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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 ~
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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

100

90

km

80

800

70

700

60

600

50

500

40
30

r•oo

20

200

10

100

o

.'.100

o

2

3

4

5

6

7

8

9

ID

11 lat11

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
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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

102

URANIA

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-

114

URANIA

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-

116

URANIA

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.
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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
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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.

