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

Stanisław SZYMAŃSKI

i Czesław WEGNER- Warszawa

FROMBORK
MIESZKANIE i PRACOWNlA MIKOŁAJA KOPERNIKA
We Fromborku, położonym nad Zalewem Świeżym, zwanym
obecnej drodze kolejowej
w małym miasteczku zniszczonym w czasie ostatniej wojny, - powstało wiekopomne
dzieło Mikołaja Kopernika De Revolutionibus orbium coelestium
libri VI.
Na zespół urbanistyczno-architektoniczny związany z pobytem wielkiego astronoma we Fromborku, składa się inkastelowana katedra pod wezwaniem Najświętszej Panny Marii z zabudowaniami mieszkalnymi i gospodarczymi, położonymi na
pięknym wzniesieniu o brzegach stromo opadających z trzech
stron ku morzu, a z czwartej, południowej, połączonym płasko
z równiną terenową pobrzeża. Całość zabudowań dominuje nad
rozłożonym w dole miasteczkiem, tworząc piękną sylwetkę,
szczególnie malowniczą od strony morza. Wzgórze wraz z najbliższym terenem jest piasczyste, pokryte drzewostanem liścia
stym.
Pierwsza katedra była prawdopodobnie drewniana. Katedrę
murowaną wzniesiono w latach 1329-1388, a budowa jej pociągnęła za sobą wystawienie zabudowań gospodarczych i murów obronnych z wieżami i bramami. Umocnienia istniały już
w roku 1391. Frombork ucierpiał znacznie w czasie wojny
trzynastoletniej, po której Warmia, jako księstwo, łącznie
z Fromborkiem weszła w skład ziem Królestwa Polskiego.
Książętami-biskupami byli wówczas wyłącznie Polacy. W 1626
roku miasto na przeciąg lat trzech opanował Gustaw Adolf.
także Wiślanym , na Warmii, przy
prowadzącej z Elbląga do Braniewa,
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Na dziedziniec, okolony murami obronnymi z wieżami, prowadzą dwie bramy: główna, południowa i boczna, zachodnia
z tzw. basztą bramną. Dawniej u podnóża wzniesienia był
jeszcze drugi pas murów obronnych z fosą.

Rys. l. Frombork -

widok ogólny

wedł.

sztychu z XVIII wieku.

Zachodnia partia zabudowań obronnych, tj. murów i wież,
jako najsilniej związana z pobytem Mikołaja Kopernika we
Fromborku, ma być poddana odbudowie i przywróoona do stanu,
w jakim się znajdowała za życia astronoma.
Na tę część zabudowań składają się:
A - wieża Kopernika, - turris albo turricula Copernici,
B 1 - odcinek murów między wieżą Kopernika a basztą
bramną,

B2

-

C D -

odcinek murów

między basztą bramną

boczną,

baszta bramna,
wieża ośmioboczna,

a

wieżą ośmio

•
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otoczenie terenowe po stronie zewnętrznej i wewnętrz
nej murów obronnych i wież . Głównym obiektem tej
partii, posiadającym najbardziej bogatą historię, jest
wieża Kopernika.

Rys. 2. Frombork -

plan sytua cy jny wzgórza

(częś ć

zachodnia).

Wiosną 1512 r. zamieszkał tu astronom. Czy od początku
zamieszkiwał w wieży, nie wiadomo. Przyjąć jednakże na. leży, że uczynił to dopiero po adaptacji wnętrza dla celów
własnych. Kompleks zabudowań był silnie zniszczony przez

Wielkiego Mistrza Albrechta Brandenburskiego w roku Hi20.
Należy przypuszczać, że wieża została odbudowana i adaptowana w krótkim czasie po jej zniszczeniu i niemal bezpośrednio
po powrocie Kopernika z Olsztyna. Ukł.ad i wygląd murów
pozostał prawdopodobnie bez zmian do czasu wojen szwedzkich.
W ciągu XVII i XVIII wieku wieżę kilkakrotnie przebudo-
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wywano i odnawiano. W r. 1811 wieża kopernikańska na zarzą
dzenie państwowych władz pruskich została oddana łącznie
z innymi zabudowaniami do dyspozycji gimnazjum w Braniewie. W roku 1817 zabudowania wróciły w zarząd i użytkówa
nie kanoników. Około 1850 r. wieżę znów przebudowano, nieuwzględniając zupełnie dawnego jej wyglądu. W kilkanaście
lat później przeprowadzono prace porządkowe i regulację terenu, przy czym nadbudowano jedno piętro budynku przyległego do zachodniego odcinka murów obronnych. W czasie
działań wojennych roku 1945 część zabudowań kompleksu,
a między innymi i oficyny przy zachodniej ścianie murów,
zostały całkowicie zniszczone. Resztę tych oficyn rozebrano
w celu uporządkowania dziedzińca.
Pierwsze opisy wieży, ubogie zresztą w materiał, sięgają
początku XVII wieku; do naszych czasów dotarły jedynie
wzmianki z końca tego stulecia. Materiały ikonograficzne pozwalające na prace naukowe odnoszą się do pierwszych dziesiątków lat ubiegłego wieku, a materiały pomiarowe do połowy
tegoż stulecia. Przedstawienia malarskie Jana Matejki, W.
Eliasza Radzikowskiego, Al. Lessera, Wojciecha Gersona i innych, -· jako dowolne interpretacje, - nie posiadają wartości
dokumentarnych.
Władze niemieckie przygotowywały w latach przedwojennych projekt rekonstrukcji zachodniej partii murów. Sądząc
z zachowanych materiałów, zagadnienie nie było wówczas dostatecznie dojrzałe i należycie opracowane.
Na skutek inicjatywy Prezydenta R. P. B o l e sław a
Bierut a, Związek Historyków Sztuki i Kultury zorganizował w roku 1948 w kompleksie zabudowań katedry muzeum
poświęcone wielkiemu astronomowi. Na pomieszczenie muzeum
przeznaczono przyległe do baszty od strony wschodniej zabudowania gospodarcze, tzw. Kurię ad Carnum Evangelii, przeprowadzając w nich niezbędne prace remontowe. Wówczas przy
samej wieży kopernikańskiej nie przeprowadzono poważniej
szych prac; zabezpieczono ją jedynie doraźnie dachem, na którego szczycie umieszczono znak muzeum.
W roku 1948 przeprowadzono w wieży prace inwentaryzacyjne, które, niestety, nie dostarczyły żadnych wartościowych
materiałów. Kiedy zaś i rozpoczęte w roku 1951 studia historyczne nie okazały się dostateczne dla przygotowania projektu
rekonstrukcji, wedł"u·g stanu z okresu zamieszkiwania w niej
astronoma, przystąpiono od gruntownych badań samego
obiektu.

