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

ST. WIERZBIŃSKI 

GWIAZDY PODWOJNE WIZUALNE 

(Część II) 

Gwiazdy podwójne wizualne dzielimy na systemy optycz
nie podwójne i na systemy fizyr::znie podwójne. Podwójność 
systemów optycznych jest przypadkowa; mianowicie dwie 
gwiazdy pojedyncze, będące w różnych odległościach od nas, 
znajdują się przypadkowo w tej samej prawie linii widzenia 
i na skutek tego zdają się tworzyć system podwójny. Natomiast 
gwiazdy fizycznie podwójne są rzeczywiście systemami po
dwójnymi, gdyż składniki ich krążą po elipsach dookoła wspól
nego środka masy. Ponieważ wspólny ruch w przestrzeni nie 
zawsze jest wystarczającym dowodem, że dana para gwiazd 
tworzy system fizyczny, więc tylko wieloletnie obserwacje mo
gą rozstrzygnąć, które gwiazdy podwójne wizualne są syste
mami fizycznymi, a które z nich są systemami optycznymi. 
Tylko w przypadku, gdy względny ruch składowych da się 
przedstawić jako ruch po orbicie, mamy do czynienia z syste
mem fizycznie podwójnym. Dla większości gwiazd podwójnych, 
pomimo wieloletnich obserwacji, dotychczas nie można roz
strzygnąć, czy są to systemy fizyczne, czy też optyczne. Po
nieważ jednak istnieje potrzeba rozpoznania systemów fizycz
nych, więc na podstawie dotychczas znanych systemów fizycz
nych tworzy się różne kryteria statystyczne, które pozwalaią 
dany system zaliczyć lub nie zaliczyć do systemów fizycznych. 

Z obecnie znanych przeszło 25 000 gwiazd podwójnych wi
zualnych tylko 5 500 jest systemami .fizycznie podwójnymi. Na 
niebie północnym przeciętnie co 18 gwiazda jest podwójna, 
przy czym wśród jaśniejszych gwiazd przeciętnie co dziesiąta, 
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zaś spfJśród gwiazd około gm i słabszych przeciętnie co dwu
dzies:a jest podwójną. Prawdopodobnie podobne stosunki pa
nują na niebie południowym. 

Ruch orbitalny systemów fizycznych odbywa się pod wpły
wem powszechnego ciążenia według praw K e p l er a. Skład
niki systemu podwójnego poruszają się pod wpływem siły cią-
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Rys. l. Orbita widoma gwiazdy podwójnej wizualn.,.j ADS 13169. 
l 

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

głość d towarzysza B od gwiazdy głównej A wymierza się w se
kundach i ułamkach sekundy łuku. Zwykle kąty pozycyjne po
daje się z dokładnością do 0°.1, odległości zaś do C".Ol. Wy
znaczenie współrzędnych biegunowych p, d wykonuje się przy 
pomocy mikrometrów pozycyjnych lub rzadziej przy pomocy 
intereferometrów lub fotograficznie; są to pomiary bardzo 
trudne, gdyż większość systemów jest ciasna (d<l"). 
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Przed wyznaczeniem orbity wszystkie pomiary danej gwiaz
dy sprowadza się - przez uwzględnienie precesji i ewentualnie 
ruchu własnego - do jednej wspólnej epoki (obecnie przyjęto 
za ta.<(ą epokę rok 1900.0). Po wykonaniu redukcji wszystkie 
obserwacje wyrównuje się tak, aby spełniały prawo pól, i do
piero po wyrównaniu wyznacza się orbitę rzeczywistą, bądź 
przy pomocy metody półgraficznej, bądź też metodą analityczną. 

Orbita gwiazdy podwójnej wizualnej jest znana, jeżeli zna
mY jej elementy dynamiczne i geometryczne. Elementami dy
namicznymi są: 

P = czas obiegu towarzysza dookoła gwiazdy głównej podany 
w latach; 

T = moment przejścia towarzysza przez periastron (punkt 
przygwiazdowy odpowiadający perihelium w orbicie pla
nety); 

natomiast elementami geometrycznymi są: 
e = ekscentryczność orbity; 
a = półoś wielka orbity rzeczywistej podana w sekundach 

łuku; 
Q = kąt pozycyjny linii węzłów (linią węzłów nazywamy H

nię, wzdłuż którE>j przecina się płaszczyzna orbity wido
mej z płaszczyzną orbity rzeczywistej. Ponieważ bez od
powiednich obserwacji spektrograficznych nie można 
rozstrzygnąć, który węzeł jest wstępujący, więc kąt po
zycyjny linii węzłów liczy się zawsze oct 0° do 180°); 

w = kąt między linią węzłów i wielką osią orbity rzeczywi
stej. (Kąt ten liczy si.ę w płaszczyźnie orbity rzeczywi
stej; jest on zarazem odległością kątową periastronu od 
linii węzłów); 

±i = nachylenie orbity rzeczywi:>tej do płaszczyzny orbity wi
domej. (Kąt ten ma znak ± , gdyż z reguły nie wiemy, 
która część orbity rzeczywistej leży przed, a która za 
płaszczyzną oribty widomej. Jedynie w nielicznych przy
padkach, gdy badania spektrograficzne wykazały, w ja
kim kierunku względem obserwatora porusza się towa
rzysz w węzłach, można rozstrzygnąć znak i. Kąt i liczy 
się od 0° do 180°, przy czym w przypadku ruchu prostego 
kąt i jest zawarty między 0° i 90°. w przypadku zaś ru
chv wstecznego między 90° i 180°). 

Pierwsza metoda wyznc.czania orbit gwiazd podwójnych wi
zualnych została podana w r. 1827 przez astronoma francu
skiego S a v ar y'e g o. Wkrótce po nim E n ck e, J. H er
sc h e l i inni ogłosili metody wyznaczania orbit gwiazd po
dwójnych. Jednak metody te nie znalazły praktycznego -zasto-
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sowania. Dopiero w r. 1873 astronom rosyjski Kowa l ski 
podał prostą metodę analityczną wyznaczania orbit gwiazd 
podwójnych wizualnych. Metodę Kowalskiego przystosował 
G l a s e n a p p, również astronom rosyjski, do rachunku pół
graficznego. W r . 1883 T h i e l e ogłosił analityczną metodę 
wyznaczania orbit gwiazd podwójnych wizualnych, jednak me
toda ta nie znalazła zastosowania, gdyż wymagała całkowania 
liczbowego. Dopiero w r. 1926 I n n e s przystosował metodę 
Thiele 'go do rachunku praktycznego i dzisiaj metoda anali
tyczna Thiele-Innesa jest powszechnie stosowana. 

Z metod pół-graficznych najszybszą i najprostszą jest po
wszechnie stosowana metoda Z w i e r s a, opublikowana przez 
niego w r. 1895. 

Dotychczas opublikowano przeszło 60 różnych metod wy
znaczania orbit gwiazd podwójnych wizualnych. Podano także 
szereg metod poprawiania orbit oraz wyznaczania orbit para
bolicznych dla gwiazd podwójnych o bardzo długim okresie 
obiegu. Nowsze metody analityczne posługują się głównie roz
wini~ciami współrzędnych biegunowych p, d lub współrzęd
nych prostokątnych x, y na szeregi potęgowe, natomiast me
tody pół-graficzne oparte są głównie na zależnościach geome
trycznych między elementami orbity rzeczywistej a rzutami 
osi głównych tej orbity na płaszczyznę orbity widomej . 

Pomimo wieloletnich obserwacji ruch orbitalny stwierdzono 
dotychczas tylko u nielicznych gwiazd podwójnych. Dlatego 
też liczba wyznaczonych orbit jest niewielka; dotychczas wy
znaczono orbity około 270 systemów. Najdłuższy obieg 
P = 10 850 lat ma gwiazda cr 2 UMa = ADS 7203, najkrótszy zaś 
P = 1.83 lat gwiazda UMa A + aA = ADS 8119. Systemy 
0 jeszcze krótszych obiegach są już tak ciasne, że składniki 
dadzą się rozdzielić tylko spektroskopem. Na granicy między 
systemami wizualnymi a spektroskopowymi znajduje się 
gwiazda ADS 8891 Aa, którą towarzysz obiega w 20.5 dniach 
w średniej odległości a = 0".0115. 

Gwiazdy podwójne wizualne należą do wszystkich typów 
widmowych, najczęściej jednak do typów A, F, G, K. Skład
niki nielicznych systemów są gwiazdami olbrzymami lub kar
łami, niektóre zaś systemy są utworzone z olbrzyma obiega
nego przez karła. Spośród niektórych gwiazd podwójnych wi
zualn~'<..h wyróżniono pewną liczbę takich systemów, w których 
jeden ze składników wykazuje zmienną jasność. Jednak przy
czyna tych zmian blasku dotychczas nie została wyjaśniona. 

Pod względem rozmieszczenia w Drodze Mlecznej gwiazdy 
podwójne wizualne nie różnią się na ogół od gwiazd poje
dynczych. 
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Dla gwiazd podwójnych możemy na podstawie ich wzajem
nego działania grawitacyjnego wyznaczać masy. Ponieważ ruch 
orbitalny składników systemu podwójnego odbywa się według 
praw Keplera, tak jak ruch planet w naszym systemie sło
necznym, więc masę systemu podwójnego możemy wyznaczyć 
z zależności: 

w której r.- A i 7l n oznaczają masy składników w jednostkach 
masy Słoń-2a, a ich średnią odległość wzajemną czyli długość 
wielkiej półosi w jednostkach astronomicznych, zaś P okres 
obiegu w latach. 

Przy pomiarach mikrometrycznych gwiazd podwójnych wi
zualnych wyznaczamy względną orbitę jednego ze składników 
dookoła drugiego, a tym samym ich wzajemną odległość w se
kundach łuku. Ponieważ a" - n" . a, gdzie ;r" oznacza paralaksę 
systemu, więc równanie powyższe możemy napisać w postaci: 

Jedynie w nielicznych przypadkach, gdy dane są również 
obserwacje spektrograficzne, możemy a wyznaczyć w mierze 
liniowej. Aby wyznaczyć masy poszczególnych składników na
leży znać ruch orbitalny każdego z nich dookoła wspólnego 
środka masy, który to ruch tylko dla nielicznych systemów 
można wyznaczyć ze specjalnych obserwacji. W praktyce masę 
każdego ze składników wyznacza się z empirycznej zależności 
między masą i jasnością gwiazdy przy znajomości jej typu 
widmowego. Na ogół masy składników gwiazd podwójnych wi
zualnych zawarte są w granicach od 0.4 do 5 mas Słońca. 

Metodą trygonometryczną można wyznaczyć paralaksy tylko ' 
dla nielicznych systemów podwójnych. Najczęściej wyznacza 
się tzw. paralaksy dynamiczne, przyjmując w ostatnio wypi-
sanym równaniu na sumę mas wartość wynikającą z pewnych 
statystycznych prawidłowości (z reguły mało różną od 2 mas 
Słońca) i oblićzając, przy znanych a" i P :n" (obecnie znamy 
2 500 paralaks dynamicznych). Oprócz tych wyznacza się tzw. 
paralaksy spektroskopowe z zależności między paralaksą a wiel-
kością widomą i absolutną systemu. 

