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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-
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!<;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.

=

=
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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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Dla odszu'<ania planetki należy w ciągu sz reg u pogodnych wieczorów wykonAĆ dokłarlne
rysunki z Wflzystkimi nawet naj~łabszymi gwiazdami dostrzegalnymi prz.ez uź: wanq lu ·, etę
w okolicy nieba wskazanej prZt"Z współrzędne planetki. Przez poró"" na111e rysunk6w z no leźć
można planetkf;f jako tę z pośród ~wiazd, która zmieniła swe położen e z unia na d:r.1eń
jednakowo w tym samy .i kierunku.
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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.