•

•
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Głównym

terenem poszukiwań była wieża. Na jej całość składa
kondygnacyj, z których nieużytkowana ostatnio i zamurowana
piwnica oraz parter, uległy w ciągu wieków najmniejszym zniekształ
ceniom. Do wszystkich docierało światło poprzez duże otwory okienne;
jedynie ostatnia miała w zewnętrznych ścianach małe, łukiem sklepione
okienka, nie mające wytłumaczenia swej formy i użytkowości. Wszystkie pomieszczenia były tynkowane i zdobione wystrojem malarskim
okresów późniejszych. Klatka schodowa łącząca wszystkie kondygnacje
przytykała do ściany południowej wieży.
Baszta bramna najmniej uległa zniszczeniom w ciągu wieków. Stan
obecny po zniszczeniach wojennych z r. 1945 pozwala w pewnym stopniu
odczytać architekturę jej murów z dawnego okresu.
się pięć

Rys. 3. Frombork -

widok

wieży kopernikańskiej

od strony

dziedzińca,

stan obecny.
Ostatnim wielce skomplikowanym elementem architektonicznym tej
mury wieży ośmiobocznej, zwanej także dzwonnicą.
Mocna konstrukcja ścian zewnętrznych dochodzących do 7 metrów
grubości nie została w zasadzie uszkodzona. choć dachy i stropy wieży
uległy całkowitemu zniszczeniu. Mury obronne uległy w ciągu wieków
poważnej przebudowie.
Podczas badań obiektu odkryto umieszczoną całkowicie pod terenem
sklepioną piwniczkę z bezpośrednim wyjściem schodami na dziedziniec
(była to prawdopodobnie dawna prochownia, którą zamurowano ok.
części zespołu są
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r. 1850). Na drugiej kondygnacji, tj. parterze, podłoga leży mmeJ więcej
, na obecnym poziomie dziedzińca. W ścianach odkryto części sklep'eń
nad dawnymi otworami okiennymi.
Na trzeciej kondygnacji odkryto zupełnie nieźle zachowane ślady
dwu otworów-strzelnic, umieszczonych w ścianach zewnętrznych po stronie północnej i południowej, oraz ślady zamurowanego gotyckiego okna
w ścianie od strony dziedzińca (wschodniej). Z zachowanych resztek
ceglanych odtworzono w całości otwory strzelnic; strzelnica w ścianie
zachodniej uległa całkowitemu zniszczeniu przez późniejsze założenie
w jej miejscu dużego otworu okiennego. Stwierdzono ponadto, iż zmieniając obronny charakter wieży, jaki posiadała ona pierwotnie, zmniejszono grubość ścian zewnętrznych przez ich skucie na przestrzeni
całej długości i tak: ścianę zachodnią z grubości 2 m. zmniejszono do
1,4 m, ścianę północną z grubości identycznej do 1,7 m. Poważnie zmienia się obraz wnętrza czwartej kondygnacji. Odnaleziono w ścianie zachodniej ślady starego sklepienia nadokiennego, ukrytego i zagubionego
w późniejszych zamurowaniach. Zdejmując kilka warstw cegły na zaprawie wapienno-glinianej, odkryto zupełnie dobrze zachowany, zamurowany średniowieczny otwór - strzelnicę, a obok niego na tejże ścianie
natrafiono na ślady zniszczonego otworu bliźniaczego. W ścianie pół
nocnej odkryto ślaay dwóch innych otworów-strzelnic, wymiarami i położeniem odpowiadające poprzednim. W ścianach południowej i wschodniej odkryto po jednym otworze strzelnicowym oraz ślady otworów
drzwiowych, które były prawdopodobnie wyjściami na przyległe ganki
obronne, biegnące wzdłuż murów. Zgodność poziomów elementów wieży
i przyległych do niej baszt i murów, odnalezione ślady po belkach
wspornikowych, zachowane w formie gniazd w murach, oraz ślady
sklepień nad strzelnicami w murach obronnych, jak również wysokość
nieźle zachowanego odcinka północnego murów, wskazują na usytuowanie ganków na tej kondygnacji. Na kondygnacji ostatniej, tj. piątej,
odkryto otwory okienne ze sklepieniami: - w górnych częściach zachowane, w dolnych zaś zniszczone całkowicie przez późniejsze przebicia
i założenie małych okienek. Odkryte sklepienia, usytuowane po jednym
na każdej ścianie, z zachowanymi częściowo tynkami na ościeżach, gdzie
widnieją słal!Je ślady polichromii o ornamencie roślinnym, są prawdopodobnie pozostałością po bardzo dawnych wprawdzie, ale nie najstarszych otworach okiennych.
W murach baszty bramnej, dzwonnicy i w dawnych murach obronnych odkryto kilkanaście gniazd po belkach wspornikowych podtrzymujących ganki oraz po schodach prowadzących z dziedzińca na baszty
i wieże. Gniazda te pozwoliły na ustalenie nie tylko położenia ganków
ale i rozstawienia belek dźwigających (wsporników), których forma i konstrukcja jako detalu architektonicznego nie jest wyjaśniona. W baszcie
bramnej stwierdzono późniejsze przemurowania boków dawnego otworu
bramnego od strony zewnętrznej. Charakterystyczny jest otwór wejściowy, umieszczony mniej więcej na wysokości drugiej kondygnacji po
stronie dziedzińca: prowadzą przezeń ceglane schodki do pomieszczenia, w którym znajdowały się urządzenia poruszające bronę, czyli kratę
żelazną zamykającą wejście jak również zwodzony mostek. Badania
ostatniego obiektu, tj. wieży ośmiobocznej, która stanowi w całym zespole najmocniejszy akcent, wskazują na dwa otwory w ścianie zewnę
trznej oraz na szczątki sklepień strzelnicowych w ścianach zewnętrznych.
W toku dalszych badali ustalono, że komunikacja pionowa w wieży
kopernikowskiej odbywała się z dziedzińca na trzecią kondygnację schodami zewnętrznymi przy ścianie południowej. Wyżej, tzn. z trzeciej na
czwartą i piątą kondygnację, prowadziły wewnętrzne wąskie schodki