Spośród gwiazd podwójnych wizualnych około 4-5% jest 
systemami wielokrotnymi. Systemy wielokrotne składają się 
przeważnie z ciasnej pary o stosunkowo krótkim czasie obiegu 
oraz z trzeciego lub kilku dalszych składników w stosunkowo 
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znaczniejszej odległości od pary ciasnej. Orbity gwiazd podwój
nych o krótkim czasie obiegu na ogół kołowe, natomiast 
ze wzrostem czasu obiegu wzrasta również ekscentryczność 
orbity, która dla systemów o stosunkowo długim czasie obiegu 
osiąga przeciętnie wartość 0.5. 

Powstanie systemów podwójnych usiłują wyjaśnić trzy hi
potezy. Pierwsza z nich, starająca się wyjaśnić powstanie gwiazd 
podwójnych przez "schwytanie" jednej gwiazdy przez drugą, 
jest najmniej prawdopodobna przy obecnym stanie rozmieszcze
nia gwiazd w przestrzeni. Prawdopodobieństwo takiego ,,schwy
tania" jest tak małe, że nie więcej, jak tylko 0.001% wszyst
kich gwiazd mogłoby utworzyć systemy podwójne. Jeżeli jed
nak rozszerzanie się Wszechświata jest realne, to w dalekiej 
przeszłości zagęszczenie gwiazd mogło być tak znaczne, że mo
gły wtedy zaistnieć korzystne warunki do "chwytania" gwiazd. 

Druga hipoteza usiłuje wyjaśnić powstawanie gwiazd po
dwójnych przez utworzenie · dwóch lub więcej centrów zagę
szczania materii w pramgławicy, z których to zagęszczeń po
wstały później gwiazdy podwójne i wielokrotne. 

Wreszcie według trzeciej hipotezy gwiazdy podwójne po
wstały przez poCiział gwiazdy macierzystej na dwa lub więcej 
składników na skutek zwiększania się jej prędkości obrotowej. 
Mianowicie gwiazda, mająca początkowo kształt kulisty, pod 
wpływem coraz szybszego wirowania przyjęła kształt elipsoidy 
obrotowej, a następnie trójosiowej. Po dalszym wzroście pręd
kości obrotowej elipsoida trójosiowa przyjęła kształt gruszko
waty, aby w końcu rozpaść się na dwie oddzielne gwiazdy 
o mniej więcej równej masie. 

KONRAD RUDNICKI 

PRZESTRZENNE ROZMIESZCZENIE GWIAZD 

Teoria Kopernika budowy układu słonecznego, pokonując 
odwieczne przekonanie, że Ziemia jest środkiem wszechświata, 
wpoiła jednocześnie w ówczesny świat naukowy przeświad
czenie, iż 5rodkiem tym jest Słońce. Wiadomo, że następcy 
Kopernika przeczuwali, że gwiazdy są ciałami niebieskimi 
podobnymi do Słońca, lecz faktem jest, iż przez długi czas 
były to jedynie sporadycznie wysuwane, niczym nie poparte 
hipctezy. Ciekawe jest, iż K e p l er w niektórych pracach 
wypowiadał przypuszczenie, iż gwiazdy są odległymi słońcami, 
lecz równocześnie uważał, iż Słońce jest gwiazdą centralną, 
najważniejszą. 
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Po wielkiej rewolucji kopernikańskiej usuwającej Ziemię 
ze stanowiska uprzywilejowanego nie trzeba już było wielkiego 
przewrotu, aby i Słońcu to stanowisko odebrać. Gdy Kepler 
usunął ostatecznie system deferensów i epicykli wyznaczając 
dla planet przejrzyste, eliptyczne drogi, kryształowa sfera 
gwiazd stałych, (którą posiłkował się nie tylko Kopernik ale 
i Kepler) musiała również zostać uznana za przeżytek. Powoli, 
niemal niedostrzegalnie, nieliczne wówczas kręgi ludzi oświe
conych zaczęły nabierać przekonania, iż Słońce jest gwiazdą, 
a zarazem, iż nie jest środkiem wszechświata. Gdy w roku 1837 
B e s s e l po raz pierwszy wyznaczył paralaksę jednej z gwiazd, 
dowodząc przez to jednocześnie kopernikańskiej budowy układu 
słonecznego oraz tego, iż gwiazdy znajdują się w różnych 
odległościach, a więc iż nie są przymocowane do jakiejś sfery, 
nie wywołało to żadnej nowej rewolucji pojęć. I o jednym 
i o drugim fakcie oświecona część ludzkości była już całkowicie 
przekonana. 

Mimo to wiadomości o rozmieszczeniu gwiazd w przestrzeni 
nauka zdobyła bardzo niedawno. Gałąź astronomii zwana 
astronomią gwiazdową, a zajmująca się rozmieszczeniem 
i ruchami gwiazd w przestrzeni, czyli iym, co popularnie 
nazywamy budową wszechświata. rozwinęła się dopiero na 
przełomie XIX i XX wieku, choć pierwsze pionierskie prace 
z tego zakresu wykonano jeszcze w połowie XVIII wieku. 

Podstawowym zagadnieniem w badaniu budowy wszech
świata jest wyznaczanie odległości gwiazd. Pierwsze próby 
wyznaczenia tych odległości czynił sam Kopernik, usiłując 
wykorzystać zjawisko paralaksy rocznej. Jeśli Ziemia krąży 
wokół Słońca, to znaczy, że zmienia położenie w przestrzeni. 
Gwiazdy obserwowane z różnych miejsc przestrzeni powinny 
znajdować się w różnych kierunkach względem obserwatora. 
W rezultacie położenie gwiazd na niebie powinno się zmieniać 
periodycznie wraz ze zmianami położenia Ziemi na orbicie czyli 
ze zmianami pór roku. W warunkach, w jakich pracował Koper
nik, tych drobnych przesunięć nie udało się dostrzec. Jedynym 
wynikiem, do jakiego doszedł, było to, iż gwiazdy znajdują się 
nie bliżej, niż w odległości 1000 razy większej niż odległość 
Ziemi do Słońca. 

Próby Kopernika kontynuowali jego następcy. Ciekawe są 
pod tym względem badania T y c h o n a B r a h e. Ten, oprócz 
rozważań nad paralaksą roczną, usiłował również dowiedzieć 
się czegoś o odległościach gwiazd z rozmiarów kątowych ich 
średnic. Czynił on pewne założenia co do wielkości średnic 
rzeczywistych gwiazd i usiłował szacować ich odległości mierząc 
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ich obserwowane średnice kątowe. Opierał się przy tym na 
zależności, iż średnica obserwowana jest odwrotnie propor
cjonalna do odległości gwiazdy. Niestety, to co Tycho de Brahe 
uważał za średnice gwiazd, było tylko średnicą obrazu dyfrak
cyjnego powstającego w oku obserwatora. W rzeczywistości, jak 
wiadomo, gwiazdy są tak odległe, że nawet przez największe 
współczesne teleskopy wydają się jedynie punktami świetlnymL 
Wszystkie rozważania Tychona de Brahe oparte na tych 
pomiarach były więc błędne i doprowadziły do błędnych 
wniosków tyczących budowy wszechświata. 

Kopemikariska metoda wyznaczania odległości gwiazd przy 
pomocy pomiarów paralaksy rocznej jest do dziś podstawową 
we wszystkich pracach astronomii gwiazdowej. Niestety daje 
ona wyniki tylko w zastosowaniu do gwiazd niezbyt odległych. 

Rys. l. Metoda różnicowa wyznaczania paralaks gwiazd. Skutkiem róż
nicy w odległości zmienia się względne położenie gwiazd na sJ'erze 

niebieskiej 

Ponieważ paralaksa roczna zmienia współrzędne gwiazd na 
sferze niebieskiej, przeto można ją zasadniczo mierzyć wyzna
czając współrzędne rozpatrywanej gwiazdy w chwilach, gdy 
Ziemia znajduje się w dwu przeciwnych punktach orbity, a więc 
na przykład w chwilach równonocy wiosennej i jesiennej. 
Takie postępowanie nazywa się metodą absolutną wyznaczania 
paralaksy. Jest ono niedokładne i rzadko stosowane. 

O wiele wygodniej wyznaczać paralaksę tak zwaną metodą 
różnicową przedt'tawioną schematycznie na rysunku l. W meto
dzie tej, oprócz gwiazdy badanej, wybiera się kilka gwiazd 
odn:esienia, które powinny być gwiazdami odległymi, aby ich 
paralaksa była całkowicie zaniedbywalna. N a rysunku gwiazda 
badana oznaczona jest literą G, gwiazda odniesienia G0 . Obie 
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gwiazdy, dla t.:proszczenia rozumowania, znajdują się w pła

szczyźnie orbity Ziemi. W położeniu Ziemi A, odległość kątowa 
obu gwiazd na sferze niebieskiej wynosi a 1, w położeniu B -
u~. Jeśli gwiazda G0 jest tak odległa, że jej przesunięcia można 
nie brać pod uwagę, wtedy różnica obu kątów a 1 - a 2 daje 
nam przesunięcie paralaktyczne gwiazdy G na sferze 
niebieskiej. To przesunięcie jest odwrotnie proporcjonalne do 
odległości gwiazdy. Odległość tę możemy znaleźć z prostych 
rozważań trygonometrycznych, jeśli znamy promień orbity 
Ziemi. 

W praktyce podawanie odległości gwiazd w kilometrach 
okazało się niepraktyczne, ze względu na wielkie liczby, jakich 
trzeba by używać. (Odległość najbliższej gwiazdy wynosi 4 X lO"' 
= 40 000 000 000 000 km). Najczęściej używaną jednostką 
odległości gwiazd jest parsek (ps). Parsek jest to odległość 
gwiazdy, której paralaksa roczna wynosi 1". Gwiazda odległa 
o 2 ps ma więc paralaksę 0",5, o 10 ps ·-O' ,l itd. Parsek równa 
się w przyhliżcniu 30 000 000 000 000 (3 X lO '3

) km. W litera
turze popularnej często spotyka siq odległości wyrażone w la
tach świctln:vch. Rok świetlny jest to odległość jaką przebywa 
światło w próżni w ciągu jednego roku. Równa się on około 
1 la parseka. 

Paralaksę roczną wyznacza się najczęściej fotografując tę 
· samą okolicę w momentach różniących się o pół roku i mierząc 
następnie kątowe odległości gwiazd na kliszy. Tą metodą można 
wyznaczać paralaksy do kilku tysiącznych części sekundy, 
a więc odległości do paruset parseków. Dalej metodą paralaksy 
rocznej sięgnąć nie można. 

Inną, równie ważną metodą współczesnej astronomii gwia
zdowej, jest wyznaczanie odległości oparte na znajomości jasno
ści absolutnej gwiazdy. Polega ona na tym, że w wielu wypad
kach potrafimy na podstawie znajomości widma gwiazdy okre
ślić jej jasność absolutną (jasnością absolutną nazywamy ja
sność, jaką miałaby gwiazda, gdyby była oddalona od nas o 10 
ps). Jeśli znamy jednocześnie z obserwacji jasność widomą gwia
zdy i założymy, że różnica między jasnością absolutną i obser
wowaną wywołana jest wyłącznie oddaleniem gwiazdy, wtedy 
potrafimy dc§ć prostymi rachunkami obliczyć odległość gwiazdy 
od układu słonecznego. Ponieważ zależność m:ędzy widmem 
gwiazd a ich jasnością absolutną została wyznaczona doświad
czalnie na podstawie danych o wielu gwiazdach, dla których 
znane były jednocześnie jasności obserwowane i paralaksy 
(skąd można było obliczyć jasność absolutną), przeto jest to 
metoda związana pośrednio z metodą paralaks rocznych. 
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Powyżej wyJasmona metoda pozwala określać odległości 
gwiazd hardz.iej odległych. Istnieją jednak gwiazdy tak odległe, 
iż światła 1ch wogóle nie można rozszczepiać na widmo, gdyż 
jest za słabe, lub gwiazdy, o których wielkości absolutnej nie 
potrafimy powiedzieć nic, nawet znając ich widmo. Wtedy 
musimy stosować inne, mniej dokładne, lecz nieraz bardzo po
mysłowe metody. 

