobieństwa
zderzeń i wytrącenia elektronu z poziomu metatrwałego są tak
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małe, że elektron pozostawać może na tym poziomie dostatecznie długo, aby mogło nastąpić wypromieniowanie linii
wzbronionej. W ten sposób można było wytłumaczyć pochodzenie wielu linii mgławicowych, na przykład zielonych linii
podwójnie zjonizowanego tlenu oraz linii neonu również podwójnie zjonizowanego.
Obok tajemniczych linii wzbronionych zaobserwowano
w widmach mgławic jeszcze inne, niemniej tajemniczo zachowujące się linie, jakkolwiek były to już linie no,r malne, znane
poprzednio z prac laboratoryjnych. Okazało się mianowicie, że
pewne linie dwukrotnie zjonizowanego tlenu są w widmach
mgławic planetarnych szczególnie jasne, podczas gdy inne, równie jasne w widmach otrzymanych w laboratorium, w widmach
mgławic wogóle nie występują. Występowanie tych linii szczególnie w obszarach mgławicy, gdzie występują również silne
linie zjonizowanego helu, wskazywało na pewne powiązanie
wymienionych linii. Analiza odległości poziomów energetycznych w zjonizowanym helu i podwójnie zjonizowanym tlenie
wykazała, że PTZY pochwyceniu elektronu przez atom podwójnie
zjonizowanego helu wyemitowane zostaje promieniowanie o dłu
gości fali dokładnie prawie odpowiadającej różnicy energii
pewnych dwóch poziomów energetycznych w atomie podwójnie zjonizowanego tlenu (rys. 4). Przy absorpcji tego promieniowania elektron atomu tlenu zostaje przeniesiony na wyższy
z poziomów i następnie przeskając na poziomy niższe emituje te właśnie silne linie emisyjne. Okazało się przy tym, że
jedna z tych wypromieniowanych linii posiada znowu długość
fali odpowiadającą odległości dwóch PQZiomów energetycznych
w azocie i pobudzać go może do wysyłania jasnych stosunkowo
linii.
Interesujące wyniki otrzymano również rozważając temperatury gazu elektronowego w mgławicach. Nie chodzi tu oczywiście o zwyczajne temperatury, które zmierzyć moglibyśmy
termometrem. Temperatury mierzone termometrem są to bowiem temperatury panujące, gdy jakieś ciało znajduje się
w równowadze termodynamicznej. W ciele posiadającym pewną
temperaturę poszczególne drobiny poruszają się chaotycznie,
z prędkościami odpowiadającymi wysokości temperatury. Przy
zderzeniach poszczególnych atomów następować mogą tu takie
procesy jak przeprowadzanie elektronów do wyższych po,z iomów energetycznych i sprowadzanie ich spowrotem do niż
szych, jonizacja i rekombinacja jonów (polegająca na dołącze
niu oderwanych elektronów), absorpcja i emisja promieniowania. Otóż stan równowagi termodynamicznej odznacza się tym,
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w stanie tym każdy proces jest dokładnie zrównoważony
przez proces przeciwny: liczba pobudzeń atomów do wyższego
poziomu energetycznego równa się liczbie powrotów do poziomów niższych, liczba jonizacji równa jest liczbie rekombinacji,
a liczba absopcji - liczbie emisji. W wypadku gdy mamy do
czynienia z gazem silnie rozrzedzonym nie możemy już mówić
o równowadze termodynamicznej. Liczba zderzeń jest tu już
zbyt mała na to, aby mogło nastąpić zrównoważenie procesów. Przy gęstościach materii tak małych, jakie występują
w mgławicach planetarnych, te odstępstwa od stanu równowagi
termodynamicznej są bardzo duże. Ponieważ jednakże w tym
wypadku elektrony poruszają się również z pewnymi pręd
kościami, mówić możemy również o temperaturze. Jest to tak
zwana temperatura kinetyczna, to znaczy temperatura, którą
mielibyśmy w wypadku równowagi termodynamicznej, gdyby
elektrony posiadały takie same prędkości. Jeżeli obliczymy
temperaturę gazu elektronowego mgławicy przy założeniu, że
mgławica składa się z samego tylko wodoru, to okaże się, że
tak obliczona temperatura zależy bardzo silnie od temperatury
gwiazdy centralnej. Z obserwacji tymczasem wynika, że temperatury wszystkich mgławic planetarnych, niezależnie od temperatur jąder, niewiele różnią się od 10 000 Zjawisko to, jak
wykazała analiza, spowodowane jest przez domieszkę innychoprócz wodoru - gazów, których atomy wysyłają linie wzbronione. Elektrony bombardując te atomy i pobudzając je do
wysyłania linii widmowych, tracą przy tym energie, a więc
zmniejsza się ich szybkość . Jest to równoważne zmniejszeniu
temperatury kinetycznej . Okazuje się, że im gorętsze jest jądro
mgławicy, a zatem im większe są prędkości oderwanych od
atomów wodoru elektronów, tym większe są zarazem straty
tej prędkości na pobudzanie innych atomów do wysyłania linii
wzbronionych, tak, że niezależnie od temperatury gwiazdy
centralnej, temperatura mgławicy ustala się w pobliżu 10 000
W ten sposób mgławica działa jak termostat utrzymujący stałą

°.

°.

temperaturę.

Pochodzenie mgławic planetarnych nie jest dotychczas cał
kowicie wyjaśnione. Obserwacje wykazały, że mławice stale
się rozszerzają. Ponieważ niektóre Nowe otoczone są również
otoczkami rozszerzających się gazów przypuszczano, że mgła
wice planetarne są to po prostu dawne Nowe. Okazuje się jednak, że szybkości rozszerzania się gazowych otoczek wokół N owych są znacznie większe od szybkości rozszerzania się mgła
wic planetarnych. Jeżeli założymy, że mgławice planetarne
rozszerzały się zawsze równie szybko, obliczyć możemy ich

371

URANIA

wiek. Znaleziono, że są one młodymi stosunkowo obiektami,
bo czas ich życia wynosi zaledwie około 30 000 lat. Rozszerzając się dalej w tym samym tempie znikną one z pola widzenia
naszych teleskopów po kilkudziesięciu tysiącach lat rozpływa
jąc się w przestrzeni międzygwiezdnej.

KRONIKA
Supernowa

Sołowiewa

w galaktyce NGC 7465

w maksimum blasku jasność około 2000 razy
Nowe. Pojawiają się zaledwie raz na 600 lat w danej
galaktyce i mogą chwilowo osiągnąć jasność równą jasności samej galaktyki. B. Kuk ark i n referuje ostatnio w cyrkularzach Międzynaro
dowej Unji Astronomicznej co następuje: "Na kliszy zdjętej w obserwatorium w Pułkowie w X. 1950 r . normalnym astrografem galaktyka
NGC 7465 ma wygląd zupełnie gwiazdowy o jasności widomej 13m.
Na innych trzech kliszach z lat: 1940, 1942 i 1951 jest małą rozmytą
plamką nieco wydłużoną, jaśniejszą pośrodku".
Wynika stąd, że Soło w i e w w X. 1950 natrafił przypadkowo na
"wybuch" Supernowej w tej galaktyce. Ciekawy byłby przegląd fotografij tej okolicy nieba, zdjętych w tym czasie w innych obserwatoriach.
J. G.
Supernowe

osiągają

większą , aniżeli

Statystyczne badania radioobiektów w Galaktyce
Badanie promieniowania długofalowego (radiowego) obiektów niebieskich, mimo iż trwa zaledwie kilka lat, dostarczyło tyle danych obserwacyjnych, że można już obecnie kusić się o ich statystyczne opracowanie.