Rys. 4. Frombork - widok perspektywiczny wieży
wedł. projektu odbudowy. Z ianku między wieżą i

kopernikańskiej

i baszty bramnej od strony dziedzińca
prawdopodobnie astronom

basztą bramną wykonywał

obswwacje.
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narożniku. Piwnice
parter połączone były_
od siebie.
W baszcie bramnej, na ścianie wschodniej od strony dziedzińca, prowadziły zewnętrzne schody drewniane, których kierunek i położenie
wyznaczają ślady po belkach. Na zewnętrznej stronie otworu znaleziono
ponad sklepieniem dwie płytki ceramiczne tkwiące w ścianie: jeden
z rytym znakiem orła, drugi ze znakiem Ę:rzyża.
Trzecim pionem komunikacyjnym w tej części zespołu były schodki
prowadzące przy ścianie wieży ośmiobocznej dzwonnicy, które stanowiąc połączenie drugiej i trzeciej kondygnacji wieży, prowadziły także
z dziedzińca na południowy koniec. ganku.
południowo-wschodnim
dziedzińcem niezależnie

Zebrane materiały historyczne, ikonograficzne i inwentaryzacyjne pozwalają wysnuć następujące wnioski, dotyczące .
projektu rekonstrukcji omawianej części zabudowań.
Do czasu zamieszkania Kopernika we Fromborku kompleks
zabudowań, ze względu na niespokojne czasy i bezpośrednie
sąsiedztwo z zakonem krzyżackim, spełniał rolę wyłącznie
obronną. Sama wieża, później zwana kopernikańską, była jednym z licznych bastionów obronnych, a odkryte otwory-strzelnice, w które wyposażona była na całej wysokości, pochodzą
właśnie z okresu jej budowy, a więc prawdopodobnie XIV lub
początku XV stulecia. Ganki o konstrukcji drewnianej obiegały
wzdłuż murów obronnych od strony dziedzińca. Ganki te
o niewielkiej szerokości osłonięte były .od zewnątrz, na wysokość około 3 m od pokładu, .murem znacznie cieńszym aniżeli
w części dolnej. W murze tym znajdowały się strzelnice; pokłady zabezpieczone były drewnianą balustradą osadzoną na
wspornikowej konstrukcji dźwigającej.
W baszcie br;amnej, poza zabezpieczonym wejściem na poziomie dziedzińca, istniało wejście zewnętrznymi schodami de>
pomieszczenia na drugiej kondygnacji, skąd poruszano bronę
i prąwdapodobnie mostek zwodzony. Ostatnia kondygnacja
baszty była strażnicą. Wieża ośmioboczna spełniała rolę najmocniejszego i ostatniego punktu obrony. Nadbudowana zo- '
stała w roku 1685 spełniając rolę dzwonnicy.
·
Element najważniejszy tej partii murów, wieża kopernikowska, w pierwotnym swym układzie przedstawiała się tak,.
jak wskazują na to zachowane ślady w murach. Adaptacja
poczyniona przez Kopernika ograniczała się wyłącznie do przeróbki ostatniej kondygnacji wieży przez wybicie w niej dużych
otworów okiennych wczesno renesansowych, zwróconych
w cztery strony świata oraz do przebudowy części ganku biegnącego od wieży do baszty bramnej, polegającej na poszerzeniu i dostosowaniu do ewentualnego umieszczenia na nim
instrumentarium astronomicznego. Reszta tej części zespqłu
nie u~ęglił ·w tym okresie znaczniejszym zmianom. Zarzuty sta-
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wiane astronomowi, iż nie obserwował on całego nieboskłonu,
ale jedynie południowo wschodnie jego partie, wskazywałyby,
iż lokowanie instrumentarium na ganku między wieżą i basztą
bramną jest prawdopodobne. Północna i zachodnia część
nie była przysłonięta wysokością wieży i mtJru, który musiał
jednak pozostać nadal obronnym. Magazynem dla instrumentarium byłaby więc kondygnacja czwarta, a mieszkaniem i pracownią izba na kondygnacji ostatniej.
Dalsze zamierzone badania wyjaśnią może niejedną jeszcze
zagadkę, względnie potwierdzą dotychczasowe zdobycze i umożliwią przez to wierne odtworzenie miejsca, w którym mieszkał
i pracował przez długie lata skromny geniusz, Mikołaj Kopernik.
WŁODZIMIERZ

ZONN -

Warszawa

SYMPOZJUM O EWOLUCJI GWIAZD
na Zjeździe Międzynarodowej Unii Astronomicznej
(Rzym, wrzesień 1952 r.)
Głównym tematem sympozjum było zagadnienie ewolucji
gwiazd potraktowane w sposób odmienny, niż je traktowali
dotychczas autorowie większości prac z dziedziny kosmogonii,
np. W e i z s a ck er, H o y l e, L y t t l e t o n, L i e b i e d i nski j i Gur e w i c z. W pracach tych kosmogonistów mamy
pewne schematy teoretyczne rozwoju i powstawania gwiazd,
schematy ustalone a priori, z których autorowie wyciągali
pewne wnioski co do stanu obecnego materii kosmicznej i dowodzili, że wnioski te nie są sprzeczne z faktami obserwowa··
nymi. Jest to pewna metoda, którą można by nazwać metodą
klasyczną w kosmogonii i której przeciwstawia się obecnie
metodę inną, indukcyjną, określoną przez A m b ar c u m i a n a
jako metoda uogólniania faktów astronomicznych.
W metodzie tej chodzi o przeanalizowanie możliwie wielu
faktów wiążących się z ewolucją gwiazd i stworzenie sobie
na tej podstawie obrazu ich powstawania i ewolucji. Metodę
taką zapoczątkowali Rus s e l i H er t z s pru n g interpretując w swoim czasie słynny diagram noszący ich imiona; jak
wiemy dziś, interpretacja ta nie była słuszna; ich prace były
jednak pierwszymi krokami w metodzie "uogólniania faktów«,
stosowanej dziś szeroko, głównie przez astronomów radzieckich.
Jakież fakty i dane głównie zwracają uwagę astronomów
jako te, których uogólnienie może rzucić światło na zagadnie-
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nie pochodzenia gwiazd? Przede wszystkim te cechy, które
są związane z najtrwalszymi właściwościami gwiazd, ulegają
cymi zmianom bardzo powoli, wolniej niż przebiega proces
ewolucji gwiazd. Wiemy, że właściwości fizyczne, a więc temperatura powierzchniowa, jasność absolutna, typ widmowy,
rozmiary gwiazdy, wszystko to są parametry zmieniające się
w czasie znacznie szybciej niż np. położenie gwiazdy w przestrzeni i jej ruch. Te dwie ostatnie charakterystyki gwiazdy
zmieniają się bardzo powoli; pierwsza dlatego, że szybkości
gwiazd są na ogół nieznaczne wobec odległości, z którymi mamy
do czynienia w naszej Galaktyce; druga dlatego, że zderzenia
lub spotkania w świecie gwiazd są czymś tak mało prawdopodobnym, iż praktycznie biorąc, nie mają żadnego znaczenia.
Zatem prawdopodobieństwo zmiany ruchu gwiazdy nawet
w dużych odstępach czasu jest znikomo małe.
Oto dlaczego rozkład przestrzenny i charakterystyka ruchu
grupy gwiazd są cechami, według których możemy odróżnić
pewne grupy mające niewątpliwie róż n e pochodzenie. To
zaś, że właśnie pewne grupy gwiazd wykazują pod tym wzglę
dem zasadnicze różnice, jest pierwszą wskazówk~, że gwiazdy
powstają grupami.
.
Drugą wskazówką jest to, że wśród gwiazd mamy tak wysoki procent gwiazd podwójnych; mniej więcej około dwóch
trzecich wszystkich gwiazd w naszym najbliższym otoczeniu
są to gwiazdy podwójne, lub wielokrotne.
Powstanie układu podwójnego lub wielokrotnego nie jest
do pomyślenia w okresie, gdy gwiazda jest już tworem sformowanym, a więc pojedynczą gwiazdą.
Dwa są powody, dla których to jest nie do pomyślenia.
Pierwszym jest to, że powstanie gwiazdy popwójnej nie
może nastąpić przez przypadkowe »schwytanie" gwiazdy są
siedniej. Taki proces jest po pierwsze niesłychanie mało prawdopodob!l1y; gdyby w ten sposób powstawały gwiazdy podwójne,
it:h liczba byłaby znikomo mała w porównaniu z liczbą gwiazd
pojedynczych. Po drugie proces ów jest niezgodny z podstawowymi prawami mechaniki. Dwa wędrujące obok siebie ciała
nie mogą utworzyć układu podwójnego bez udziału sił zewnętrznych.