Taką metodą jest na przykład wyznaczanie odległości gwiazd 
na tej podstawie, iż widome ruchy własne gwiazd wydają się 
tym mniejsze, im dalej znajduje się gwiazda. Oczywiście jest 
to metoda słuszna tylko statystycznie, gdyż tkwi w niej 
założenie, iż rzeczywiste swoiste ruchy wszystkich gwiazd są 
jednc;kowej wielkości. 

Czasem, gdy brak innych metod, możemy ocenić odległość 
jakiejś grupy gwinzd zakładając, iż średnie jasności absolutne 
gwi9.zd są wsz.ędzie takie same, jak w okolicy Słońca. 

Często używana jest również metoda cefeid (opisana np. 
w Nr l Uranii z br., str. 7 i 8). 

Ponieważ ogół metod wyznaczania odległości gwiazd 
związany jest pośrednio lub bezpośrednio z wyznaczeniem 
paralaksy rocznej, przeto astronomowie nazywają często wyzna
czanie odległości gwiazd wyznaczaniem paralaks. Mówi się 
przeto, iż wyznacza się paralaksy metodą spektroskopową lub 
metodą cefeid, mimo iż w czasie takiego wyznaczania nie 
zajmujemy się wogóle paralaksami, lecz tylko odległościami. 
Dla odróżnienia od innych, wyznaczanie odległości metodą 
paralaks rocznych, nazywamy wyznaczaniem paralaks trygo
nometrycznych. 

Wyznaczanie odległości poszczególnych gwiazd, razem ze 
znanymi kierunkami, w jakich leżą one na sferze niebieskiej, 
pozwala znaleźć przestrzenne rozmieszczenie gwiazd, lecz nie 
daje jeszcz: przejrzystego obrazu tego rozmieszczenia, nie daje 
jasnego schematu budowy naszego systemu gwiazdowego. O ile 
bowiem badanie budowy układu słonecznego można (pomijając 
zagadnienie planetoid i komet) sprowadzić do badania odległości 
i ruchów poszczególnych planet, o tyle gwiazd jest takie mnó
stwo, że badając położenia poszczególnych gwiazd mimowoli 
zatracamy obraz całości. Podobnie nie dawałby jasnego obrazu 
rozkładu zaludnienia na kuli ziemskiej spis adresów wszystkich 
jej mieszkańców, choćby sporządzony nadzwyczaj systema
tycznie. Dlatego w zagadnieniu budowy systemów gwiazdo
wych, podobnie jak w zagadnieniu zaludnienia, stosujemy 
metody statystyki. 

Pewne dane o budowie naszego układu gwiazdowego usiło-
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wano uzyskać jeszcze w wieku XVIII opierając się na tym, iż 
najwięcej gwiazd widzimy w okolicy Drogi Mlecznej. W tym 
czasie powstało przekonanie, że Słońce wchodzi w skład układu 
Drogi Mlecznej - Galaktyki, oraz przypuszczenie, iż we 
wszechświecie może istnieć wiele innych galaktyk. 

W końcu XVIII wieku panowało jednak całkiem błędne 
przekonanie, że gęstość gwiazd w przestrzeni, a więc ich 
liczba przypadająca na jeden parsek sześcienny , jest w całej 
Galaktyce jednakowa. Opierając się na· tym, w końcu XVIII w 
usiłowano wyznaczyć kształt Galaktyki zakładając, że im 
więcej gwiazd widzimy w jakimś kierunku nieba, tym dalej 
w tym kierunku rozciąga się Galaktyka. Tego rodzaju roz
ważania doprowadziły do wniosku, że Galaktyka ma w przy
bliżeniu kształ1 spłaszczonej elipsoidy o wielkiej osi wyno
szącej 1800 ps, małej - 340 ps. Słońce miało się znajdować 
w środku Galaktyki. 

Dopiero w połowie XIX wieku rosyjski astronom 
W. S t r u w e pierwszy przypuścił, że gęstość gwiazd jest więk
sza w pobliżu płaszczyzny przechodzącej przez równik Galak
tyki. Jeśli więc patrzymy wzdłuż równika Drogi Mlecznej, 
widzimy najwięcej gwiazd nie tylko dlatego, że w tę stronę 
Galaktyka dalej się rozpościera, ale i dlatego, że jest to obszar 
rzeczywistego większego zagęszczenia gwiazd. 

W ostatnich czasach wyznaczanie gęstości gwiazd w różnych 
obszarach Galaktyki jest jednym z ważniejszych zadań astro
nomii gwiazdowej. Najprostszą metodą prowadzącą do tego 
celu mogło by się wydawać wyznaczenie odległości wszystkich 
widocznyc1. gwiazd, a więc tym samym wyznaczenie położenia 
każdej gwiazdy z osobna w przestrzeni, następnie podzielenia 
przestrzeni na poszczególne obszary i przez podzielenie liczby 
gwiazd w każdym obszarze przez jego objętość znalezienie 
gęstości gwiazd dla każdego obszaru. Byłaby to metoda ana
logiczn 1 du używanej w krajach cywilizowanych metody 
wyznaczamc; gęstości zaludnienia. 

N1estety jest to niewykonalne z wielu powodów. Po 
pierwsze wyznaczenie indywidualnych odległości wszystkich 
gwiazd, nawet gdyby było możliwe, byłoby niewykonalne ze 
względu na ogrom pracy, jaki potrzeba by w to włożyć. Gwiazd 
jest w Galaktyce około 100 miliardów. Gdyby więc przy wyzna
czaniu ich odległości zatrudnionych było stale 100 tysięcy 
astronomów l każdy wyznaczałby odległość 1000 gwiazd 
rocznie. to opracowanie w ten sposób wszystkich gwiazd 
Galaktyki trwałoby 1000 lat. 

W rzeczywjstości jednak nie wszystkie gwiazdy potrafim)~ 
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dostrzec. Gwiazdy najsłabsze, tak zwane karły, znamy tylko 
w najbliższej odległości od Słońca. Im dalsze zaś obszary prze
strzeni badamy, tym więcej gwiazd słabych uchodzi naszej 
obserwacji. :h:zornie więc obszary najbliższe wydają się nam 
najgęściej wypełnione gwiazdami. 

Na szczęscie znamy jednak wzajemny stosunek częstości 
występowania gwiazd jaśniejszych i ciemniejszych, Potrafimy 
również obliczyć teoretycznie, jak jasne gwiazdy możemy 
jeszczt> dostrzegać w danej odległości. W rezultacie, obserwując 
widome gęstości gwiazd na sferze niebieskiej i znając odle
głości niektórych z nich, potrafimy na drodze dość skompliko
wanych rachunków obliczać rzeczywiste gęstości gwiazd w róż
nych odległościach. Jeśli następnie połączymy z sobą miejsca 
o jednakowej gęstości. to otrzymamy powierzchnie j cdnakowej 
gęstości, które będą nam dawały wyobrażenie o budov1ie Galak
tyki. Liczne tego rodzaju prace przeprowadzono w początku 
bieżącego stulecia. Wynikało z nich, że Słońce znajduje się 
w środku Galaktyki, oraz iż gęstość gwiazd w okolicy Słońca 
jest najwiqksza. Między innymi astronom holenderski K a p
t e y n doszedł w 1922 r. do wniosku, iż powierzchnie jedna
kowej gęstości są elipsoidami obrotowymi otaczającymi syme
trycznie Słoi1ce. 

Okazało się jednak. iż wszystkie te wyniki były błędne. 
Po roku 1930 poz.nano różne fakty wskazujące na to, iż prze
strzeń między gwiazdami w Galaktyce nie jest pusta lecz wypeł
niona masami pyłu kosmicznego, który częściowo pochłania 
idące ku nam światło gwiazd. Często mgławicę takiej ciemnej 
materii mvżna bezpośrednio dostrzec na niebie, czasem zaś 
jej obecność daje się wykryć tylko dzięki temu, iż pochłania 
ona silniej promienie krótkofalowe, na skutek czego światło 
gwiazd dochodzące do nas poprzez pył kosmiczny, zawiera 
więcej promleni czerwonych, niż to wynikałoby z typu widmo
wego gwiazdy. 

Obecność pyłu kosmicznego zmusiła do rewizji wszystkich 
dotychczasowych wyliczeń i wniosków. Po pierwsze bowiem 
pył kosmiczny, który najsilniej skupia się w płaszczyżnie 
równika Galaktyki, całkowicie zasłania dalsze jej obszary, tak 
że gwiazd bardziej odległych wogóle nie widzimy, po wtóre zaś, 
pochłaniając częściowo światło gwiazd bliższych, czyni je 
pozornie ciemniejszymi. Jeśli więc wyznaczamy odległości tych 
gwiazd metodą spektroskopową nie uwzględniając pochłaniania 
międzygwiazdowego, wypadają one większe, nieraz dużo więk
sze niż w rzeczywistości. 

uwzględnienie pochłaniania międzygwiazdowego wymagało 
obseJ wacyjnego i teoretycznego opracowania rozmieszczenia 
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pyłu kosmicznego w Galaktyce. Wielkie prace nad tym zagad
nieniem przeprowadzono w Związku Radzieckim. Wśród wielu 
wyróżnia się zwłaszcza praca moskiewskiego astronoma P. P. 
P ar e n a g o, który opracował, najdokładniejszą dotychczas, 
metodę ~tatystycznego uwzględniania obecności pyłu kosmicz
nego przy wyznaczaniu paralaks spektroskopowych. 

Opracowano tymi metodami od nowa cały materiał obser
wacyjny dotyczący gwiazd i okazało się, że Słońce nie leży 
wcale w środku Galaktyki, lecz w odległości około 8000 ps 
od jej ~rodka. 

LAT ŚW. 
6520 32&0 o 3260 &520 

PS 

1600 

1200 ~::: 
600~::, 
400 ~~-"72 -
~1.0 

o _. -··--- __ :·,_ . ... ~,w-.·.J!.O_::-::'_C_fł-!T~-
~~3.0_2.0 

400 ~~ ===----- ~ .7.:1 eoo 

1200 -------------------= .1& -
--- o .05 

1600 l --,._ .03 -
~~---L--~----~~~~ 

2000 1000 o 1000 2000 

PARSEKÓW 

Rys. 2. Przekrój poprzez pc.w:erzchnie jednakowej gqstośc: gwiazd 
w Galaktyce. Kółko na linnii zerowej oznacza Slcńce. 