Przecięcia powierzchni jednakowej gę 3to
ści przestrzennej radiogwiazd płaszczyzną
prostopadłą do płaszczyzny Drogi Mlecznej,
przechodzącą przez środek: Galaktyki. Za
jednostkę przyjęto gęs tość przestrzenną radiogwiazd w pobliżu Słońca (oznaczonego
na rysunku małym kółkiem).

ooz;
Tego rodzaju prace, posługujące się metodami astronomii gwiazdowej
stosowanymi przedtem tylko do obiektów wysyłających promienie widzialne, są przeprowadzane w całym świecie. Ostatnio astronom radziecki
I. S. S z k ł o w ski j opublikował ciekawe wyniki otrzymane na tej
drodze.
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Według Szkłowskiego niebieskie radioobiekty można podzielić na dwie
zasadnicze klasy - radiogwiazdy, wysyłające przede wszystkim fale
długie oraz gaz międzygwiazdowy, będący składową chmur pyłu kosmicznego, który promieniuje najsilniej w dziedzinie fal krótszych. Udało się
przy tym znaleźć praktyczne kryteria umożliwiające odróżnianie obiektów
z obu klas.
'
Szkłowskij wykazał, że wiele gazu międzygwiazdowego znajduje się
w jądrze Galaktyki. Ponadto daje się zauważyć w innych obszarach
pewną strukturę tego gazu, która może być związana ze spiralną budową
Galaktyki.
Je:;zczEi ciekawsze wyniki otrzymał Szkłowskij dla radiogwiazd. Rozmieszczone są one kulisto wokół jądra Galaktyki., nie tworzą jednak
w jądrze wyraźnego zgęszczenia. Okazuje się, iż są one tam skupione
zaledwie 2,7 raza gęściej, niż w okolicy Słońca. Wogóle gęstość radiogwiazd zmienia się w sposób łagodny wraz z odległością, przy czym
w odległości 36 000 ps jest ona 100 razy mniejsza niż w jądrze. Nie
znamy ani jednego podsystemu gwiazd o takim rozmieszczeniu w Galaktyce, co wskazuje, iż radiogwiazdy są całkowicie odrębną klasą
obiektów niebieskich. Można wykazać, iż musi ich być w Galaktyce
więcej, niż gwiazd zwyczajnych. Ponieważ zaś wiadomo, że siły grawitacyjne obserwowane w Galaktyce są zgrubsza zgodne z siłami obliczonymi teoretycznie ze znanego rozmieszczenia przestrzennego gwiazd
widzialnych, więc widocznie wpływy grawitacyjne radiogwiazd są bardzo
słabe, co daje się wytłumaczyć ich znikomo małymi masami.
Oprócz zwykłych radiogwiazd udało się Szkłowskiemu wyodrębnić
specjalną klasę "radiogwiazd-olbrzymów", wyróżniających się szczególnie intensywnym promieniowaniem radiowym. Dotychczas udało się zauważyć 5 takich obiektów.
(Wg. Astronomiczeskij Zurnal XXIX. 4. 1952].
K. R.

Gwiazdy Nowe w r. 1952
Gwiazdy Nowe widoczne gołym okiem należą do rzadkości. Nic w tym
dziwnego, skoro dostrzegamy je wokół nas w promieniu zaledwie ok.
600 lat światła. Przy pomocy fotografii sięgamy o wiele głębiej w przestrzeń. Dla przykładu zestawimy tegoroczne Nowe zauważone przez obserwatorów w ciągu pierwszych ośmiu miesięcy br., szacując z grubsza
ich odległości od nas.
Data odkrycia
1952 r.

II
III
III
IV
VII
VIII
VIII

21
10
29
18
19
l
22

Odkrywca

Gwiazdozbiór

.Jasność

widoma

G. H aro
G. Haro
G. H aro
G. Haro
S. Arend
Sołowiew

Strzelec
Skorpion
Strzelec
Skorpion
Tarcza Sob.
Skorpion

B. Iriarte

Wężownik

7

9
12
11
11
9
11

Odległość
w l. św.

l 000
2 600
lO 000
6 500
6 500
2 600
6 500
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przyjęliśmy:

maksymalną, jasność absolutną

jasność

widomą

w maksimum bla-

sku: -5M.5. Absorbcji kosmicznej nie wzięliśmy pod uwagę.
Zatem w bieżącym roku "wyłowiono" Nowe w promieniu ok. 10 000 l.
św. Nie są to wszystkie, jakie w okresie sprawozdawczym "wybuchły"
w Galaktyce, gdyż nasze położenie w układzie Drogi Mlecznej jest
takie, że od krawędzi układu w płaszczyźnie galaktycznej dzieli nas od
15 000 do 80 000 l. św. Jak łatwo wyliczyć, do najdalszych krańców Galaktyki dotrzemy, jeżeli będziemy odkrywać Nowe o jasności widomej
w maksimum blasku: 16m. Jest to zupełnie możliwe nawet przy użyciu
obecnych środków instrumentalnych. Potrzebne jest tu zastosowanie
dużych teleskopów Schmidta i mikroskopów błyskowych.
Wszystkie odległości Nowych tu wyprowadzone należałoby nieco
zmniejszyć ze względu na wpływ absorpcji kosmicznej.
J. G.
Badania periodycznych zmian wysokiej
gwiazd

częstości

w promieniowaniu

Fotopowielacze nadają się doskonale do wykrywania periodycznych
zmian światła, zachodzących z bardzo wysoką częstością, rzędu kil~u
dziesięciu milionów herców. Wyjście powielacza należy w tym celu załączyć na zaciski antenowe odbiornika radiowego nastrojonego na żą
daną częstość. Jeżeli fotopowielacz oświetlimy następnie stałym, niezmiennym w czasie strumieniem światła, to odbiornik będzie rejestrował szmery pochodzące z fluktuacji zachodzących w danej komórce.
Jeżeli natomiast strumień światła zmieniać będziemy periodycznie z ,bardzo wysoką częstością, to powstały w komórce zmienny prąd fotoelektryczny będzie również przez odbiornik odbierany i będzie się dodawał do szmerów występujących przy oświetleniu stałym źródłem świa
tła. W ten sposób, przez porównanie ze źródłem dającym stały strumień
światła,. możemy wykryć ewentualne oscylacje światła dostarczanego
przez jakieś inne źródło . Metoda ta mogłaby być zastosowana do badania periodycznych zmian wysokiej częstości światła wysyłanego przez
gwiazdy, Obecnie przeprowadza się badania kilku obiektów takich jak
karły o małych prędkościach, zmienne spektralne i magnetyczne, mgła
'wice i różne partie tarczy słonecznej, również w okolicach plam. Dotych·czasowe pomiary nie wykazują żadnych zmian większych od l% dla
gwiazd do 2 mg.
[Według A. J. 56, 122 (1951)1
AS