1

Drugim powodem jest to, że każdy proces, który wywoły
powstawanie gwiazd podwójnych z gwiazdy pojedynczej
samorzutnego rozpadu, jest również niesłychanie mało
prawdopodobny. Chodzi tu o to, że przy takim procesie moment pędu układu powinien pozostać równy momentowi pędu
pierwotnego ruchu obrotowego gwiazdy. Otóż z posiadanych
wałby
drogą
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że momenty pędu układów podwójnych są
niewspółmiernie większe niż momenty pędu gwiazd pojedynczych. Gdybyśmy w myśli stworzyli gwiazdę o obrocie takim,
że jej moment pędu równałby się przeciętnemu momentowi
pędu gwiazdy podwójnej, gwiazda ta musiałaby się natych-

danych wynika,

miast rozpaść na części.
Gwiazdy podwójne nie mogą więc powstawać ze sformowanych już gwiazd · pojedynczych; powstają widocznie wtedy,
gdy gwiazdy te dopiero się formują. Znaczy to z kolei, że nowoformujące się gwiazdy leżą dość blisko siebie, skoro wśród nich
mamy tak duży procent gwiazd podwójnych - a to znowu
oznacza, że gwiazdy muszą powstawać g r u p a m i (w których
pierwotnie gwiazdy są położone bardzo blisko siebie).
Powstające grupy gwiazd mogą być formacjami trwałymi
lub nietrwałymi i prawdopodobnie te oba rodzaje grup gwiazd
powstają w naszej Galaktyce.
Trwałymi będą te grupy, w których energia kinetyczna
gwiazd jest mniejsza niż ich energia potencjalna (wzgl~dem
całej grupy gwiazd). W tym przypadku gwiazdy nie będą wychodziły poza obręb zbiorowiska; będą jedynie wykonywały
pewne ruchy wewnątrz niego. Takimi zbiorowiskami są najprawdopodobniej gromady kuliste; ich wiek musi być bardzo
długi, rzędu 10 12-10 13 lat. Znaczy to, że wiek przeciętny gromad kulistych w naszej Galaktyce (i w innych galaktykach)
jest właśnie rzędu 10 12 lat.
Natomiast grupy, w których energia kinetyczna gwiazd
jest większa niż energia potencjalna, będą to grupy nietrwałe,
szybko się rozpadające. Zatem możliwość oglądania ich jako
pewnych skupisk trwa tylko krótko, przez czas rzędu 106 lat.
Istniejące więc dziś tego rodzaju grupy są niewątpliwie grupami niedawno powstałymi, grupami bardzo młodymi .
Do takich grup należą właśnie asocjacje odkryte przez
Aroharcumiana oraz niektóre gromady otwarte gwiazd.
Tak np. asocjacja wokół gwiazd Perseusza (tak zwana asocjacja Perseusz II) rozszerza się, jak to wykazał B l a u u w,
z prędkością średnią 0,0027 sekund łuku na rok. Znając rozmiary asocjacji można obliczyć stąd jej wiek, czyli czas, który
musiał upłynąć od chwili, gdy asocjacja ta miała rozmiary
praktycznie biorąc równe zeru. Dla asocjacji Perseusz II wiek
ten wynosi 1,3.106 lat. Podobnie ocenił M ark ar i a n wiek
asocjacji Cefeusz II: 4,5.10 6 lat.
Zdaniem Aroharcumiana i jego szkoły asocjacje są głów
nymi dostawcami gwiazd w naszej Galaktyce, przy tym asocjacje typu O są dostawcami gwiazd należących później
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głównie
z gwiaz;d
widmowych. a więc
gwiazd typu O, B, A i F. Asocjacje typu T są natomiast dostawcami gwiazd również należących do ciągu głównego, lecz
typów późniejszych G, K i M.
Przebieg tej "dostawy" przedstawia się w ten sposób, że
nowopowstające gwiazdy w obu rodzajach asocjacji są gwiazdami niestacjonarnymi, z których odbywa się gwałtowna
ucieczka materii nazewnątrz i które z tego powodu nie speł
niają równań dotyczących gwiazd będących w stanie równowagi. Zatem gwiazdy te nie leżą na ciągu głównym, lecz n a d
nim; nowopowstające gwiazdy typu O, B, A i F leżą nad cią
giem głównym w miejscach odpowiadających tym typom widmowym; nowopowstające gwiazdy-karły, typu G, K i M, leżą
również n a d ciągiem głównym, lecz po prawej stronie diagramu Russella-Hertzsprunga.
W obu tych grupach gwiazdy szybko wędrują (na diagramie II.-R.) wzdłuż prostych równoległych do osi jasności
absolutnych (z góry na dół) i po upływie stosunkowo krótkiego
czasu, rzędu 106 lat, zamieniają się w gwiazdy trwałe, będące
w stanie równowagi termodynamicznej i promienistej. Od tej
chwili wędrują one powoli wzdłuż ciągu głównego (ku późniejszym typom widmowym), zgodnie z przewidywaniami teoretycznymi.
Ciąg główny jest więc w pierwszej swej połowie, od typu O
do typu F, miejscem pobytu tylko gwiazd należących do podsystemu płaskiego i powstających wyłącznie z asocjacji typu O.
W drugiej połowie, od typu G do M, jest właściwie mieszaniną
gwiazd, które dostały się tam w wyniku ewolucji gwiazd należących pierwotnie do pierwszej połowy (do odcinka 0-F)
i gwiazd nowopowstających z asocjacji typu T, tworzących
następnie podsystemy pośrednie.
Istotnie, badania P ar e n a g o, Kuk ark i n a i innych pokazały, że ciąg główny nie jest czymś jednolitym i że w obszarze typu widmowego G występuje w nim wyraźna nieciągłość.
W tym typie widmowym stwierdzamy też wyraźną zmianę
charakterystyk ruchu gwiazd; zmienia się wyraźnie elipsoida
prędkości 1 ) gwiazd z wydłużonej na kulistą o znacznie więk
szych rozmiarach.
W tym właśnie miejscu wchodzą do ciągu głównego gwiazdy
młode powstające z asocjacji typu T, prawdopodobnie o innym
nieco składzie chemicznym, niż wędrujące wzdłuż gałęzi ciągu