Rysunek 2 przedstawia przekrój płaszczyzną prostopadłą 
do równika Galc.ktyki przez powierzchnie jednakowej g~stości 
wg najnowszych danych radzieckich. Słońce oznaczone jest 
kółeczkiem. Za jednostkę gęstości przyjęto gęstość w okolicy 
Słońca wynoszącą około 0,1 gwiazd na ps:1. 

Szczególnie przykra jest okoliczność, iż środkowa CZ"?ŚĆ 
Galaktyki, jej jądro, jest dla nas bezpośrednio niedostrzegalne. 

W ostatnich czasach, oprócz światła, astronomowie zaczqli 
obserwować fale radiowe wysyłane przez ciała niebi<>skic. 
Wydaje się, ze te fale nie są pochłaniane przez pył kosmiczny. 
Może więc JJrzy pomocy radio-astronomii uda się w przyszłości 
poznać dokładniej części Galaktyki zasłonięte przez pył 
kosmiczny. 

Artykuł niniejszy je::.t pierwnym z serii 3rtykulów stanowiących 
popularne wpro'N2.d?.enie w z1:1g:::.dnienia astronomii gwiazdowej. (Red.). 
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KRONIKA 

Nowa kometa Mrkosa 

Znany czechosłowacki "łowca komet" A. M r kos odkrył 14 maja br. 
nową kometę, prze>suwającą si~ na tle gwiazdozbioru Andromedy. Jest 
to słaby obiekt 10 wielkości gwiazdowej, skondensowany, bez warkocza. 

Kometę fotografowano w Obserwatorium Astronomicznym Uniw. 
PoznańskiZJgo (H u r n i k i S z c z e p a ń s k i), wyznaczając jej dokładne 
położenie (cws 

1952. V. 16d.04 
1952. V. 16 .99 
1952. V. 18 .00 

uniwers;::llny): 

Rekt. = 23h 57m 48:> 
23 57 46 
23 57 43 

l'owrót komety periodycznej 

De kl. +40° 32' ,8 
1-40 24 ,5 
+40 15 ,6 
M. M. 

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

J. G. 

Radicgwiazdy 

W jednym z ostatnich llUm~rów ,.Prirody" ukazał się ciekawy arty
kuł P. S z k l o w s k i c g o dający szczegółowy przegląd bieżących prac 
z astronomii radiogwiazd. Poniżej zamieszczamy obszerne streszczenie 
tego artykułu, oświetlając w ten sposób pelniej zagadnienie poruszane już 
kilkakrotnie na łamat:h Uranii 1). 

Ogólnie wiadomo, że światło widziainc stanowi zaledwie nieznaczną 
część całego zakresu fal elektromagnetycznych wysyłanych przez ciała 
niebieskie. Zanim jcdPak pro;nicniowanie gwiazdy dojdzie do instru
mentu pcmiarowPgo, musi przejść przez warstwę atmosfery ziemskiej. 
AtmoGfera, jak w1emy, jest niemal przeźroczysta dla światła widzialn2go. 
Przepuszcza także podczerwień i bliski nadfiolet. lecz prawie całko
wicie pochłania pozostałą część promieniowania. Na skutek istnienia 
atmo'Ofery patrzymy r:c. Wszechświat j:1kgdyby przez okno w widmie. 
Od dawna wiedziano. że w naszej atmo"ferze istnieje jeszcze drugie 
takie "okno", leżące w obszarze długich fal, odpowiadających zakresowi 
radiowemu (od l cm do 15-30 m.). Bez wątpienia przez to drugie okno 
dochodzi do nas promicr.iowanie radiowe ciał niebieskich. Jednak do 
nicdawna astronomowie n1e umieli go obserwować. Za mała była czu
łcść aparatury odbiorczej, nieodpowiednie były anteny. Nie należy bo
wiem zapominać, że ciała niebieskie w obszarze fal radiowych pro
mieniują na ogól setki tysięcy razy słabiej, niż w obszarze widzialnym. 

Odkrycia promieniowania radiowego lub krócej: radiopromieniowa
nia, pochodzącego z p~~shc:eni międzygwiazdowej dokonano zupełnie 

1) Por. np. Urania, T. XXII, str. 232; XXIII 148, 150. 151. 



208 URANIA 

przypadkowo. W r. 1931 Ja ń ski badając zakłócenia w odbiorze ra
diowym na fali 14,7 m odkrył istnienie pozazie-mskiego źródła fal. Mimo 
że wówczas antcny kierunkowe były bardzo niedoskonałe, udało mu się 
wykazać, iż fale t~ biegną od centrum Galaktyki. Dalsze badania wy
kazały istnienie jeszcze jednego źródła fal - gwiazdozbiór Łabędzia. 
W roku 1940 Re b er, używając znacznie lepszej anteny kieTUn.kowej, 
stwierdził (na fali 185 cm), że promieniuje całe pasmo Mlecznej Drogi, 
przy czym pewne wycinki posiadają większą intensywność, inne mniej
szą. Główne maksimum tego promieniowania znajduje się w gwiazdo
zblo!.""Ze Strzelca (centrum Galaktyki), zgodnie z pierwszymi obserwa
cJami. Prócz głównego maksimum znaLazł on maksuna wtórne w Łabę
dziu i KasjopeL Niceo później (1944 r.) zmien;ył w jedinostkach bez
względnych intensywność radiopromieniowania Galaktyki i wykreślił 
tzw. radioizofoty, tzn. kczywe równ~j intensywności radiopromieniowa
nia. 

Już w momencie odkrycia radiopromieniowania powstał przed nauką 
problem jego pochodzenia i mechanizmu powstania. Wysunięto kilka 
teorii tego zjawiska. Pierwsza narzucająca się myśl, to spróbować obja
śnić zaobserwowane promieniowani: Galaktyki odpowiednim promie
niowaniem wchodzących w jej skład gwiazd Jednakowoż rachunek wy
kazuje, że gdyby gwiazdy promieniowały jak ciała czarne z tempe
raturami 4-5 tys. stopni, to intensywność kh sumarycznego radiopro
mieniowania powinna być 10 14 razy mniejsza od obserwowanej. Nie 
którzy badacze zakładali, że promieniować mogą pyły znajdujące slę 
w prz;estrzeniac-h międzygwiazdowych, rozgrzane do kilku stopni po
wyżej absolutnego z0ra. Założenie to też okazało się niewystarczające. 
Wówczas rozpracowano teorię, wg której źródłem radiopromieniowania 
w Galaktyc2 midł być g:1z międzygwiazdowy. Obłoki tego gazu, znaj
dując się w pobliżu go.rących gwiazd, ulegałyby jonizacji, emitując 
przy tym falc elektromagnetyczne. Gdyby ta teoria była słuszna na
leżałoby oczekiwać ścisłego związku pomiędzy rozkładem gorących 
gwiazd, a rozkładem źródeł radlopromieniow,ania. Obserwacje jednak 
nie potwierdziły istnienia taklego związku. 

Całl<owicic przec;q "międzygwiazcowej" teorii dokonane w 1946 r. 
odkrycie, polegające na stwierdzeniu, że promieniowanie radiowe szybko 
zmienia swą intensywność i to w sposób zupełnie nieregularny. Jeśliby 
promieniowanie to powstawało w obszarze ogromnych rozmiarów, jakim 
jest obłok gazowy, nie mogło by być mowy o szybkich i nieregularnych jak 
migotanie świecy zmianach natężenia, gdyż oddzielne fale elektromagne
tyczne pochodzące z dużego obszan1. sumując się, dawałaby pewien 
ustalony efekt '"'Yp.adkowy. Istnienie zmienności wskazuje raczej na 
źródło o małych rozmiarach. Potwierdziły to obserwacje, z których 
wynika, że te zmienne źródła zlokalizowane są w obszarach o średnicy 
mmejszej niż 5 minut łuku. 

Zagadnienie ścisłej lokalizacji źródła radiopromieniowania należy do 
dość trudnych, ponieważ zdolność rozdzielcza aparatury odbiorczej 
(nazwijmy ją radioteleskopem) jest bGIIl'dzo mała 2). Jakże więc można 
wyznaczyć współrzędne źródeł radiopromieniowania z dokładnością le
żącą daleko poza granic<,mi odolności rozdzielczej? Fostępuje się tu 
podobnie, jak przy wyznaczaniu średnic kątowych gwiazd, a jak wia
domo widome rozmiary gwiazd także leżą poza granicami zdolności 
rozdzielczej teleskopów optycznych. W analogii do metody Micheisona 
stosuje się w radiofonii metody interferencyjne. Używa się tu do obser
wacji bądź dwu jednakowych anten oddalonych o kilkaset metrów, bądź 
jednej anteny ustawicnej na wysokiej skale nad brzegiem morza. 

~) Por. Urania, T. XXI, str. 39. 
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W tym ostatnim wypadku interfer;;~ncja zachodzi pomiędzy falą pada
jącą bezpośrednio, a falą odbitą od powierzchni morza. Nie będziemy 
się wdawać w szczegóły takich porn!arów, zaznaczamy tylko, że prócz 
położenia, można wyznaczyć także intensywność promieniowania, co 
ilustruje Rys. l. Z pomiarów takich wynik'l, że promiowanie radiowe 
pochodzi od źródeł punktowych. Obecnie znamy współrzędne z.górą 200 
takich źródeł. Możemy leż uw<1.źać za stwierdzone, że główna część 
radiopromieniowania Mlecznej Drogi jest efektem sumarycznym promie
niowania źródeł punktowych. 

Dalszym etapem było badanie 7lmnienności tych źródeł. Pierwsze 
<>bserwacje wykazały, że podczas gdy pewne źródła zmieniają. szybko 
i nieregularnie swą intensyvvność (w ciągu minut. a nawet ułamków se
kund), inn<> praktycznie nie zmieniają :;wego natężenia. Obsei'wacje wy
kazały dalej, że na ogół nie ma żadnego związku pomiędzy waha
niami natężenia w różnych długośclach fal. Wiele interesujących szcze
gółów !Odkryto P!i?Y obserwacjach '!za pomocą dwu radioteleskopów 
pracujących na tej samej długości fali. Jak długo odległość ich nie prze
kraczała 3--4 km, obserwacje zmian natężenia w czasie dawały mniej 
w-ięcej jednakowy obraz na obu stacjach. Kiedy jednak odległość ta 
przekroczy 20 km, nie ma już żadnej zgodności pomiędzy zaobserwo
wanymi równocześnie w obu punktach zmianami natężenia. Zjawisko 
to oznacza, że wahania intensywności nie pochodzą od samych źródeł, 
lecz są efektem wtórnym, spowodowanym przez naszą atmosferę. Wyja
.śniono , że pulsacje te spowodowane są niejedno"odno~cia jonosfery i za-

···---______"!__ 
1( /l/l 18, /l/} 1.9,/l/J 211 0/J 

Rys. l. Zapis intensywności radiopromieniowania przy obserwacji "ra
diointerferometrem". Na o!\i odciętych odłożono czas obserwacji. Z ry
sunku widać, że o godz. 16.20 i 19.30 zaobserwowano dwa punktowe 
źródła promieniowania radiowego (w gwiazdozbiorach Łabędzia i Kasjopei). 

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

3) Por. Urania, T. XXII, str. 238: Pr::>m1eniowaniE' wybuchowe Słońca. 
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czająca dwukrotną średnicę Słońca. Stąd prosty wnio;;ck, że roz .. niary 
źródeł promieniowania radiowego nie przekraczają rozmiarów gwiazd. 