KRONIKA P. T. M. A.
Budowa teleskopów 'ł.:Wierciadlanych w Kole Warszawskim
· Czynna od przeszło · dwóch lat przy Kole Warszawskim Sekcja Instrumentalna może się po szczycić pierwszymi wynikami. Wychodząc z ' zało
żenia, że szczytowym osiągnięciem miłośnika-astronoma jest dok~nywanie
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prac obserwacyjnych o charakterze naukowym przy pomocy niedrogiego
teleskopu przez siebie zbudowanego, Sekcja przystąpiła do szlifowania
zwierciadeł parabolicznych i konstruowania z nich prostych teleskopów.
Zwierciadła te początkowo srebrzono, obecnie już się je aluminizuje.
Za szukacze do teleskopów posłużyły lunetki o średnicy 45 mm, które
w znacznej ilości rozprowadzono pomiędzy członków Koła.
A oto wyniki:
średnica
zwierciadła

l)

2)
3)
4)
5)
6)
7)

9
15
15
15
15
23
25

w cm

Ogniskowa
w cm

81
53
65
172
172
170
215

Jasność

l : 9,0
l : 3,5
l : 4,3
l: 11,5
l : 11,5
l : 7,4
l : 8,8

Konstruktor

A. Marks
K. Serkowski
mgr A. Piaskowski
inż. A. Rybarski
A. Marks
K. Serkowski
inż. A. Rybarski

Inż. A. Rybarski ze zbudowanym
przez siebie teleskopem o średnicy
zwierciadła 25 cm. Jest to w tej
chwili największy instrument astronomiczny w stolicy.

Teleskop 4) został ofiarowany Kołu Warszawskiemu przez Kierownika
Sekcji Instrumentalnej inż A. Ryb ar ski e g o. Ostatnio, dzięki zasił
kowi Zarządu Głównego PTMA, narzędzie to otrzymało drewniany statyw
sztywnej konstrukcji oraz prowadzenie mechaniczne, przy pomocy
kluczów, w azymucie i wysokości. Głównie przy pomocy tego
teleskopu są obsługiwane wznowione z dniem 16. IX. 1952 codziennie
pokazy nieba (za wyjątkiem niedziel i świąt) dla członków PTMA,
publiczności i wycieczek szkolnych. Demonstratorami są: A. M ark s
(student geodezji) i A. Wrób l e w ski (student astronomii). Pokazy te
odbywają się z obszernych górnych tarasów Obserwatorium Astronom.
Uniwersytetu Warszawskiego, przy Al. Ujazdowskich 4. Na pokazie zaćmienia Księżyca dnia 5. VIII. 1952 r. było obecnych ok. 300 osób, objaśnianych ptzez 2 prelegentów (fachowych astronomów) i 3 demonstra-
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torów (studentów astronomii). Są to pierwsze czynności Ludowego Obserwatorium Astronomicznego w Warszawie.
Osobna wzmianka należy się teleskopowi 7), który skonstruowany
podobnie jak 4) posiada płaskie zwierciadło newtonowskie o średnicy
6 cm i szereg okularów dających powiększenia od 80 do 300 razy. Czynny
jest na Bielanach pod Warszawą. Jest to na razie największe narzędzie
astronomiczne w Stolicy. Jego fotografię wraz z konstruktorem zamieszczamy.
J. G.

OBSERWACJE
J. MERGENTALER
27-dniowy cykl

aktywności Słońca

W nr 9 Uranii z września 1952 r. opublikowane zostały ciekawe wyniki obserwacji ob. W. S z y m a ń ski e g o, który z własnych obserwacji
wyprowadził wniosek, że plamy na Słońcu ukazują się regularnie w pewnych długościach heliograficznych, podczas gdy inne części powierzchni
Słońca są wolne od plam. Zjawisko to jest znane od dawna, a zwrócił
na nie uwagę pierwszy Syk o r a w r. 1897, opracowywali je następnie
W o l f er (1900, 1901), C h e v a l i er, M a u n d er, Ivan o w i in. Najbardziej wyczerpująco zajmowała się tym zagadnieniem H. M. L o s h
w 1938 r. Istotnie, zgodnie z tym co zaobserwował ob. Szymański, plamy
powstają w pewnych długościach heliograficznych częściej niż w innych,
przy tym ta sama długość heliografiezna może być uprzywilejowana
nawet w ciągu paru cykli, a w każdym razie w ciągu kilku lat. Zjawisko
to niektórzy autorowie usiłują tłumaczyć wpływem Ziemi i innych planet
na plamotwórczą aktywność Słońca, prościej byłoby jednak szukać
przyczyn zjawiska w przemianach wewnątrz Słońca. Jeżeli bowiem plamy
są objawem fal magneto-hydrodynamicznych idących z wnętrza Słońca,
należało by raczej zastanowić się nad możliwością jednokierunkowości
wędrówki tych fal od środka ku powierzchni, a więc nad trwałością
ośrodków wewnątrz Słońca,
powodujących powstawanie takich fal.
W każdym razie, jak dotąd, zjawisko to nie jest jeszcze dostatecznie
opraaow.ane teoretycznie, by można było odpowiedzieć na pyta:ruie, dlaczego pllllllly UJkazują się często w tych samych okolicach tarczy Słońca.
Przy opracowywaniu tego zjawiska trzeba oczywiście prócz długości
heliograficznej uwzględniać także i szerokość, gdyż czas obrotu Słońca
dokoła osi jest różny w różnych odległościach od równika.
Pomimo to, że zjawisko to nie jest nowe, sądzę że należy jaknajgoręcej
pogratulować ob. Szymańskiemu otrzymanych wyników, jako samodzielnej pracy naukowej, bowiem prawdziwy miłośnik astronomii zawsze
nie tylko patrzy na niebo, ale stara się obserwacje interpretować naukowo, a to właśnie zrobił ob. Szymański.
Obserwacje zmiennej długookresowej T Cephei
GWiiazda T Cep ;est zmienną długookresową o ok>resie P=388d i amplitudzie zmian blasku: sm. 2. -11m. 2. Według efemerydy w "Uranii"
(XXIII, 254) maksimum miało przypaść 17. VII. 1952 r. Obserwacji
w liczbie 138 dokonałem metodą Błażko ---:- Nijlanda. Miejsce obserwacji:
lipiec 1952 - Rymanów-Zdrój; sierpień 1952 --.,... Warszawa. Do obserwacji używałem lunetki o średnicy 45 mm i powięksooniu 7x. Na załą
czonym wykresie każdy punkt przedstawia średnią arytmetyczną wy-
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ników obserwacji jednego wieczoru. Z wykresu odczytać można zaobserwowany moment maksimum blasku - 11. VII. 1952 = J. D. 2434205.
,Różnica między nim (0) a efemerydą (R) wynosi: 0-R = -6d. Zaobser-

6':'0

•

T Cep

•

8~0~----~----~~----~----~~----~----~~
40
20
30
9
-19
Vlł -1951
Vlłl lt}S2
wowana jasno~ć maksymalna: am. 2. Blask gwiazdy nie osiągnął więc
w 1952 r. swej średniej wartóści w maksimum.
A. Wróblewski, P. T. M. A. Warszawa
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Obserwacje cefeidy l;; Geminorum
~ Gem jest cefeidą o okresie p =- lOct. 15 i amplitudzie: 3m. 7 4m. l.
Obserwacji w liczbie 53 dokonywaliśmy metodą Błażko - Nijlanda
{A. M. -19, B. S. -17 i A. W. -17 obserwacji). Miejsce i czas obserwacji: Warszawa, 9. III. 11. V. 1952. Obserwowaliśmy czqściowo

~Gem

3.l
•

•
•

eS
r;

4.