do

podsystemu

ciągu

głównego

płaskiego,
złożonego
wcześniejszych typów

i) Por. Urania, T. XXIII, str. 264.
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głównego gwiazdy z asocjacji typu O i dlatego różniące si•~
rcieco położeniem na tej gałęzi.
Ogólny obraz powstawania i ewolucji gwiazd nie obejmuje,
jak widzimy, olbrzymów żółtych i czerwonych. Tutaj Ambarcumian wypowiada przypuszczenie, że tego typu gwiazdy są
czymś w rodzaju gorących gwiazd ciągu głównego otoczonych
rozległymi atmosferami. Obecność rozległej atmosfery zmienia
typ widmowy gwiazdy i dlatego obserwujemy je jako gwiazdy
późniejszych typów.
"Słuszność zależności masa jasność absolutna, zaróvvno
dla gwiazd o duże j jasności absolutnej i wczesnych typach
widmowych, jak też dla gwiazd o typach późniejszych, uprawnia nas do tego uogólnienia. Spełnienie tego prawa mówi, że
budowa wewnętrzna obu grup gwiazd (olbrzymów białych
i olbrzymów żółtych i czerwonych) jest w zasadzie jednako\va.
Znaczy to, że zimny nadolbrzym lub olbrzym składa si~:-~ z jądra,
będącego w istocie gwiazdą o wysokiej temperaturze należąc<1
do ciągu głównego i z rozległej otoczki o małej stosunkowo
gęstości i małej masie" (cytat wedł . Amb arcu m ian a) .
Zupełnie inny obraz ewolucji gwiazd wysuwa grupa teoretyków angielskich z H o y l e m na czele.
Ich zdaniem gwiazdy powstają jako przypadkowe zgęszcze
nia materii międzygwiazdowej. To pierwotne przypadkowe
zgęszczenie jest właśnie pra-gwiazdą; jeśli jej ruch względem
pozostałej części materii w jakimś obłoku jest powolny, pragwiazda "ściąga" na siebie, wskutek sił gwitacyjnych, coraz
to więcej materii. Rośnie zatem masa pra-gwiazdy i gęstość
w jej środku . Przy tym wzroście gęstości wzrasta również tem peratura pra-gwiazdy i w pewnej chwili, gdy temperatura
stanie się dostat ecznie wysoka, rozpoczynają się we wnętrzu
pra-gv->iazdy p rocesy przemian atomowych (jąd~·owych), w wyniku k t órych zaczyna ona int ensywnie pro m ieniować, stając
s i ę norma ln ą gwi azdą o stosu nkowo niedu ż~ j masie.
J eś li n at omiast ruch p ra- gwiazdy wzglę d e m obłoku mat erii,
z którego pra -gwiazd a powstała , jest szybki, wzrost jej m asy
jest bardzo wolny, tak że prakty cznie b iorąc p ra-gwiazda n ie
dochodzi w ogóle do stadium gwiazdy. W tym przyp adku m am y
sytuację taką , jaką przedstawia w swej hipotezie S c h m i d t ;
materia międzygwiazdowa gromadzi się p o z a gwiaz dą two -,
rząc za nią jak gdyby warkocz zgęszczonej materii.
Z obliczeń Hoyle'a wynikp., że tą graniczną szybkoś cią jest
l km/sek; . pra-gwiazdy poruszające się z mniejszą prędkością
(względem obłoku) ewoluują w gwiazdy; . poruszając0 . się z . więk
szą · szybkością niż l km/sek pozostają zgęszczeniami materii
i nie dochodzą w ogóle do stadium gwiazdy.
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Proces przed chwilą opisany nazywa Hoyle akr e c ją.
Proces ten nie musi się odbywać tylko w obłoku "rodzimym«
gwiazdy, lecz może się powtórzyć lub być kontynuowany
w innym obłoku, do którego wejdzie z kolei gwiazda lub nawet pra-gwiazda. I znowu warunkiem, aby w tym przypadku
akrecja następowała, jest posiadanie szybkości mniejszej niż
l km/sek względem obłoku.
Jak widzimy, hipotezja akrecji przedstawia zupełnie inny
obraz powstawania i ewolucji gwiazd, niż hipoteza Ambarcumiana. W obrazie Hoyle'a ewolucja gwiazd idzie w diagramie
Russella-Hertzsprunga ogólnie biorąc z d o ł u w górę, prze-ciwnie, niż w hipotezie Ambarcumiana i we wszystkich innych
poprzednich hipotezach.
Hipoteza Hoyle'a nie tłumaczy wcale powstawania gwiazd
podwójnych, ani występowania gwiazd w formie różnego rodzaju ugrupowań, z którymi tak często się spotykamy w naszym bliższym i dalszym otoczeniu. Nie tłumaczy zatem faktów
najaktualniejszych, które mają niewątpliwie duże znaczenie
kosmogoniczne. Z tego chociażby powodu należy odni.e:;c się
do niej z wielką nieufnością.
Nie znaczy to oczywiście, by proces przedstawiony w hipotezie Hoyle'a należało uznać za coś niemożliwego; wręcz przeciwnie, tego typu procesy muszą się oczywiście odbywać
w obłokach ciemnej materii; są to jednak procesy najprawdopodobniej rzadkie i będące w ogólnym obrazie powstawania
i ewolucji gwiazd raczej czymś wyjątkowym lub bardzo
rzadkim.