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

Z pewnych badań wynika, że średnia oaległość między radiogwiaz
dami w okolicy Słońca wynosi 0,7 parseka, co oznacza, że w jednym 
parseku sześciennym znajdują się około 3 takie gwiazdy. Jest to liczba 
30-krotnie większa, niż gęstość znanych nam w tym obszarze gwiazd. 
Mimo, że jest to dość gruba ocena, wynik3. z niej, że gęstość prze
strzenna radiogwiazd nie jeo;t mniejsza od gęstoś-::i gwiazd zwyczajnych 
czyli, że radiogwiazdy są n'ldzwyczajnie rozpowszechnionymi ciałami 
niebieskimi. 

Najciekawszą bodaj oo;obliwo3cią radiogwiazd jest to, że dotychczas 
niemal żadnej nie udało oię utożsamić z jakimś optycznie widocz:1ym 
obiektem. Wyjątek stanowią 4 słabe źródła punktowe utożsamiane 
z mgławicami pozagalaktycznymi. Nie są to jednak radiogwiazdy, a ich 
promieniowanie da się wyjaśnić promieniowaniem poszczególnych ra
diogwiazd wchodzących w skład tych mgławic. Prócz tego 3 dc5ć jasne 
radiogwiazdy utożsamiono z trzema mghwicami gazowymi należącymi 
do naszej Galaktyki. Jedna z nich to znana mgławica "Krab" w gwiazdo
zbiorze Byka. Mgławica ta prawdopodobnie powstała na skutek olbrzy
miego kataklizmu ko~micznego, jakim jest wybuch gwiazdy Super
nowej. Jak podają kroniki chińskie, miało to miejsce w roku 1054. Nie
dawno udalo się wykazać, że wymi1o>ry kątowe źródła są znacznie 
mniejsze od rozmiarów samej mgławicy S?.klow,ki próbował zest3wić 
współrzędne źródła ze wEpólrzędnymi małej gwiazdy podwójnej 16 mg, 
przypuszczalnej pozo~talo~ci po Supernowej z 1054 r., jcdn3kowoż zgod
ności w położeniach nie znalazł. Być może radiogwi:nda ta rzutuje się 
na mgławicę Krab; r!ie jco;t także wykluczony zw1ązek genetyczny 
z mgławicą, którego istoty jeszcze colcładnie nie znamy. Na razie te 
interesujące zagadnienia musimy pozostawić bez odpowiedzi. Dwie po
zosi ałe mgławice planetarne, w których znaleziono radiogwiazdy, są je
szcze bardzo mało zbadane. Szkłowski :-:aniósł na mapę wszystkie bez 
wyjątku dotychczas znane gwiazdy leżące nic dalej niż 30 lat światła 
cd Słońca (dla pólnocnej półkuli jest ich ponad 100). Porównując ich 
położenia z polożer.iami 25 najjaśniejszych rc.diogwiazd nie znalazł żad· 
nej zgodności. prócz jednego wypadkt.< wątpliwego (rys. 2). Przypu
szczalnic brak takiej zgodności w położeniach . wskazuje na to, że ob-



URANIA 

serwowam~ radiogwiazdy są bardzo bliskie Sloilca i leżą na ogół bliżej 
nas1 niż najbliższe ze znanych gwiazd. Nie jest wykluczone, że najbliższe 
gwiazdy, jak a Cent, 61 Cyg posiadają radiosatclity. Nie możemy ich 
jednak dostrzec z powodu zbyt dużej odległości, większej niż odleglosć 
ob.serwowanych radiogwiazd. Scisłe pomiary wykazują, że niektórym 
z tych bliskich gwiazd 161 Cyg) towarzyszą nicwidoczne ciała o masach 
nieznacznie przewyższających masę .1owisz='. Czy nie są to w.aśnie 
radiogwiazdy? Nie należy wątpić, że w najbliższej przyszłości zagad
nienie to zostanie rozwiązane. 

Okoliczność, że radi<.,gwiazdy o;ą tak rozpowszechnione, pozwala oce
nić ich masy. Masę całej Galaktyki można wyznaczyć z czysto dyna
micznych roz.ważań. Okazuje się, że przekracza ona niewiele łą:::zną 

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

cyctują ze zwykłymi, optycznymi, gwiazdami. 

masę zwykłych gwiazd. Z drugiej strony pf'łna liczba radiogwiazd w G:J
laktyce jest przypuszczalnic 10 razy większa od liczby gwiazd zwyczaj
nych. Stąd wniosEk, że średnia masa radiogwiazdy powinna być nie
znaczna. Wg ocel"y Szkłowskiego nie może ona przekraczać kilku pro
cent masy Słońca. Oznacza to, że radiogwiazdy pod względem masy zaj
mują stan:>wiska pośrednie między v1ielkimi planetami, jak Jowi;. ~. • 
a czerwonymi karłami. Ponieważ radiogwiazdy promieniują w świetle 
widzialnym nicdostrzegabie, chociaż zn:łjd•Jją się od nas stas:mkowo 
niedaleko, powinny posiadać bardzo niską (dla gwiazd) temperaturę po
wierzchni, rzędu 1500°-200ur.. Tym ~po3obEm w podczerwonej częsci 
widma powinny promieniować znacznie s-ilniej, niż w widzialnej. Od
krycie infraczerwonego pr::>mieniowania n radiogwiazd otwarłoby prak
tycznie nieograniczone pole do bada1'1. 
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Rozważmy teraz, jaki może być mechaniz.!n powstawania promie
niowania radiogwiazd. RylP. uważa, że promieniowanie radiogwiazd jest 
promieniowaniem tego typu co promieniowanie korony sl:onecZII1ej. We
dług niego radiogwiazdy stanowią osobliwą kategorię ciał, u których 
niska temperatura powierzchni łączy ~ię z wyjątkowowysoką (1015 0) tem
peraturą kinetyczną "korony", tzn. rozrzedzonej gazowej osłonki ota
czającej radiogwiazdę. Przy tak wysokiej temperaturze energia cząstki, 
np. protonu, będzie około 10 miliardów eV. Dlatego też Ryle utożsamia 
radiogwiazdy ze źródłami promieni kosmicznych. 

Na innym stanowisku stoi U n s o l d, uważając, że promieniowanie 
radiogwiazd nie nosi charakteru cieplnego. Zgodnie z jego zapatrywa
niami, źródłami radiopromieniowania są stosunkowo chłodne gwiazdy, 
z dużą skłonnością do zaburzeń podobnego typu, jak zaburzenia sło
neczne. Unsold, rozumując przez analogię, sądzi, że te same zjawiska 
tylko w znaCT..nie większej skali zachodzą w radiogwiazdach. 

Zupełnie niedawno astronom amerykański S h a p l e y wysunął hi
potezę, według której radiogwiazdy są to naj<;labsze z pośród czerwonych 
harłów. Zwraca on uwagę na okoliczność, że gwiazdy te, jak stwier• 
dzono, są na ogół niestacjonarne. Często ich jasność szybko wzrasta kil
kakrotnie, by po tym znów zmaleć. Przy tym wszystkim, bardzo trudno 
zrozumieć przyczynę sialości promieniowC'.nia radiogwiazd. Najwidocz
niej zachodzą tu jakieś pro<:e;·y w olbrzymiej skali, które - w odróż
nieniu od procesów w atmosferze Słońca - odznaczzją się bardzo dużą 
stało"ścią. 

Możemy pow1edzieć, że jak dotychczas, nie wiemy nic prawie o me
chaniźmie powstawania promieniowania radiogwiazd. Jednakowoż ważne 
okoliczności dotyczące ich rozmieszczenia przestrzennego, temperatury 
i masy już teraz mogą być przedmiotem nie tylko jakościowych, lecz 
nawet ilościowych badań Szybki pcstęp radioastronomii nie poz.wala 
wątpić, że wkrótce istota radiogwiazd oraz ich miejsce wśród innych 
ciał niebieskich zostaną dokładnie poznane. 

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

Dzienne roje meteorów 

Dotychczas astronomowie obserwowali, wizualnie i fotograficznie, 
roje gwiazd spadających jedynie w czasie bezchmurnych nocy. Odkry
wali roje "noane". W ostatnich latach, posiłkując się radarem 1), doko
nywa się obserwacyj tych zja,..,iStk ta.kże za dnia i to nawet przy po
chmurnym niebie, wykrywając roje "dzienne". Rejestruje się tą me
todą od 6 do 60 meteorów na godzinę, a więc tyle jak u rojów dzien
nych. Jest to zupełnie łCOZumiałe, gdyż meteory dzienne niczym się 

zasadniczo nie różnią od nocnych. 
Specjftlne urządzenia radarowe dostosowane do rejestrowania mete

orów zezwalają lokalizować na niebie radianty rojów z dokładnością 

±1'!2°. Obserwacja polega r.a rejestrowaniu przy pomocy fotografii 
• "echa" radarowego, wysłana bowiem przez aparat radarowy fala radiowa 

odbija się od smug zjonizownych gazów, jakie powstają w wysokich 
warstwach atmosfery na drodze przebytej przez meteor. Umiejscowienie 
<lokładne w czasie poszczególnych faz zjawiska stanowi tu problem naj
trudniejszy. 

1 ) Por. Urania. T. XXIII, slr 165. 
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Metoda radarowa obserwacyj meteorów jest tak precyzyjna, że poz
wala ustalać nietylko wysokość przelotu tych ciał nad ziemią, ich zbli
żanie się i oddalanie od obserwatora na zasadzie efektu Dopplera, ale 
także zezwala wyznaczać ich prędkość i kierunek ruchu w przestrzeni, 
a więc umożliwia obliczanie orbit. Opisaną metodą przeobserwowano 
już prawie 2 miliony meteorów, dając nowe fundamentalne dane astro
nomii meteorowej. 

W ostatnich czterech latach, pracując falami radiowymi o długoki 

4 m, wykryto szereg nowych stałych rojów d?Jennych (tj. dostępnych 
tylko za dnia), które wyczerpująco zbadano. Bliższe dane o ich orbitach 
są następujące: 

Radiant Szybkość a q 2a-q p .. ·;;: 
Nazwa 

~ km/s e i lat 
.... 

et. j. a. j. "· j. a. Jl~ 

o-Cetydy 
l l o 

29,0- 3,7 32.5 0,91 1.22 0,11 2.· 3 34 1,35 9 
Arietydy 43,8 + 21,9 34,0 0,94 1,67 0,10 3,22 18 2,16 18 
~- Perseidy 61,0 + 22,8 34,8 0,79 1,67 0,35 2,99 4 2,16 16 
~- Taurydy 85,7 + 17,\:J 36,7 0,85 2,27 0,34 4,20 6 3,42 8 l 

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

AR IH YDY 

Orbity czterech dziennych TOJOW meteorów wykrytych przy pomocy 
radaru. 
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Zatem roje te okrążają Słońce po niewielkich, silnie wydłużonych 

elipsach, w płaszczyznach niezbyt odchylonych od ekliptyki. W perihelium 
wkraczają wszystkie we wnętrze orbity Merkurego, w aphelium wy
biegają daleko poza orbitę Marsa, podchodząc do drogi Jowisza . 