.....

N'!

"'
~

A

...,.
""'
"'

7

8

9

od

~

2

3

4

5

6

gołym

okiem, częściowo lunetką o średnicy 45 mm
powiększeniu 7x.
Oto wyniki: m.ax. sm. 72, min. 4m, 08, moment maks.: J. D. 2434082.37,
odskok od efemerydy: ,,Pieremicnnyje zwiozdy" B. Kuk ark i n a i P. P ar e n a g o: + Od. 76. Dołączony wykres ilustruje przebieg jasności normalnych i krzywą zmian blasku.
A. Marks, B. Szczepkowski, A. Wróblewski
(P. T. M. A. Koło Warszawskie)

ASTRONOMIA W SZKOLE
Poniżej
nadesłane

publikujemy uwagi o nauce astronomii w szkole średniej,
nam przez prof. F. Rap f a (Nowy Sącz).
Prosimy i zachęcamy Nauczycieli, wykładających astronomię w szkole
średniej, do nadsyłania Redakcji "Uranii" swoich uwag, zarówno co do
samego programu i metodyki nauczania, jak i, w szczególności, co do
potrzebnych przy wykładzie pomocy naukowych, modeli, map, sposobów
ich wykonania itp. Nadesłane uwagi i p1·ojekty będą, w miarę możności,
ogłaszane w "Uranii", w dziale "Astronomia w szkole".

Wszyscy miłośnicy Astronomii musieli z radością powitać fakt wprowadzenia obowiązkowego nauczania astronomii do programu kl. XI.
szkoły ogólnokształcącej. Wprawdzie program fizyki w dawnym liceum
matematyczno-fizycznym przewidywał również na końcu kursu pewne
wiadomości z astronomii, jednak z powodu braku czasu program ten
w praktyce albo t:ylko w minimalnym zakresie, albo najczęściej wogóle
nic mógł być realizowany. Dlatego wprowadzenie obecnie osobnego przedmiotu astronomii i wyznaczenie mu pewnej określonej ilości godzin
kursu musi być uważany za poważny krok naprzód.
Od programu jednak do , jego realizacji jest jeszcze spory odstęp.
Realizacja bowi~Jm programu, w obecnej jego formie i w obecnych wa-
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runkach, natrafia na tak poważne trudności, że w większości wypadków
wyniki nie odpowiadają pokładanym nadziejom.
Godząc się bez zastrzeżeń na wszystkie uwagi metodyczne, zawarte
w części ogólnej 1 ) Programu astronomii w kl. XI. szkoły ogólnokształcącej
(PZWS 1950), pragnąłbym zwrócić uwagę na najważniejsze trudności
piętrzące się przed nauczycielem i uczniami przy stosowaniu obecnego.
programu. Uwagi poniższe wypływają tak z własnej mej praktyki, jak
i z pobieżnej obserwacji na odcinku naszego szkolnictwa. Dadzą się one
streścić w następujących punktach:
l. Nauka astronomii posiada swoisty charakter, podkreślony również
przez program . Podstawą każdej nauki przyrodniczej musi być zawsze
samodzielna obserwacja ucznia. Jeżeli jednak nauczyciel fizyki czy
chemii może w każdej chwili przygotować jakieś ćwiczenie uczniowskielub eksperyment pokazowy, to nauczyciel astronomii nic może na lekcji
szkolnej "zademonstrować" jakiegokolwiek zjawiska, odbywającego się
na sferze niebieskiej. Do tego celu nauczyciel astronomii musi się uciec
do obserwacji pod gołym niebem, w porze wieczornej gdzieś za miastem,
gdzie światła jak najmniej przeszkadzają, o takiej porze dnia i roku,
kiedy zjawisko jest dostępne obserwacji i wreszcie tylko wtedy, gdy
jest pogoda. A ponieważ te trzy czynniki nie zawsze "grają" ze sobą
i z porządkiem programu, więc w wielu wypadkach nauczyciel będzie
zmuszony albo w ogóle zrezygnować z obserwacji i zastąpić ją autorytntywnym wykładem, albo w innym wypadku zapowiedzieć, że obserwacja
omawianego zjawiska będzie dostępna dopiero za kilka tygodni lub
miesięcy.

2. W związku z powyższym należy sobie uprzytomnić, że z reguły
jedna obserwacja tego samego zjawiska nigdy nie wystarcza, lecz musi
być powtórzona po pewnym krótszym, lub dłuższym, odstępie czasu.
A więc np. obserwacja dobowego ruchu sfery niebieskiej musi być powtórzona po 2-3 godzinach, obserwacja ruchu Księżyca powtarzana codziennie przynajmniej przez 14 dni, obserwacja ruchu Słońca rozłożona na
kilka miesięcy, a obserwacje ruchu planet są wykonalne tylko w okresach ich widzialności wieczorem i trwają przez jeszcze dłuższy okres
czasu. Nauczyciel będzie miał więc do wyboru albo organizowanie wspólnych, zbiorowych obserwacji co pewien czas, które jednak nie mogą
trwać dłużej, jak dwie godziny, (przy czym na przeszkodzie staną zawsze
złe warunki pogodowe lub inne nie przewidziane), albo polecić uczniom
obserwacje indywidualne, przy czym znów stanie przed niełatwym problemem należytej ich egzekutywy.
3. W związku z powyższym staje przed nauczycielem w dalszym ciągu
poważny problem rozkładu materiału, a raczej rozkładu przewidziainych
obserwacji na dany rok szkolny. Nauczyciel już z końcem sierpnia musi
posiadać Rocznik Astronomiczny na rok bieżący i następny, aby na
jego podstawie przewidzieć, które zjawiska i w jakiej porze roku będą
dostępne obserwacji i w ten sposób opracować sobie na każdy rok
szkolny z osobna program obserwacji, możliwie powiązany z następstw~m
omawianych na lekcjach zjawisk. A jeżeli do tego dodamy brak odpowiednich kwalifikacji z astronomii u nauczyciela, jaki w wielu wypatlkach
obecnie ma miejsce, dalej chroniczny brak czasu nauczycieli przecią
żonych innymi pracami szkolnymi, dalej brak ochoty do wykonywania
samodzielnych obserwacji u uczniów, uważających astronomię z reguły
jako piąte koło u wozu przed maturą - to nie można się spodziewać,
aby wyniki nauczania były naprawdę zadowalające.
4. Dalszą walną i swoistą dla astronomii (a także np. dla geometrii
1)