KRONIKA
Walne zebranie Polskiego Towarzystwa Astronomicznego
W dn. 16. XI. 1952 odbyło się w Warszawie walne zebranie Folskiego
Towarzystwa Astronomicznego, na które przybyło 44 astronomów z całej
Polski.
Na raJmym posiedzeniu, poświęconym sprawom organizacyjnym,
wybrano nowe władze Towarzystwa w następującym składzie: prezes prof. dr Wł . Z o n n (Warszawa), wiceprezes - zast. prof. dr S. P i o• r o w ski (Warszawa), członkowie zarządu: zast. prof. dr J. M er g e nta l er (Wrocław), doc. dr A. O p o l ski (Wrocław) oraz dr K. Kor d yl e w ski (Kraków). Na zebraniu omówiono dotychczasową działalność
P. T. A. oraz możliwości przyszłej działalności. Między innymi walne
zebranie zaleciło nowowybranemu zarządowi organizowanie sympozjonów, tj. zjazdów naukowych poświęconych wybranym, aktualnym
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zagadnieniom, gdyż dotychczasowe zjazdy naukowe FTA, które obejmują
zbyt wiele dziedzin astronomii, chociaż dają ogólny przegląd
prac astronomicznych w Folsce, nie pozwalają jednak dokładnie przedyskutować żadnego problemu. Fostanowiono bądź w "Sprawozdaniach
Folskiego Towarzystwa Astronomicznego", bądź w projektowanym nowym wydawnictwie "Fostępy Astronomii" zamieszczać kronikę polskiej
astronomii, która uwzględniałaby zmiany personalne wśród pracowników
obserwatoriów, uzyskane w Folsce stopnie naukowe oraz inne wiadomości ciekawe dla osób zainteresowanych życiem polskiej astronomii
oraz stanowiące materiał historyczny dla przyszłych badaczy nauki
polskiej.
Zalecono nowemu zarządowi zorganizowanie ekspedycji na całkowite
zaćmienie Słońca w r. 1954, w której mogliby wziąć udział wszyscy
astronomowie polscy. Granica pasa całkowitego zaćmienia będzie się
w przybliżeniu pokrywać z częścią północno-wschodniej granicy Folski.
Dotychczas nie obliczono jednak dokładnie, czy całkowite zaćmienie
będzie widoczne również w pasie granicznym po stronie polskiej, czy też
tylko po stronie radzieckiej. Zależnie od wyników dokładnych obliczeń,
postanowiono bądź to urządzić obóz ekspedycyjny po stronie polskiej,
bądź też wszcząć starania o zbiorową przepustkę graniczną na terytorium
zaprzyjaźnionej Litewskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej. Celem
~kspedycji będzie zebranie materiału do badań naukowych, jak również umożliwienie zobaczenia tego rzadkiego zjawiska tym, którzy
jako pracownicy dydaktyczni wyższych uczelni muszą o tym zjawisku
nauczać innych.
Fostanowiono wydać drukiem album - galerię zawierający portrety
i krótkie życiorysy wszystkich żyjących członków F. T. A. oraz podobną
galerię wybitniejszych zmarłych astronomów polskich.
W związku ze zbliżającym się rokiem kopernikańskim 1953, zebranie
uchwaliło zwrócić się do Folskiej Akademii Nauk o przyznanie w tym
roku kilku specjalnych nagród naukowych za wybitniejsze prace z dziedziny astronomii oraz o założenie kamienia węgielnego pod Centralne
Obserwatorium Astronomiczne imienia Mikołaja Kopernika. Zebranie
zaleciło również nowemu zarządowi rozpoczęcie starań o doroczną astrojednocześnie

nomiczną nagrodę naukową.