Orbity te nie dadzą się zidentyfikować z żadną z orbit komet krótko
okresowych. Przypominają natomia5t orbity planetoid osobliwych pod
chodzących w pobliże Zjemi (Adonis, Amor, Apollo, Hermes i Ikar). 
Podpiera to teorię astronomów radzieckich o dezintegracji planetoid 
na skutek wzajemnych zderzeń. Nad tematem tym pracował w Polsce 
S. P i o t r o w s k i'). 

Najobfitszym i najdłużej corocznie pojawiającym się okazał się rój 
dzienny Arietyd. Orbita jego jest bardzo podobna do orbity wizual
nego roju o- Akwaryd, co wskazuje na wspólne pochodzenie obu ro-
jów. J. G. 

Metody pomiaru natężenia promieniowania w radioastronomii 

Promieniowanie radiowe odbierane ze żródel kosmicznych występuje 
w odbiorniku w postaci pewnego szumu. Wielkość tego szumu stanowić 
może miarę dla energii promieniowania odbieranego, czyli dla jego na
tężenia. Ponieważ jednak w samym odbiorniku występują również pewne 
szumy zakłucające (pochodzące np. od zjawisk zachodzących w lampach 
i oporach odbiornika), wyznaczenie, bardzo zwykle małych, natężeń szu
mów pochodzenia kosmicznego nie jest takie proste. Gdybyśmy antenę 
odbiornika zastąpili przez pewien opór o odpowiednio dobranej wielko
ści, to, aby uzyskać w odbiormku szumy o natężeniu równym natężeniu 
szumów pochodzenia kosmicznego, należałoby opór ten ogrzać do odpo
wiedniej temperatury. Temperaturę tę nazywamy temperaturą równo
ważną anteny i używamy jej jako miary natężenia promieniowania 
w radioastronomii. Jest ona równa wprost temperaturze ciała dosko
f'.alc czarnego będącego źró:iłem promieniowania radiowego, pod warun
kiem, że ciało to obejmuje większy kąt bryłowy niż kąt, z którego antena 
odbiera promieniowanie. Jeżeli warunek ten nie jest spełniony wówczas 
temperatury te należy przeliczyć w stosunku kątów bryłowych ciała 

promieniującego i anteny. 
Do pomiaru natężeń tych szumów kosmicznych istnieją zasadniczo 

dwie metody. Metody te przedyskutował astronom radziecki W. W. W i t
k i e w i c z w artykule zamieszczonym w jednym z ostatnich numerów 
czasopisma "Astronomiczeskij Zurnał". Omówimy tutaj krótko te me
'tody: 

l. Metoda kompensacyjna. Natężenie szumów kosmicznych zmierzyć 
możemy na przykład w ten sposób, źe najpierw zmierzymy natężenie 

szumów w samym tylko odbiorniku, a następnie sumę szumów odbior
nika i szumów pochodzenia kosmicznego. Różnica tych wielkości po
dawać będzie zatem natężenie szumów kosmicznych. Różnicę tę możemy 

") Por. Urania, T. XXIII, str Hi. 
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uzyskać bezpośrednio na instrumencie pomiarowym, jeżeli skompensu
jemy szumy pochodzące od aparatury przez sztucznie wytworzone szumy 
o odpowiednim natężeniu. Na tym właśnie polega metoda kompensa
cyjna pomiaru natężenia promieniowania radiowego pochodzącego od 
źródeł kosmicznych. Większą jednak czułość ma metoda druga. 

2. Metoda modulacyjna. W metodzie tej przerywamy okresowo z pew
ną określoną częstością szumy odbierane przez anterę i załączamy w ich 
miejsce szumy pochodzące od oporu znajdującego się w temperaturze 
pokojowej. Instrument pomiarowy wskazujący prąd zmienny wzmoc
niony przez wzmacniacz, nastrojony na tę częstość przerw, będzie miał 
wychylc:nia odpowi::tda]ące różnicy temperatury źrójła promieniowania 
i temperatury pokojowej. 

Autor omawia zastosowanie obydwóch metod w pomiarach natęże
nia promieniowania radiowego wysyłanego przez różne źródł~ kosmiczne. 
Okazuje się na przykiad, że metoda kompensacyjna przy powierzchni 
czynnej anteny 3,5 m·! nadaje się tylko do pomial'U natężenia promienio
wania Slońca na falach radiowych o długościach fali rzędu centymetrów 
i decymetrów. Powiększenie powierzchni anteny do 25m2 umożliwia 

obserwacje Słońca na falach o długości do l m, oraz na obserwacje 
więkĘzości radiogwiazd. Do pomiaru natężenia promieniowania radio
wego Księżyca (temperatura efektywna około 50°) metoda kompensacyjna 
nie nadaje się. 

Metoda modulacyjna jest na falach krótszych (rzędu centymetrów 
czy decymetrów) czulsza od metody kompensacyjnej (pozwala np. na 
obserwacje promieniowania radiowego Księżyca), natomiast nie nadaje 
się na ogół do obserwacji na długościach fali powyżej l m, ze względu 
na silnie zakłócający wpływ promieniowania radiowego Galaktyki. 

[Według Astronomiczeskij Zurnal 29, 14 (1952)]. AS 

KRONIKA P. 1'. M. A. 

Dnia 20 maja b. r. odbyło się w Obserwatorium Astronomicznym 
Uniw. Poznańskiego zebranie organizacyjne Poznańskiego Koła P. T. 
M. A. W Zebraniu udział wzięły 22 osoby. 

Tymczasowy Zarząd Kola został wybrany w następującym składzie: 
prezes - doc. dr B. Kiełczew.:.ki, członkowie Zarządu: mgr J. Dobrzycki, 
J. Orlewicz, St. Skarbinski i W. Zawidzki. 

W chwili założenia Koło liczyło 23 członków. 
Korespo:1dencję należy kierować tymczasem na adres Prezesa Kola: 

doc. dr B. Ki,ełczewski. Poznań, Golęcińska 7. 
Po zebraniu zwiedzono Obc;erwatorium Astronomiczne. zapoznając 

się z jego pięknym wyposażen,iem (m. 'n. fetometr do pomiarów jasności 
gv,iazd na kliszach cr:::z zegar kwarcowy, wykonane w pracowniach 
Obserwatori urn). 
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OBSERWACJE 

Fotograficzne obserwacje zaćmienia Słońca w Warszawie w dniu 25 11 'br. 

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

Foczątek w Warszawie (czas śr.- f.urop.) 
Maksimum 

9h 51m,5 
lOh 42m,2 
llh 33m,7 Koniec " " " " . 

Maksimum ~asłonięciu uległo 281° o tarczy Słońca. 

Czas wszystkich zdjęć notowałem z dokładnością do l sek. wg zegarka 
kontrolowanego wg chronometru (przez 9 dni), chód którego z kolei kon
trolowany był przy pomocy sygnałów radiowych. Duża średnia wariacja 
dobowa zegarka (13S) n:e po::woliłr.. na dokładniejsze niż do O,ln; ozna
czenie c·zasu. W czasie pi~rwszego i ostatniego kontaktu chmury unie
możliwiły wykona:1ie dobrych zdjęć, choć, ogólnic biorąc, ku końcowi 
zaćmienia pogoda z:Jacmic się poprawiłe> .. 

Opracował: Antoni Piaskowski 
Sekcja Obserwac. Warsz. Koła P. T. M. A. 

Uwagi o związku między intensywnością działalności Słońca 

a zapadalnością na dur brzuszny 

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

Redakcja. 

Przy oglądaniu wykresu dotyczącego zapadalności na dur brzuszny 
w pięciu miastach (Kraków, Lwów, Łódź, Poznań, Warszawa) nasunęły 
mi się pewne przypuszczenia.W wykresie tym zwraca uwagę jedenasto
letni interwał oddzielający dwa największe nasilenia zapadalności, za
chodzące równocześnie w tych pięciu miastach. Maksima te przypadają 
w latach 1921 i 1932. Stwicrdz::t się także, że drugie maksimum tego wy
kresu jest we wszystkich miastach niższe od poprzedniego. 

Uświadomiwszy sobie te dwa spostrzeżenia, narzuciłam na wyżej cy
towane wykresy nowy wvjucs. przedstawiający natężenie działalności 
Słońca, wyrażonej w liczbach Wolfa. Liczby te są związane z obserwacją 
ilości plam na Słońcu 

Dla przypomnienia podaję. że liczba Wolfa "r" oblicza się następu-
jąco: 

r k. (10 g -r f), 

gdzie g oznacza liczbę grup plam słonecznych obserwowanych na całej 
tarczy Słońca, zaś f całkowitą liczbę plam; k stanowi spółczynnik. za
leżny od obserwatora i narzędzia, a otrzymuje się go przy ujednorod
nieniu obserwacji z różnych stacji. 

Jest rzeczą wiadomą. że natężenie działalności Słońca zależy od ilości 
plam i wykazuje jedenastoletnie wahania. Wykres sporządziłam na kalce 
linią ciągłą. Po odpowiednim przyłożeniu go na wykres przedstawiający 
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zapadalność na dur brzuszny, zauważa się pewną odpowiedniość w cza
sie. Co do kształtu wykresów, to każdy od razu stwierdzi, że zachowują 
się one odwrotn;e_ Gdy maleją rz<:dne krzywej Wolfa, rosną rzędne wy
rażające zapadalność. 

Stąd można wysnuć następujący wniosek: zapadalność na dur brzu
szny zależy także od działalności Słońca. Ale dlaczego? Częściową odpo
wiedź daje następny wykres liczb charakterystycznych dla określenia 
ilości jasnych rozbłysków na Słońcu, obserwowanych przez filtr, odpo
wiadający prążkowi wodoru Ha. Ilość tych rozbłysków określono w skali 
0-5, gdzie O oznacza zupełny brak, zaś 5 - największe ich nasilenie. 

Liczby Wolfa układają się na wykresie w sposób bardzo zbliżony 
do wykresu intensywności rozbłysków Ha . 

Prof. dr W. J a n k o w s k i pisze, że diatermia ma zmniejszać zja
dliwość niektórych bakterii np. ,.pneumokoków". Prof. dr J. Grą c z e w
ski pisze o leczeniu ran ropnych przy pomocy energii promienistej. 
Pałeczki prawdopodobnie także ulegają działaniu promieniowania sło
necznego, zwłaszcza promieniowania ultrafioletowego. którego wykres 
przebiega analogicznie do załączonego wykresu Ha. To zdaje się po-
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Część górna rysunku: 
- Wykres liczb Wolfa za lata 191U - 1933 (skala lewa O- 100). 

W) kres lic:-.b charakterystycznych określających ilość jasnych rozblysków 
Hci na Słońcu (skala prawa 1-5). 

Część dolna rysunku: 
Wykresy liczby choryt h na dur brzuszny przypadających na 10.000 
miesz,kańców, za Jata 1919- 1933, w następujących miastach: 

- Poznań; ............. Lwów; - Warszawa;-·· Kraków:-·-- Łódź; 
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twierdząc hipotezę, że pałeczki duru brzusznego mogą przechodzić 
w szczepy mniej zjadliwe np. może w bacterium coli i odwrotnie. Na 
wykresie Hu widać wyraźnie, że w okresie wzmożonej działalności 
Słońca, ilość zachorowań zmniejsza się. 

Jest rzeczą oczywistą, że promieniowanie Słońca wywiera także 
wpływ na człowieka. Nasuwa się pytanie, czy światłolecznictwo nie 
mogłoby znaleźć zastosowania, odnośnie do wyżej rozpatrywanego scho
rzenia. 