Na str. 12.
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wykreśln ej) trudnoś cią jest to, ż e wszystkie zjawiska astronomiczne
odbywaj ą się w przestrzeni trójwymiarowej, w skali jak na zdolności
wyobraż eniowe uczniów olbrzymiej, a ponadto odbywają się w czasie,
z reguły bardzo powoli i to w większości wypadków w ten sposób, że
kilka ruchów odbywa się równocześnie, a obserwowany z Ziemi ruch jest
wypadkowym z dwu lub więcej równocześnie odbywających si ę ruchów
składowych. (Przykład: obieg Księżyca naokoło Ziemi po orbicie nachylonej do płaszczyzny ekliptyki równocześnie z obiegiem Ziemi naokoło
Słońca , przy czym obserwator na Ziemi uczestniczy jeszcze w ruchu
obrotowym Ziemi dookoła swej osi). Każdy rysunek takich zjawisk
w podręczniku lub zeszycie ucznia jest tylko rzutem polożeń przestrzennych na dwuwymiarową płaszczyznę rysunku, w skali zawsze pomniejszonej, przy czym skala pomniejszenia wymiarów ciał niebieskich
będzie na tym samym rysunku z reguły inna, niż skala ich wzajemnych
vdległości, a wreszcie każdy rysunek będzie tylko momentalnym zdjęciem
.zjawiska i n ie może w wielu wypadkach uwidocznić zmian ruchowych,
;!'\chodzących w pewnym określonym czasie. To są powody, dla których
natrafiamy na poważne trudności zarówno przy nauczaniu a stronomii
w szkole w szczególności, jak i przy jej popularyzacji w artykułach i wykładach w ogólności. Nauka astronomii ma kształcić wyobrabię przestrzenną uczniów, ale zdaniem mym kształtowanie to może się odbywać
wtedy i tylko wtedy, gdy dane zjawisko pokażemy uczniom naprzód
przynajmniej na jakimś przestrzennym modelu, a później pokażemy,
jak je można z biedą przedstawić na dwuwymiarowym rysunku, a nigdy
na odwrót. Przejście z dwuwymiarowego rysunku w skali zmniejszonej
do zjawiska przestrzennego w skali rzeczywistej stwarza zawsze trudność
lila nauczyciela w jego wyjaśnieniu, jak i zwłaszcza w zrozumieniu

przez ucznia.
5. W związku z powyższym wysuwa się dalszy brak w racjonalnym
nauczaniu astronomii, a mianowicie zupełny brak pokazowych modeli
prze&trzennych, jako pomocy naukowych. Ponieważ wiele obserwacji
dotyczy zjawisk odbywających się na sferze niebieskiej, dlatego uważam
za rzecz nieodzowną sporządzenie przez wytwórnie pomocy naukowych,
w pierwszej linii dużego modelu obracalnej sfery niebieskiej (z poziomym
horyzontem), następnie jej namiastki w postaci dużej pokazowej mapy
obrotowej nieba dla średniej sz erokości geograficznej Polski, na wzór
mapek obrotowych wydanych przez P. T. M. A.; w następnej kolejności
byłoby tellurium i inne modele przestrzenne, a wreszcie specjalne filmy
kinematograficzne, obrazujące (co prawda tylko w przestrzeni dwuwymiarowej) niektóre zjawiska zmienne w czasie.
6. W związku z potrzebą wyobraźni przestrzennej nasuwa się tu
jeszcze jedna uwaga, której na ogół nie doceniamy zarówno przy nauczaniu w szkole, jak i w popularnych wykładach o astronomii. Popatrzmy
np. na jakikolwiek rysunek maJący objaśnić fazy Ksiqżyca. A więc
w środku Ziemia, naokolo niej orbita Księżyca z narysowanymi jego
czterema położeniami i wreszcie gdzieś daleko - Słońce. Oko ucznia
nad rysunkiem. Otóż do prawidłowego zrozumienia tego rysunku uczeń
musi nie tylko zrozumieć, że skala pomniejszenia wymiarów Księżyca
jest inna, wymiarów Ziemi inna, a skala ich od l egłości jeszcze inna,
że Słońce znajduje się gdzieś bardzo daleko (poza rysunkiem), że orbita
Księżyca nie leży w płaszczyżnie rysunku ale przede wszystkim
uczeń musi się zdobyć na ten ogromny skok myślowy, ażeby z położenia
swego oka nad rysunkiem przerzucić się do punktu obserwacji na narysowaną Ziemię, którą musi sobie wyobrazić jako okrągłą bryłę, a nie
koło, musi więc "przemienić" się momentalnie w jakiegoś mikroba,
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siedzącego na tej wypukłej Ziemi i dopiero wówczas wyobrazić sobie,
jakby mu się przedstawiała tarcza Księżyca, obserwowana nie z nad
rysunku, lecz z powierzchni Ziemi. Taki wysiłek myślowy, potrzebny
także w wielu innych wypadkach, wymagający przerzucenia własne g o oka
nieraz o miliardy kilometrów przestrzeni, będzie zarówno dla ucznia,
jak i słuchacza wykładu popularnego z astronomii bardzo znaczny 1 nie
każdy będzie się mógł na to zdobyć. A jednak będzie on dla racjonalnego zrozumienia konieczny i jest rzeczą wykładowcy pomóc w nim
uczniowi, czy słuchaczowi, tym bardziej, że tu i model przestrzenny
nie zawsze może pomóc.
7. Jeżeli powyższe trudności mogą być z większym lub mniejszym
powodzeniem redukowane do minimum czy to przez samego nauczyciela, czy też przez dobór odpowiednich pomocy naukowych, to nie da
się tego powiedzieć o ostatniej i najważniejszej trudności, zupełnie od
nauczyciela niezależncj. Jest nią obowiązkowy materiał nauczania astronomii, przepisany programem. Zdaje się, że wszyscy, którzy mieli sposobność próby realizacji tego programu, są zgodni z tym, że program
ten, przy jednej godzinie tygodniowo, ani w części nie da się wyczerpać
i zdaje się , że nawet cztery godziny tygodniowo nie byłoby dla tego programu za dużo. Ponieważ prawdopodobnie nie byłoby nawet rzeczą celową
powiększenie ilości godzin, przeznaczonych na astronomię w kl. XI, więc
nie ma innego wyjścia, jak tylko ograniczenie się do propedeutyki astronomii i gruntowne ~'krócenie materiału nauczania. Wszak celem nauki
astronomii w szkole ma być tylko to, aby uczniowie zdobyli elementarne wiadomości z zakresu astronomii i ażeby na tej podstawie
zaznajomili się z przeciwstawieniem dwóch sprzecznych ze sobą świa
topoglądów, które właśnie tutaj tak wyraźnie w rozwojt\ dziejowym
się zaznaczają.

Ale dopóki obecny program nie ulegnie gruntownej rewizji i dopóki
pomoce naukowe, tak
małe w stosunku do

szkoły nie zostaną zaopatrzone w odpowiednie
długo wyniki nauczania będą nieproporcjonalnie
wysiłków nauczycieli i uczniów.