Uchwalony preliminarz budżetowy na rok 1953 przewiduje wydatki
w wysokości około 1/• miliona zł. Tak wysoki budżet związany jest
z podjęciem przez F. T. A. szerokiej akcji wydawniczej. Oprócz wydawanych obecnie "Sprawozdań", obejmujących sprawozdania z działal
ności poszczególnych obserwatoriów w Folsce oraz ze zjazdów F. T. A.,
projektuje się wydawanie kwartalnika lub półrocznika naukowego
, ,Postępy Astronomii", przeznaczonego dla astronomów fachowych, dla
naukowców z dziedzin pokrewnych, oraz dla zaawansowanych miło
'śników astronomii. "Fostępy Astronomii" miałyby za zadanie informować o aktualnym stanie poszczególnych dziedzin astronomii.
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Oprócz tych wydawnictw własnych P. T. A. przejmie wydawanie
warszawskiego "Rocznika Astronomicznego", wydawanego dotychczas
przez Geodezyjny Instytut Naukowo-Badawczy, oraz międzynarodowego
wydawnictwa wychodzącego w Polscc "Supplemento Internationale"
Rocznika Astronomicznego Obserwatorium Krakowskiego, zawierającego
eternerydy gwiazd zmiennych zaćmieniowych, którego redakcja znajduje
się w Krakowie. Uchwalono, iż forma tych przejmowanych obecnie
przez P. T. A. wydawnictw nie ulegnie zasadniczym zmianom.
Na zjeździe postanowiono oprócz działalności naukowej i wydawniczej wszcząć równie:l akcję popularyzatorską. Akcja ta nie ma być
dublowaniem podobnej akcji prowadzonej z pożytkiem przez P. T. M. A.
O ile zasięg działania tego ostatniego Towarzystwa obejmuje jak najszersze sfery społeczeństwa, o tyle P. T. A. zajmie się popularyzacją
astronomii wśród osób posiadających wyższe wykształcenie matematyczne. Akcja ta będzie miała przede wszystkim na celu zbliżyć do
astronomii naukowców z innych specjalności oraz inteligencję techniczną.
Dlatego, oprócz wydawania "Postępów Astronomii", przewiduje się
zorganizowanie w r. 1953 w 5 większych ośrodkach naukowych Polski
odpowiednich odczytów naukowych w ogólnej liczbie 15.
Po południu dn. 16. XI. członkowie delegacji polskiej na zjazd
Międzynarodowej Unii Astronomicznej w Rzymie wygłosili referaty
sprawozdawcze z tego zjazdu. Przewodniczący delegacji, prof. dr
E. Rybka, mówił o ogólnych wrnżeniach ze zjazdu oraz o przebiegu
obrad sympozjonu poświęconego katalogowi słabych gwiazd (por. Urania,
T. XXIII, str. 356). Prof. Wł. Z o n n mówił o sympozjonie poświęconym
kosmogonii gwiazd (por. artykuł na str. 9 niniejszego numeru Uranii),
następnie zaś prof. dr T. B a n a c h i e w i c z zreferował zagadnienia
omawiane na posiedzeniu komisji Księżyca.
Sprawozdawca omówił zagadnienia związane z umiejętnością dokład
nego wyznaczania położenia tarczy Księżyca na sferze niebieskiej, ictóre
nabierają szczególnej wagi w związku z po~i.anowieniem Międzynaro
dowej Unii Astronomicznej wprowadzenia od roku 1960 do wszystkich
roczników astronomicznych tzw. czasu efemeryd, który będzie czasem
tc.oretycznym, nie uwzględniającym nierówności przypadkowych i zmian
systematycznych prędkości obrotu Ziemi. Zmiany te dają się wyznaczać
właśnie z obserwacji zakryć gwiazd przez Księżyc. Należyte opracowanie
zakryć, które przy udoskonalonych, bezosobowych fotoelektrycznych metodach obserwacji dają się notować z dokładnością do tysięcznych
części sekundy, spotyka się z wielkimi trudnościami, z powodu nieznajomości profilu brzegu Księżyca, który jest różny w różnych chwilach,
wskutek libracji. Wprawdzie istnieją atlasy profili Księżyca w różnycl".l
jego położeniach, brak jednak tym atlasom należytego punktu odt;liesienia. Nierówności brzegu tarczy należy bowiem odnosić do środka
ciężkości, tymczasem stosowane Dbecnie metody wyznaczania tego środka
opierają się na założeniu, że śrędnio biorąc b~;zeg tarczy Księżyca jest
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kolisty, co prowadzi do pewnego rodzaju błędnego koła rozumowaii.
Prof. Banachiewicz podał interesujące porównanie, iż gdyby mieszkaniec
K~>iężyca starał się w ten sposób wyznaczyć kształt tarczy Ziemi, to doszedłby do przekonania, iż np. powierzchnia Europy znajduje się średnio
biotąc 2 km pod poziomem morza. Wprawdzie księżycowy obserwator
łatwo spostrzegłby, że profil Ziemi bardziej zbliżony jest do elipsy niż
do koła, w wypadku jednak Księżyca posiadającego dużo mniejsze
spłaszczenie oraz większe stosunkowo nierówności powierzchni, tego rodzaju błędy muszą występować i najprawdopodobniej często są popełniane. Sytuację pogarsza jeszcze to, iż z reguły obserwujemy tylko
połowę profilu tarczy Księżyca na raz.
Zdaniem mówcy jedyną drogą prowadzącą do celu jest numeryczne
wyznaczenie punktów oporowych dla profilu Księżyca, bez żadnych
powziętych z góry założeń, przez mierzenie kątowych odległości poszczególnych punktów brzegu tarczy od jakiegoś stałego, dowolnie obranego punktu, znajdującego się w pobliżu środka tarczy. Z obserwacji
tych dałoby się następnie otrzymać również pewne dane dotyczące poło
żenia środka ciężkości Księżyca na sferze niebieskiej.
Prof. Banachiewicz zwrócił również uwagę na zakrycie gwiazd y cr
Barana przez Europę (II księżyc Jowisza), k t óre nastąpi w dniu 30. XI.
Zaobserwowanie zakrycia pozwoli w szczególności wyznaczyć bardzo
dokładnie wzajemne położenie Europy, a co za tym idzie i Jowisza,
w stosunku do gwiazdy cr Barana, która jE!st gwiazdą katalogu fundamentalnego. Podobne zakrycie gwiazdy katalogu fundamentalnego przez
któryś z księżyców Jowisza zdarza się średnio w danym punkcie Ziemi
zaledwie raz na 1300 lat.
Po sprawozdaniach odbyło się zebranie towarzyskie, na którym uczestnicy zjazdu mogli omówić osobiście liczne drobne zagadnienia dotyczące
współpracy poszczególnych obserwatoriów, . oraz podzielić się indywidualnymi doświadczeniami ncmkowymi i dydaktycznymi.
W poniedziałek dn. 17. XI. odbyła się wycieczka do filii Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Warszawskiego w Ostrowiku,
gdzie zebrani obejrzeli prowizorycznie u stawiony 10 calowy refraktor
(patrz okła dka N r 56 Uranii z roku 1951), na k t órym wykonu je się
program obserwacj i sł abyc h algolid, oraz m on tuj ące s i ę d alsze narzędzia
i b u du jące się pawilon y obserwacyjne. T ego sam ego d nia zwiedzono
pr acow nie słu ż b y czasu or az pomiarów geodezyj n y ch Głów n eg o Urzę du
M iar w W a r szaw ie oraz Zakład A stronomii Prakty czn e j Polit€ chniki
W a r szawskie j, g d zie szczególny podziw wzbud z iła st ylow a sala wykładowa.
K . R.
Zaćmienie

Słońca

30. VI. 1954

Dnia 30 czerwca 19954 r . nastąpi zaćmienie Słońca, które będzie widoczne na półnoanej półkuli. Pas całkowitego zaćmienia ·przejdzie p·rzez
:Półwysep Skandynawski i Wschodnią Europę, zaczepiając _ również o mały

URANIA

1<.!

.;rodek pa..3a. ca.(~OIIiteqo za.c'mienia.
____ gra.nica. pa..3a. ccdkowite9o z.o.imienia...

- - - - izochrono.. pocz.ą.tMu z.a.c'mie.nitJ..
____ __ iz.ochTona..

ll.ońco.

:t.O:i.Ć,.,icnia..