Wykonywano następujące doświadczenia: wstrzykiwano jad błonicy 
świnkom morskim i część z nich naświetlano przez kilka godzin. Te 
naświetlane ocalały. Można by także próbować eksperymentów na zwie
rzętach doświadczalnych w zakresie duru brzusznego. Już możność osła
bienia przebiegu schorzenia byłaby dużym sukcesem. 

Drugą sprawą związaną z działaniem promieniowania, byłoby uodpor
nienie przeciw drurowi brzusznemu przez naświetlania. Znalazła ona 
uzasadnienie chociaż jeszcze niezbyt mocPe w opadających systematycz
nie krzywych zachorzeń na dur w czasie od 1921 do 1930, w którym to 
czasie opalanie się było coraz popularniejsze. W tym też wyrażałaby się 
owa mniejsza czy większa "podatność organizmu", obserwowana przez 
prof. dr. J. Kostrzewskiego na grupach ludzi żyjących w podobnych 
warunkach. 

Należy jeszcze wytłumaczyć sprawę obniżania się maksymalnych 
ilości schorzeń w 1921 r. do wartości z roku 1932. Wyjaśnienia można 
się dopatrywać w poprawie warunków higienicznych życia codziennego, 
jaka zaszła na przestrzeni tego czasu i w rozwoju sportu na wolnym 
powietrzu. Można także szukać wyjaśnienia w zorganizowanych szcze
pieniach przeciw durowi brzusznemu. 

* * 
Następnym zagadnieniem, jakie nasunęło mi się przy oglądaniu oma

wianego wykresu, jest wpływ warunków pogodowych na zapadalność 
dotyczącą tego samego schorzenia. 

Po rozpatrzeniu danych liczbowych z obserwacji: czasu nasłonecznie
nia i ilości opadów za wyżej wymienione lata w Krakowie, muszę stwier
dzić (co widać z załączonej tabeli), że właśnie lata, w których największe 
roczne sumy czasu nasłonecznienia zeszły się z minimalną roczną sumą 
opadów, były latami rozpoczynającego się nasilenia zapadalności n·a 
dur brzuszny. Były to zarazem te same lata, w których na wykresie 
obserwowało się najsłabsze działanie Słońca (lata 1921 i 1932). Małej 
ilości opadów i długiemu naświetlaniu słonecznemu towarzyszy zmniej
szona ilość pary wodnej w powietrzu i to właśnie także wywarro wpływ. 
Fara wodna pochłania pewne fale energii promienistej całkowicie, inne 
częściowo. Przy zmniejszonej wilgotności, energia otrzymana przez jed
nostkę powierzchni jest większa, ale wypromieniowanie jeszcze silnie.i 
wzrasta. Te duże amplitudy zachodzące w ciągu krótkich odcinków czasu 
stwarzają trudniejsze warunki dla żywych organizmów. 

Liczba chorych n przypadająca na 10 000 mieszkańców, która zmieniała 
się w ciągu poszczególnych Jat, jest odwrotnie proporcjonalna do rocznej 
średniej zawartości pary wodnej w powietrzu i rocznej średniej z liczb 
Wolfa. 

k 
n ==-

r.v 

gdzie r jest roczną średnią z liczb Wolfa, v oznacza średnią roczną war
tość prężności pary wodnej, zaś k to spółczynnik, który zależałby praw-
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dopodobnic od stopnia higieny miejsca obserwacji, gęstości zaludnie
nia itp. Odpowiadałby on liczbowemu ujęciu pojęcia "współczynnika 
higieny" dla danego miasta. Zaznaczył się on specjalnie dużą liczbą dla 
Łodzi, której wykres zapadalności sięga wyżej ponad inne. 

Wszystkie te uwagi pozwalają na wysnuwanic następujących wnio
sków, które należy traktować jeszcze ostrożnie z powodu zbyt krótkiego 
okresu obserwacyjnego: 

Epidemie w 1921 i 1932 r. pozwalałyby przypuszczać, że w czasie 
1942-1944 r. także powinno było nastąpić zwiększenie ilości zachorzeń 
oraz podobnie w latach 1953-1955. Obserwacje z 1943 r. potwierdziły 

·-
K R A K ó w 

Rocznasuma Rocznasuma 
Rok opadów nasłoneczn. 

w mm w godzinach 

191\) l 795 1220 
1920 605 1490 
1921 * 528 1891 * 
1922 749 1490 
1923 805 1474 
1924 797 1394 
1925 880 1495 
1921i 897 1282 
1927 700 1449 
1928 590 16\lf> 
1929 677 1545 
1930 750 1690 
1931 700 1596 
1932 * 443 1756 * 
1933 584 1485 

pierwszą częsc mojego wniosku, zatem następny okres czasu, który 
należałoby przypuszczać że bęjzie stwarzał warunki dla szerzenia się 
duru brzusznego, to lala 1953 - 1955. Może on ulec przesunięciu, w wy
padku przesunięcia się okresu minimum plam na Słońcu. Okres ten 
waha się od 7 do 15 lat (średnio jedenaście lat). Zagadnienie zasługuje 
na zainteresowanie! 

Niech mi wolno będzie na tym miejscu złożyć podziękowanic prof. 
dr. J. K o s t r z c w s k i c m u za pozwolenie wykorzystania jako tematu 
do moich rozważań wykresu zapadalności, z jego książki traktującej 
o durze brzusznym. 

Kraków, 20. II. 1952. K o c y a n I r e n a 

Errata Urania 1952. Nr 6. str. 187, w. 12 od góry: zamiast ±, po
winno być: + . 



URANIA 

OD ADMINISTRACJI "URANII" 
W roku 1952 "Urania" stała się miesięcznikiem; wychodzić będzie, 

w objętości 2 arkuszy druku, 25-go każdego miesiąca i otrzymywać ją 
będą członkowie Towarzystwa na dotychczasowych warunkach. 

Prenumerata wynosić będzie złotych 24 rocznie. 
Składka człunków zwyczajnych została us~alona na złotych 16 rocznie 

i mo~e być o!)łacana w dwóch ratach półrocznych. 
Składka członków - kandydatów na rok szkolny 1951/ 2 pozostaje 

nie zmieniona i wynosi rocznie 6 złotych. 
Każdy członek nowowstępujący opłaca ponadto jednorazowo zł 1.50. 

tytułem wpisowego. Wpłaty należy dokonywać na konto PKO IV-5227/113, 
P. T. M. A. Zarząd Główny, Kraków. 

KALENDARZYK ASTRONOMICZNY 
na. lipiec 1952 r. 

Ws.zy!;tkie zjawL<;.ka podano w czasie środkowo-europejskim. 

Lipiec: 

l. 15h Neptun w złączeniu z Księżycem, w odstępie 7° na północ. 
l. Wieczorem powyżej Księżyca świeci Kłos Panny, gwiazda 1.2 wielk. 

gwiaW.., wyżej na prawo Saturn, tej samej mniejwięcej jasności 
(1.1 wielk.), zaś na lewo od KsięŻJ(ca Mars., jako czerwona gw!azda 
minus 0.5 wielk., zatym o przeszlo półtorej wielk. jaśniejszy niż 
Saturn i Kłos. W lunecie, odw:ca~ającej obrazy, Mars przedstawia 
się jako niewielka tarcza. lekko obcięta z prawej strony z powodu 
fazy, zaś Saturn wykazuje wyraźny cień kuli Saturna rzucony na 
jego pierści<!ń i zaznaczający się tuż przy t'lrczy Saturna na dolnej 
prawej części pierścienia. 

2. 17h Mars w złączeniu z K~iężyccm w odstępie 4° na północ. Wie
czorem znajduje się powyżej na pr.awo od Księżyca .. 

3. 3h Ziemia w największej w ciągu roku odległości od Słońca, w tzw. 
afelium. 

3. 16h Wenus w niPwidocznym złączeniu z Uranem w odstępie 21'. 
4. Wieczorem na lewo od Księżyca znajdziemy czerwonego Antaresa. 
6. 10h Uran w złąc-zeniu ze Słońcem, niewidoczny, zjawi się na nowo 

dopiero pod koniec miesiąca na rannym niebie razem z gwiazdo
zbiorem Bliźniąt 

7/8. Księżyc w peini wykazuje wvjątkowo wielką tarczę. gdyż znaj
duj~ się jednocześnie najbliżej Ziemi (perigeum). Srednica tarczy 
jest obecnie o 117 większa, a powierzchnia o prawie 113 większa niż 
była w czasie pełni styczniowej, gdy Księżyc był w apogeum. 

11. 10J1 Neptun w kwadraturze Ze Słońcem. majduje się jakr- słaba 
gwiazda 8. wielk. na wieczornym niebie opodal alfa Panny i może 
być odszukany przez lunety według mapki w Uranii Nr 5. str. 158. 

15. 22h Merku..ry w największym odcłiyleniu 27° na wschód od Słońca. 
Jest jednak zbyt słaby (0.7 wielk.) i znajduje się zbyt nisko na ja
snym tle zorzy wieczornej, aby mógł być dostrzeżony. Droga jego 
pomiędzy gwiazdami w ciągu lipca i sierpnia. wykreślona według 
współrzędnych Reki. ~ Deklin., wypada jako pętla na tle gwiazdo
zbiorów Raka i Lwa. 

15./16. W drugiej połowie noc:• poniżej Księżyca 7..najdzicmy Jowisza, 
świecąc-2go• w gwiazdozbiorze Barana jako gwiazda minus 1.9 wielk., 
najjaśniejsza na niebie, o półtorej wielkości gwiazd. jaśniejsza niż 
Ma!I'S, który zresztą zachodzi przed wschodem Jowisza. 

16. 5h Jowisz w złączeniu z Księżycem w odstępie 6° na południe. 
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16.'17. od Oh do 1h 40m Księżyc zakrywa swoją tarczą gwiazdy w górnej 
części gromady Plejad. W lunecJe obserwować można, jak jaśniej
sze z gwiazd znikają u jasnego brzegu Księżyca i po 40 do !.:0 minu
tach zjawiają się nagle z poza ciemnego brzegu tarczy Księżyca, 
widocznego \\- bladym świetle popielatym. 9 mom;:ntów takich zja· 
wisk, obliczoi1ych z góry, podaje Rocznik Astronomiczny Obserwa
torium Krakowskiego, Dodatek Międzynarodowy nr. 23 na r. 1952 
dla 5 Obserwatoriów w Polsce. 

18. do 20. VII. Po pó:nocy widoczny jest sierp Księżyca, uzupełniony 
resztą tarczy, świecącą słabym światłem pc·pielatym. 

19./20. W drugiej cz(;śri nocy do.godnie obserwować można prz2z lunety 
ruchy II. s?.telity Jowisza. Sw1cC1 on najprzód na lewo (w lunecie 
odwracającej) od Jowisza w ods·tępie równym średnicy Jowisza, li
cząc od brzegu i:lrczy. O god.z. 0.38 satelita znika z powodu z:mu
rzenia się w cień Jowisza i po przebyciu tego cienia zjawia się po
nownie o godz. 3.03, lecz już tuż przy dolnym brzegu tarczy Jowi:;za. 
Następnic zbliża się do tejże tarczy i o go:iz. 3.17 znika znowu cho
wając się za tarczę Jowisza. Inne satelity są widoczne po prawej 
stronie: satelita I. i III. (najjaśniejszv), z::>ś na lewo satelita IV (naj
dalszy). 