Fetiks Rapf

PYTANIA i ODPOWIEDZI
Czy kiedyś przez lunety dostr:z;eżemy tarcze gwiazd stałych, czy też
jest to w og()le niemożliwością, podobnie jak np. podróż międzyplane
tarna?
(Odpowiedź członkowi PTMA ob. J. J. w B.).
Niesłusznie uważa Pan, źe podróże międzyplanetarne są niemożliwe.
W obszernej literaturze dotyczącej tego zagadnienia znaleźć można rozwiązanie od strony teoretycznej problemu oderwania się człowieka od
kuli ZJLemsJdej i wyruszenia w przestrzeń (p. n.p. miesięcznik "Pr'Oblemy" Nr 77 z. VIII 1952 r.). Oczywiście potrzeba jeszcze pokonać
olbrzymie trudności techniczne na drodze wprowadzania w życie wyników teorii, nastąpi to jednak na pewno wcreśn.iej czy późnrl.ej
Jesteśmy przecież sami świadkami urzeczywistniania się śmiałych marzeń, uważanych swego czasu za niemożliwe do zrealizowania. KorzyS'tamy z takich urządz.eń. jak lotniotwo, radio, telewizja, nie zdając sob~
przeważnie sprawy z tego, ile wysiłku uczonych i techników było potrzeba dla osiągnięcia tych zdobyczy cywilizacji. Niepomiernie więcej
trudu kosztować będzie doprowadzenie do pierwszych podróży poza
Ziemię, lecz niewątpliwie ludzkość się przed tym nie cofnie.
Padobnie jest teoretycznie możliwe skonstruowanie takich przyrzą-
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dów optycznych, przez które oglądane gwiazdy stałe będą wyglądać nie
jak punkty, ale jak tarcze. 'Vięcej jeszcze, dochodzą do nas wiadomości,
że przez największy teleskop na Mt. Falomar udaje się dostrzec niekiedy
przy wyjątkowo dobrych warunkach atmosferycznych, tarcze najbliż
szych gwiazd olbrzymów. Nie jest to żadną niespodzianką, gdyż pomiary
ir).1leir:ferencyjne dały nam jako średnice tarczy gwiazd: omikron Wieloryba (Mira) 0".056, alfa Oriona 0".047 i alfa Herkulesa 0".030. Wszystkie
te kąty są niezmiernie- małe, jednak leżą powyżej teoretycznej zdolncści
rozdzielczej teleskJopu na Mt. Palomar.
Zdolność rozdzielcza lunet zależy m. in. od średnicy obiektywu, od
użytego powiększenia i od niespokojności powietrza. Największą zdolność rozdzielczą uzyskuje się przy zastosowaniu powiększenia równego
lub niewiele większego niż liczba wyrażająca średnicę obiektywu w milimetrach, którą oznaczamy przez D. Wówczas odróżniać można w dobrej
lunecie, przy doskonałych warunkach atmosferycznych, szczegóły vri122"
doczne pod kątem równym co najmniej - - . Dla teleskopu z Mt. PaD

lornar o średnicy zwierciadła 5000 mm z tego wzoru wynikałaby zdolność rozdzielcza 0".025, pozwalająca
przewidzieć
rozpoznanie tarczy
u powyżej podanych gwiazd olbrzymów. Jednocześnie można twierdzić,
że żaden inny z pozostałych teleskopów na świecie tego dokonać nie
może.

Dostrzeżenie tarczy gwiazd stałych na razie nie ma większego znaczenia dla zagadnienia badania gwiazd. Jest więc rzeczą wątpliwą, aby
w najbliższej przyszłości wysiłki uczonych szły w kierunku budowy
trudnych i kosztownych konstrukcji optycznych, mających na celu wyłącznie uwidacznianie tarczy gwiazd.

K. Kordylewski

KALENDARZYK ASTRONOMICZNY
na grudzień 1952 r.
Wszystkie zjawiska podano w czasie środkowo-europejskim.
Grudzień:

Planetk.a Cerera znajduje się w dogodnych warunkach dG
obserwacji. Jako gwiazdka 7 Y, wielk. porusza się w gwiazdozbiorze
Byka powyżej Aldebarana przemieszczając się w ciągu doby o drogę
równą połowie tarczy Księżyca. 3. XII. jest w prze<:,iwstawieniu ze
Słońcem. Odszukać ją można przez lunetę według współrzędnych
przy końcu kalendarzyka.
4. 1411 Uran w złączeniu z Księżycem w odstępie 2° na południe.
5.16. 6h 40m do 7h Księżyc zakrywa górną częścią swojej tarczy gwiazdę
4.2 wielk. delta Raka. Gwiazda zniknie u Jasnego brzegu, a pojawi
<>ię nagle z poza prawego górnego ciemnego brzegu tarczy (w lunecie
odwracającej będzie to lewy dolny brzeg) w momentach obliczonych
w Obserwatorium K1·akowskim: dla Warszawy 7h 02m, dla Torunia
7h 05m, dla Poznania 7h 10m, dla Wrocławia 7h 14m, dla Krakowa
7h 15m. Obserwować przez lunetę.
,
7. Niceliczne plamy na Słońcu w swoim ruchu po tarczy ze wschodu
na zachód (z lewej ku prawej) trwającym około 2 tygodnie zakreśLają obecnie cięciwy proste. Drugi raz w !'Oku zdarza się to około
6. VI. W międzyczasie drogi plam na tarczy Słońca są mniej lub
więcej wygiętymi łukami ku górze (najsilniej około 6. III.) lub ku
dołowi (najsilniej około 8. IX.).

l. do 31.
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7./8. Tuż ponad Księżyc em świeci gwiazda 1-sz•e-.i wielk. Regulus.
9. do 12. Z okolic Ka:srtora (3lfa Bliźniąt) promieniują gwiazdy spadające z roju Geminid, najwięcej w ostatni dzień.
10. 2h M·e rkury nieruchorny w rektascenzji.
11./12. Nad ranem na lewo od Księżyca świe c i Kłos Panny, dalej na
lewo Satum jaśniejszy cd Kłosa o Y. wielk. gwiazd.
12. 18h Neptu.."l w złącZleniu z Księżycem w odstępie 7° na północ .
12. 21h Saturn w złącz:eniu z Księżycem w odsrtępi.e 8° na pólnoe..
12./13. Nad ranem znajdziemy Saturna i Kłos Panny powyżej sierpa
Księżyca z dobrze widocznym światłem popielatym.
13./14. Planetka Cerera 71 /z wielk. gwiazd. mija gwiazdę 31/ 2 wielk.
epsilon Byka w Hyad3ch w odstępie 22' (równym 213 tarczy Księ
życa) na północ od gwiazdy.
14./15. O świcie łatwo znajdziemy Merkurego, świecąceg o jako gwiazda
zerowej wielkości na lewo od wąskiego sierpa Księżyca (światło
popielate!) w odstępie około 10°, równym szerokości pięści na wyprężonym ramieniu.
15. 15h Me:rkury w złączeniu z Księżycem w odstępie 7° na północ.
18. 23h Merkury w największym odchyleniu 22° na zachód od Słońca.
19. Wieczorem na lewo powyżej wąskiego sieii"p:ł Księżyca. z wyraźnym
światłem popielatym znajdziemy jasną Wenus (minus 3.7 wielk.
gwiazd.) , a drugie tyle dalej na lewo: Marsa, jako czerwoną gwiazdę
1-szej wielkości.
20. 9h Wenus w zląc?.en~u z Księżycem w odstępie 2° na po·l udnie.
20. Wieczorem Wenus świeci poniżej Księżyca, zaś Mars na lewo powyżej Księżyca w sąsiedztwie gwiazdy 3-ciej wielk. delta Koziorożca, którą Mars mija w ciągu najbliższych dni.
21 . 3h Mars w złączeniu z Księżycem w odS!tępie 2° na południe.
21. 23h Słońce wstępuje- w znak zodiak!alny Koziorożca, znajduje się
na zwrotniku w stanowisku zimowym, mamy początek zimy astronomicznej. Słońce jednak świeci od 17. XII. jeszcze na tle gwiazdozbioru Strzelca, z którego dopiero 19. I. 1953 przejdzie do gwiazdozbioru Koziorożca.
26. 21h Jowisz w złączeniu z Księżycem świed w ods tępie 6° poni.żej
Księżyca.