19./20. Saturn mija gwiazd<; gamma Panny w o::istępie 24' (mniej niż 
średnica tarczy Księżyc:a) poniżej niej ruchem pr-ostym w kierunku 
rosnących rektas;:enzji. Ruch jest wuważalny z obserwacyj w prze
ciągu tygodnia przed i J:O tej dacie. 

20. 20h Umn w niewidocznym złączEniu z Księżycem w odstępie 2°. 
22. 17h Wenus w niewidocznym złączeniu z Księżycem w odstępie środ

ków obu dał zaledwie 2· geocentrycznie. 
22. 23h Słońce wstępuje w znak zodiakalny Lwa, przebywa jednak od 

20. VII. w gwiazdozbiorze Rak'.!, a do gwiazdozbioru Lwa prrrejdzie 
dopiero 9. sierpnia. 

24. 5h Merkury w niewidocznym złączeniu z Księżycem w odstępie 2°. 
25. do 30. VII. Obserwować można gwiazdy spadające z roju Akwaryd, 

których ślady, prredłużone wstecz, wskazują na okolicę gwindy 
delta Wodnika. Rój ten należy do obfitszych, dając niekiedy po 
24 zjawisk w ciągu godziny. 

25. do 31. VII. Zjawiają się doraźnie pojedyńcze gwiazdy spadające 
z roju Pcrseid, którego największe nasilenie przypada na 9. sierpnia. 

25. do 27. VII. Na wieczornym niebie świeci Księżyc z dobrze widocznym 
światłem popielatym. 

27. Wieczorem puwyżej Księżyca widać Saturna, który rano o godz. 5 
będzie w złączeniu z Księżycem w odstępie 7° na północ. 

27. do 31. VII. Mars mija gwiazdę alfa Wagi po raz trzeci i ostatni 
w tym roku (p. mapka drogi Marsa w Uranii Nr 3, s.tr. 94). 

28. Wieczorem na lewo powyżej Księżyca świeci Kłos Panny, dalej na 
lewo Mars, a na prawo powyżej Księżyca Saturn. 

28. 22h Neptun w złączeniu z Księżycem w odstępie 7° na północ. 
28. 24h Merkury nieruchomy w rektascenzji. 
30. 20h Mars w złączeniu z Księżycem w odstępie 4° na północ, świeci 

zatym p0wyżej Księżyca na prawo. 
31. Wieczorem na lewo od Księżyca znajduje się czerwony Antares. 
Minima Algola: Lipiec 1952. 13d 3h.7 i 16d Oh.5. 
Minima główne Beta Lyrae: Id 10h, 14d 8h, 27d 6h. 
Maksima gwiazd zmiennych długookresowych typu Mira Ceti: 
8. VI. R Andromedae Rekt.: Oh21m. Dekl.: +38°.3. Max.: 5m.6. Period: 409d. 

18. VI. R Serpentis 15 48 + 15 .3 5 .5 355 
17.VII.TCephei 2109 +6~.3 5.2 388 
13. VIII. R Bootis 14 36 + 27 .O 6 .O 222 
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Zjawiska w ultładzie satelitów J owisza: 
O - salelita niewidoczny, gdyż znajduje się na tlE' ta ~czy Jowisza. 

" " " zasłonięty jest przez tarczę Jowisza lub 
jest zaćmiony przez jego ci:.-ń. 

c - cień satelity, jako ciemna plamka przechodzi roprzez tarczę Jo
wisza. Satelita rzucający cień znajduje się na prawo od cienia 
(w lunecie odwracającej obrazy). 

pz, kz - początek (wzgl. lwniec) zaćmienia czyli moment zniknięda 
(wzgl. ukazanir się) satelity na lewo od tarczy Jowisza. 

IV-ty satelita mija tarczę Jowisza 2. VII., 10 VII., 1!:1. VII. 27. VII. 

Lipiec: d h m d h m 

15 do 0.59 c I 22 od 2.03 o I 
d h m 15 0.06-2.14 o I 23 do 1.23 • I 

4 do 2.48 c II 16 do 1.18 c III 27 do 0.44 •III 
4 od 2.47 o II 20 0.38 p z II 27 od 3.13 pz • II 
7 do 2.ó9 • I 20 0.38-3.03 • II 29 0.21-2.39 o II 
9 do 2.12 o III 20 3.03 k z II 29 od 2.38 c I 

13 do 0.29 • kz II 20 od 3.17 • II 29 23.47 p z I 
13 0.3[}-2.57 • II 21 od 3.24 pz • l 30 do 3.19 • I 
14 od 1.30 pz • I 22 0.45-2.33 c I 31 do 0,35 o I 

L i p i e c SLO ŃCE 1952 

h 
I czasu 

środ .-europ . 

Rekt.l Deklin . 

W W arszawi e l 
(czas śr.·~ur.) 

wsch. l 7.a ch. 

Miasto 
Ig. VP. 1952 1 B. VIII. 1952 

w sch.l z ach l w sch. l zach . 

b m o , 
29 VI 6 3I.3 + 23 IS 
9 VII 7 12.5 + 22 24 

19 VI I 7 53.I + 20 54 
29 VJI B 32.7 + IB so 
B VIII 9 IIA + I6 I4 

m h 
- 3.2 
- s.o 
- 6.I 
- 6.4 
- s.6 

3 I7 
3 26 
3 37 
3 52 
40B 

Najdalej od Ziemi 3. VI ' . o 3" • 

m h m 
20 OI 
I9 s6 
19 46 
19 32 
Ig 14 

Szczecin 
Poznań 
Wrocław 
Gdynia 
Kraków 
B i ałystok 

h m h m 
3 57 20 IB 
3 53 20 03 
3 sB I9 s7 
3 35 20 oB 
3 52 19 40 
3 24 Ig 42 

h m 
4 29 
4 23 
4 27 
4 oB 
4 19 
3 55 

L i p iec KSIĘŻY C 1952 

l h czasu W W a rszawie l h czas u W Warszawie 
CIS środ.-europ. (czas śr.-eur.) CIS środ. - europ. (czas śr.-e ur . ) .... .... 
CIS 

Rekt. l D eki. wsc h. l zach. 
CIS 

Rekt. l Deki. w~ch.l 
---

Q Q zach . 

h m o h lll b m h m o h m h m 
I, 12. 46 - 9'4 13 14 23 o6 17. 3 41 + 24'9 23 44 16 so 
3· 14 25 - 19'7 15 sB 23 49 19. 5 30 + 27'7 o 2B 1B 44 
5· 16 22 -- z6·6 1B 42 o 22 21 . 7 17 + 25'2 2 34 19 47 
7· 1B 33 -26'9 20 27 2 29 23. B s6 + IB'3 5 00 20 22 
g. 20 41 - 19·6 21 1B 5 36 25. 10 25 + 8·7 7 24 20 42 

II. 22 34 - 7'5 21 46 B 41 27. II s o - 2'3 9 45 21 03 
I3. o x6 + 5'7 22 II II 31 29. 13 IB - 13'3 12 IS 2I 29 
15. x 56 + 17'1 22 45 14 16 31. 15 00 -22'5 14 sB !22 x6 

Najbliżej Ziemi: 8 VII. 12 h Najdalej od Ziemi: :.3 VII . 9 b 

Fazy: 
L ipiec 

Ostatnia kwadra 

I4'' 4 '' 42m 
Pierwsza kwadra 

30• z• 51'" 

h m 
Ig 45 
Ig 3I 
I9 26 
I9 33 
19 12 
19 09 
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PLANETY 

Data 

1952 

MERKURY ~ WENUS 

- 1h czasu ~ Warszawie 1h czasu W Warszawie 
środ.-europ. ~s Środ.-eur. Środ.-euro~~ czas środ.-eur. 

Rekt. \ Deki. wsch. l zach. Rekt. l Deki. wsch. l zach. 

VI. 29. 
VII. 9. 

19. 
29. 

VIII. 8. 

h m 
8 oo 
9 00 
9 38 
9 53 
9 38 

o + 22.3 
+ 17.7 
+ 12.8 
+ 9·2 
+ 9·0 

h m 
4 56 
5 47 
6 15 
6 09 
5 15 

h m 
21 21 
21 oS 
20 36 
19 SI 
IS 55 

Niewidoczny, mimo że 15. VII. jest w najw. od
chyleniu od Słońca. Po zachodzie Słońca znaj· 
duje się nisko na jaanym tle z:~.chodnieko nieba. 

MARS 

VI. 29.1 q 03 

l 
- 14'0 14 20 23 s6 

VII. 9. 14 13 - 15'1 ! 13 s8 23 21 

19.1 
14 27 - 16'41 I3 40 22 48 

29. 14 44 
l 

- 17'8 13 27 22 17 
VIII. 8. 15 04 - 19'3 13 16 21 48 

Widoczny wieczorami słabnąc w ciągu miesiąca 
od jasności minus o.5 do o.o wielkości ~wiazd. 
Przechodzi z gwiazdozbioru Panny do Wagi. 

VI. 29., 12 35 
VII. 19. 12 38 

VIII. 8. 12 44 

SATURN 

1

- I'1 l II 43 l 
- I' 5 IO 30 
- 2'2 9 20 

Widoczny wieczorami jako gwiazda 
tylko 1-szej wielkości na tle gwiazdo
zbioru Panny. 19'20 VII. mija gwiazdę 
~amma Virginis. 

VI. 9· , 13 13 
VII. 19. 13 13 

VIII. 28. \ 13 :::6 

NEPTUN 

l = ~:~ l ~~ ~i l 
- 6'2 8 54 

I I3 
22 32 
19 55 

Dostrzegalny przez lunety jako gwiaz
dka 8-mej wielkości na wieczornym 
niebie opodal Kłosu Panny. 

h m 
6 36 
l 30 
8 22 
9 12 

IO OI 

+ z.3'.8 
+22.8 
+ 20.7 
+ I7.6 
+ I3.7 

h m 
3 2I 
3 43 
4 IO 
4 42 
5 I4 

h m 
20 o8 
20 14 
20 I2 
20 02 
I9 47 

Niewidoczna stdyż jest po niedawnym 
złączeniu ze S•ońcem (2-ł-· VI.) i wieczo
rem zachod.ti wkrótce po zach. Słońca. 

2 45 
2 52 
2 58 
3 04 
3 09 

JOWISZ 

l 
+ I4.81 o 25 l 
+ I5·3 · 23 so 
+ 15.8123 I4 

l + I6. I 22 38 l 
+ I6.4 22 02 

IS 15 
I4 46 
I4 IS 
I3 44 
I3 II 

Świeci w drugiej części nocy w gwiRL
dozbiorze B ar a n a jako nnjjaśmejsza 
gwiazda naszego nieba. 

URAN 

; ~~ l + ~~:~ l ~ j~ l ;~ ~~ 
7 IO + 22'8 I 2I I7 54 

6. VII. znajduje się w złączeniu 
ze Słońcem i stanie się widocz
nym z końcem miesiaca na ran
nym niebie jako gw. 6-tej wiełk. 

PLUTON 

9 39 l + 23'5 1 7 43 
9 43 + 23'I 5 I3 
9 48 + 22'7 2 42 

o 27 

1

21 48 
I9 12 

Niewidoczny; złączenie ze Słoń
cem nastąpi r4. Vlll. 
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