2h do 5h Księżyc zakirywa Plejady. Przez lunetki obserwować
znikanie gwiazd prawej części tej gromady za ciemnym
brzegiem tarczy Księżyca.
29. do 31. Wenus mija gwiazdę 3-ciej wielk. delta Koziorożca, którą
najprzód znajdujemy na lewo powyżej, a potem poniżej Wenus.
31. 20h Uran w złącreniu z Księżycem w ods•tępie 2° na południe.
Minima Algola: 9d 6h.3; 12d 3h.2; 15d Qh.O; 17d 20h.8; 2Qd 17h.6.
Minima główne Beta Liry: 3d 13h; 16d 12h; 29d 10h.
Maksimum gwiazdy zmiennej długookresowej T Wielkiej Niedźwiedzicy:
26. XII. Rekt.: 12h 34m. Deki.: +59°.8. Max.: 5m.5. Okres: 262-1.
27./28.

można

Zjawiska w

układzie

satelitów Jowisza:
gdyż Z!lajduje solę na tle tarczy Jowis;za.
zasłonięty jest przez tarczę Jowism lub
•
"
"
"
jest zaćmiony przez jego Meń.
c - cień sateJjty jako ciemna plamka . przechodzi popirZ~ tarczę JoWiS'za.
pz, kz -- początek (wzgl. koniec) zaćmienia, czyli moment zniknięda
(wzgl. ukazania się) satelity.
IV-ty satelita mija tarczę Jowisza: 6./"7,. 15., 23. i 31. XII. l. I.

O - sateli.ta miewidoczny,

383

URANIA

C rud z i e ń 1952:
h

h m

<l

d

9
9
10
10
12
14
15
15
16
16
16
16
17
17
18
18
19
19
20
21

m

o

I
1 17.46-19 54
I
1 18,21-20.30
c
l
II
od 24.30~
do l6.59
2
III
2
do 17.51 "' kz I
2 17.30-19.::l7pz e kziii
3 19.30-21.49
II
:g 21•.47 -- 2B 09 c II
do 17.20 • kz II
5
'7 1.05 - 3.14
l
'7
od 1.48 c
I
7 22.24 - 25.18
I
8
1.18
kz
I
~ 19.32-21.40
I
~ 20.16-':12.25
c
I
II
9
od 2 47

•
•

o

o

•

o

•

~:16.51 - 19.47

9 18.29-20.24

I
III

•

h

26XII
6 XII
16 XII
z6 XII
5 I
I953

I6 o6.7 -20
I6 49.8 -22
17 33.8 -23
I8 I8.2 -23
19 02-4- 22
21.

Xll.

m

'

54
28
19
23,
40

44-m

22h

+I2.8
+ 9.1
+ 4·5
- 0.4
- 5.2

pocz ?;_ łek

...."'

o"'
2.
46.

8.
IO.
I2.
1416.

l

Szczecin
Poznań
Wrocław

Gdynia
Kraków
Białystok

wsch. l zach.

o"'

h m
o
4 55 + 2TO
6 49 + 25'8
8 32 + 19'7
10 03 + Io·6
I I 28
- o·o
I2 s6 - !09
14 34 -20'5
r6 30 - 26·5

h m
IS 36
I7 48
20 r6
22 38
14 sB
2 I2
4 49
7 28

r8.
lO.
22.
24.
26.
28.
30.

czasu

h m
8 50
lO 20
II
II
II

os

30
54
12 17
12 s6
14 I2

Ziemi: 19. XII 22"
Pełnia

I•

13" 41'"

l wsch. l za ch .

sb OimiiSh 44m
7
7
7
7
7

47
40
SI
23
25

IS
15
15
15
15

40
45
22
39
12

8h r8m
8 02
7 55
8 o8
7 39
7 4I

K S l Ę Ż Y C 1952

Rekt. l Deki.

Fazy:

26. XII. 1952

wsch. zach

b
m
h m
IS 31
7 15
IS 24
7 29
rs' 24
7 40
IS 28
7 44
IS 39
7 45

W Warszawie
(czas śr.-eur.)

Najbliżej

Grudzień

6. XII. 1952

środ.-europ.

I

o
o
o
•
o

Miasto

zimy astron .

Grudzień
b

o

•

wsch.l zach.

o

m

o•

o
o

Rekt.l Dekiin.
m

h

od 1.[)9
I
22
22 23.07-25.15
I
I
23 0.07 --2.16 c
23 20 26- 23.38 •
I
23.38
23
kz
I
~4
od 1.25 • III
l
24 17.34 - 19.42
24 18.36- 20.45
I
25
do 18.06 • kz I
26 2n.39-25.10 •
II
27
110
kz II
27
do 17.06
III
27 19.28- 21.33 c III
II
28
do 18.06
28 17.59-20.19 c II
29
od 24.56
I
30 22.l5-Ul3
I
31
1.33
k ' . II
I
31 19.23-21.32
I
31 20.31-22.40 (;

•o

W Warszawie
(czas śr.·eur.)

b

h m

d

m

o

środ.-europ.

Ih czasu

o"'

h

SŁ O ŃCE 1952

Grudzień

...."'

m

19.47
l< z
I
21.32-23.39 p z • kziii
21.4-!l-24.08
Ił'
<!3 25-2&.46 c II
do 19.57 • kz II
od 24.11
l
21.19-~3 27
I
22.12 - 2420 c I
18.37-21.42 •
I
21 4:2
kz I
21.55 - 23.!'14 • III
od 25.33 pz •III
do 17.54
I
16.40- 18.49 c I
0.10 - 2 30
II
od 2.0~ c n
18.113 - 2223
II
22.33
kz II
do 17.31 c III
do 17 .42 c II

..,"'

Ih czasu

W Warszawie

środ.-europ.

(czas śr.-eur.)

Rekt. l Deki.
h

r8
20
22
O

1.1.1953

m

37
39
29
IO
I 51
3 40
5 34
7 24

o

- -26'1
- I9'0
- 7'4
+ 5'4
+ I6·9
+ 24'7
+ 27'2
+ 24'1

Najdalej od Ziemi:

~sch.l
h m
9 I9
IO 16
!O 48
I I 14
I I 48
I2 42
I4 24
16 45
8. Xll. 4•

Ostatnia kwadra

Pierwsza kwadra

9" I4" 22"'

23d 20' sr'"

zach.
b

l

I6
19
22
25
2
5
7
8

m

40
41
35
23
47
28
35
47

Pełnia

31. 6• 5"'

ISh 4t
IS 44
IS so
IS 25
15 44
IS IS

URANIA

384

PLANETY
MERKURY
Data
1952

1h czasu
Środ.-europ.

xr.

czas

h

l

Deki.

m

wsch.

o

h

l

m

zach.

l Deki.

Rekt.
m

h

hm

26. r6 49 - 22.8
8 og
rs s6
XII. 6. r6 or
- r8.r
6 II
14 59
16. I6 05 - 18.3
5 39
14 25
26. r6 so - 21.2
6 os
14 13
1953 J. 5· 17 50 - 23.5 l 7 Ol
14 22
18. XII. jest w najwi eks z. odchyleniu
zachodo. Widoczny około polowy grudnia na rannym jasnym niebie.
MARS
19 47
XI. 26.1 20 23
-20.9 1 I I 32
XII. 6. 20 55
- !8.8 I I I I
19 54
21
19 s8
- r6.sl 10 47
r6., 2! 25
26.
20 04
-13.8 lO 23
55
m I. s. 22 25 - II.O 9 ss 20 I I
1
Jest czerwoną gwiazdą 1 wielk. dostrzegalną na wieczornym niebie powyżej na
lewo od Wenus.

I8
19
20
2!
22

54
47
37
24
o8

Świeci
ponad

2
2
2
2
2

l

2

46
42
39
36
36

--

7.2
7.7

13 34
12 19

2 44
I 34

Widoczny rano w sąsiedztwie Klosu Panny jako gwiazda hszej wielkości.

XII. 26. 13 30

l

I 24

12 IO

Neptun osiągalny przez lunetki z.najduje
się w pobliżu Saturna.
Planetka nr. 1:

Xl.24~ \ :4 36.1
46.;'1 + r8' s;
+rg 09

XII. 4.

l

IO
10
IO
IO
9

zach.

34
35
27
12
51

h

m

I7
I8
18
19
19

50
14
43
14
45

JOWISZ
14-71 14 37
14.4 I3 55
14
+ 14 21 13
J4.I 12 33
+ 14.1 I I 53

+
+
+

5
4
3
3
2

26
40
s6
14
34

+
+

Dostępny przez lornetki od późnego wie;>obliżu gvdazdy delta Bliźniąt.

czora w

9 55

l

PLUTON
14 04

+ 22.512I 31

+ 22.8

r8 53

l

II

28

jest gwiazdą I4·tej wielk. poruszającą
sit; powoli na tle gwiazdozbioru Lwa.

CERERA

Jasność : ].s w.

3~

ro.~~

~~

Xrl.I:. \ 4h 26.;; l+ 19° 2111953 I.
l 4h
+ 20°
Xl!.24. 4 17.2 +rg 47
l. 13. 4 o6-4 +2o 37

Dla odszukania planetki nele:iy w ciągu t~zeregu pogodnych wieczorów wykonać dokładne
rysunki z wszystkimi nawet naj . •łabszymi gwiazdami dostrzegalnym i p1zez używaną Junet(f!
w okolicy nieba wskazanej przez w • półrzędne danetki. Przez porównanie xvsunków znaleźć można planetkę jako tę z pośr6d gwiaz ·l, która zmieniała swe położenie z dnia na dzień
jednakowo w tym samym kierunku.

l

jako jasna gwiazda wieczorna
godzi11y po zachodzie Słońca .

7 20 l
22.6, r8 58 l I I 29
+ 22.7 17 37
IO 09
7 I7
7 14
-z2.8 r6 13
8 47

9 55

3 s6 l

- 7'6

25.0
23.5
20.8
17.3
13.0

l

m-

Świeci wysoko na niebie w gwiazdozbiorze Ba~ana jako najjaśniejsza gwiazda nocy.

NEPTUN
XI. r6.1 13 2 6 , - 7.3

wsch.

URAN

~- 6.sl 3 SI l 14 49
-

W Warszawie
czas środ.-eur.
h

n

SATURN
XI. r6.113 25
XII. 6. 13 33
Xll.26 . 13 39

l
l

1h czasu

Środ.-europ.

środ.-eur.

1- - - - - , - - - 1 · -

Rekt.

WENUS

=======
W Warszawie
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TERMINARZ IMPREZ W KOŁACH PTl\IA
na miesiąc grudzień 1952 r.
Kraków -- l. Lud. Obs. Astr. prowadzi na vVawelu pokazy nieba przez
lunety w każdy bezchmurny wieczór (oprócz niedziel i świąt)
w godz. 18-20.
2. Wieczór astronomiczny: 10. XII (środa), godz. 18: p1·o.f. dr St.
Piot1·owski Metody odkrywania i obserwacji gwiazd zmiennych. Sala PTMA, ul. Tomasza 30.
Poznań 4. XII (czwartek), godz. 19, sala Coll. Minus Uniw. Pozn.:
odczyt prof. dra Wł. Zonna ·- O materii międzygwiazdowej.
20. XII (sobota), godz. 18: Pokaz nieba w Obs. Astr. U. P., ul.
Słoncezna 36. W razie niepogody wyświetlenie filmów astronomicznych.
Toruń 8. XII (poniedziałek), godz. 18: mgr A. Lisicki - Układ sło
neczny. Sala fiz. Gimnazjum Kopernika, ul. Garbary.
Warszawa - l. Lud. Obs. Astr. prowadzi pokazy nieba w gmachu Obs.
Astr. U. W., AL Ujazdowskie 4, w każdy pogodny wieczór (oprócz
niedziel i św1ąt) w godz. 19-20. Wycieczki zgłaszać wcześnieJ
w sekretariacie Koła PTMA, AL Ujazdowskie 4.
2. Odczyt J. Pokrz ywnickiego - O meteorach i meteorytach odbędzie się dnia 11. XJI (czwariek), godz. 19, Obs. Astr. U. W ..
Al. Ujazdowskie 4.
Wrocław l Pokazy nieba ze zwiedzaniem Obs. Astr. U. Wr. (ul. Kopernika 11) prowadzi Koło PTMA w każdą środę w godz. 19-20.
Wycieczki zgłaszać wcześniej w sekretariacie Koła, ul. Kopernika 11.
2. Odczyty (sala Obs. Astr. U. W r., ul. Kopernika ll):
3. XII (środa), godz. 18: dr S. Wierzbiński - Czas 1 jego wyznaczanie.
17. XII (środa), godz. 18: doc. dr S. Szeligowslci Wahania
biegunów.
Przypominamy

uchwałę

IV Walnego Zjazdu Delegatów

Kół

PTMA :

"Walny Zjazd Delegatów PTMA wzywa wszystkich Członków Towarzystwa, aby dla uczczenia Roku Kopernikańskiego - 1953 każdy z nich postarał się pozyskać na członka Towarzystwa conajmniej jednego członka tak, by w tym okresie liczba członków
Towarzystwa mogła się podwoić".
OD ADMINISTRACJI PTMA
Odznaki PTMA, dla członków zwyczajnych (emaliowane) w cenie 18 zł.
(plus 3 zł na koszta przesyłki) oraz dla członków-kandydatów
(oksydowane) w cenie zł 4,50 (bez kosztów przesyłki) są do nabycia
w biurze Zarządu Gł. PTMA.
Obrotowe Mapki Nieba, do nastawiania na określony dzień i godzinę,
ułatwiają rozpoznawanie gwiazdozbiorów. Mapki są do nabycia
w biurze Zarządu Gł. w cenie 9 zł (plus 3 zł na koszta prze;:yłki).
Składka roczna członków zwyczajnych wynosi 16 złotych, a członków
kandydatów (uczniowie szkół średnich) 6 złotych za rok szkolny.
Członkowie

nowowstępujący

wypełniają

deklarację

przystąpienia

i wpłacają jednorazowo wpisowe zł 1,50.
~
"Urania" Wychodzi jako miesięcznik w objętości 2 arkuszy druku dnia
25-go każdego miesiąca.
Wszyscy członkowie PTMA otrzymują "Uranię" w ramar.lt składki
członkowskiej. Prenumerata roczna w r. 1952 wynosi 24 zł. Cena zeszytu 2 zł.
Wszelkie wpłaty należy dokonywać na konto Zarządu . GI. PTMA. Kraków, ul. św. Tomasza 'J0/8, PKO IV -5227 / 113 z wyraźnym podaniem celu wpłaty.