-12
IS!l

U" c.Jr. Ru."f'

c.s'r. eaf'OI'·

obszar północno-wschodniej Polski. Mapka przedstawia teren całkowi
tego zaćmienia; reszta obszaru Folski będzie objęta zaćmieniem częścio
wym. Zaćmienie nastąpi (w Polsce) między godz. 12so a 15 20 czasu środ
kowo europejskiego. Mapka została wykreślona na podstawie danyc\ot
zaczerpniętych z Rocznika Astronomicznego ZSRR na rok 1954.
J. D .
Z

Z
łaja

Kronikł

Roku Kopernikowskiego

miesiącem styczniem br. rozpoczyna się Rok Jubileuszowy MikoKopernika. W roku tym przypada 410 rocznica śmierci astrenoma,
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a zarazem 480 rocznica jego urodzin. Z powodu hitlerowskiej okupacji
<:ałego kraju naród polski nie mógł uczcić zasług M. Kopernika w terminie zwyczajowo przyjętym, tj. w 400-lecie śmierci w 1943 r. Nic więc
-dziwnego, że przy pierwszej nadarzającej się sposobności Naród pragnie
zamanifestować wielką i niewygasłą cześć dla nsłu~ genialnego Rodaka,
1<tórC>go dzieło zrewolucjonizowało myśl ludzką i stworzyło podstawy
pod nowy, prawidłowy pogląd na budowę świata.
W związku z uroczystościami jubileuszowymi, Towarzystwo nasze,
równo przed rokiem, w styczniowym zeszycie Uranti, rzuciło hasło budowy Ludowych Obserwatoriów Astronomicznych w wojewódzkich mia~tach naszego kraju. Powodzenie tej inicjatywy wskazuJe, że myśl ta
7nalazła oparcie w pragnieniach mas naszego społzczenstwa, garnącego
się ~zczerze do naukowego pogłębienia swojego światopoglądu. Nie tyle
materialną ofiarą, ile tłumnym wstąpieniem w szeregi członków naszego
Towarzystwa, zamanifestowały swój stosunek do inicjatywy P. T. M. A.
rzesze robotników, chłopów i zawodowej inteligencji, a zwłaszcza uczącą
się młodzież: liczba członków Towarzystwa wzrosła prawie dziesięcio
krotnie w stosunku do stanu przedwojennego. Ten konkretny fakt postawił nas w tej dziedzinie stosunków w równym szeregu z państwami
ościennymi.
Najwyższa władza zorganizowanej nauki polskiej, jaką jest czynna
od roku Folska Akademia Nauk w Warszawie, wysunęła się na czoło
całej akcji, związanej z pamiętną rocznicą, ujmując w swoje ręce stanowisko kierownicze. Powołano specjalną komisję obchodu jubileuszowego, pod przewodnictwem zastępcy naukowego sekretarza P. A. N.
prof. dr J. Chałasińskiego, która przystąpiła zaraz do pracy. Podkomisja
programu obchodu, do której został zaproszony prezes P. T. M. A., na
szeregu posiedzeń ustaliła ostateczny program uroczystości.
Aby szerzej naświetlić tło działalności M. Kopernika i związać je
z ogólnym obrazem społeczno-ekonomicznym czasów polskiego Odrodzenia, postanowiono urządzić ogólno-krajowy zjazd naukowy w Krakowie, organizowany przez Instytut Badań Literackich, wspólnie z I Wydziałem P. A. N. Zjazd ujawni w szeregu referatów postępowe tradycje
polskiej myśli społecznej i filozoficznej XVI wieku, której wyrazicielką
była w szczególności piękna postać Frycza Modrzewskiego.
W związku z pracami zjazdu postanowiono urządzić w Krakowie
wielką wystawę polskiego Odrodzenia, która mieszcząc się w murach
starej wszechnicy jagiellońskiej, zwiąże się tym samym z pos~acią M.
Kopernika, jej ucznia. W dawnym lektorium Ptolemeusza, gdzie mlody
Kopernik słuchał astronomicznych wykładów Wojciecha z Brudzewa.
będzie zorganizowana wystawa · starożytnych narzędzi astronomicznych
z czasów Kopernika.
W ramach ogólnego zjazdu naukowego urządzony będzie osobny zjazd
polskich astronomów, zorganizowany przez Polskie Towarzystwo Astro-
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nomiczhe. Na zjazd ten będą Żaproszeni astronomowie krajów demokracji ludowej oraz indywidualni goscie zaprzyjaźnieni z polsk=1 nauką.
P. T. M. A. podejmie wznowieriie doświadczenia Foucault'n stwier.:.
dzającego naocznie ruch Ziemi dokoła swojej osi, postulowailv przC7
teorie Kopernika. W roku 1949 urządzony przez Koło Krakowsldc
P. T. M. A. publiczny pokaz tego genialnego w swojej prostocie I omy•;ł u .
zwiedziło w Krakowie ponad 25.000 osób.
Trwałą zasługą uroczystości jubileuszowych b~dzie szer~g wydn ,.. nictw, jak wznowienie dzieł Kopernika, na czele z nowym opracow aniem, tak tekstu łacińskiego, jak i poprawnego tłumaczenia polskiego,
epokowej pracy O obrotach «. Wydana zostanie wierna podobizna,
z zachowanego oryginału, pierwszej drukowanej jego pracy litcracki' 'J
ogłoszonej w Krakowie u Hallera w 1509 r. Jest to tłumaczl•nie do- •
konane przez Kopernika z greckiego oryginału, improwizowanych lis~ów
obyczajowych Teofilakta Symokatty. Przygotowywane jest równicz now t>
wydanic ekonomicznych pism Kopernika pod redakcją prof. E. Lipiń 
skiego. Poza tym planuje się szereg propagandowych imprez, jak album
miejscowości związanych z życiem Kopernika, długi szereg octczytÓ\\,
zwłaszcza dla młodzieży szkolnej, urządzanych przez nasze Towarzystwo wraz z pokazami gwiazdzistego nieba przy pomocy przywiezionych
lunet astronomicznych. Również wprzęgną się do pracy radio, J'ilm
i wystawy ruchome.
W ramach uroczystości jubileuszowych odbędzie się założt'nie kamienia węgielnego pod budowę, w okolicach Warszawy, Ccntralm•go
Obserwatorium Astronomicznego, jako instytucji czysto naukowo-oad wczej, nic związanej z żadną placówką uniwersytecką. Tym sposobem
spełni się nic tyU::o uchwałę Kongresu Nauki Polskiej, ale zarazem
gorący postulat pracowników naukowych astronomii, wysuwani od
wielu lat.
Również w tym czasie nastąpi uroczyste otwarcie pierw.;-.f'go Ludowego Obserwatorium Astronomicznego w Katowicach, gdzie! pra~~~
w urządzanym Parku Kultury i Wypoczynku, na obszarze 570 hckt., są
już daleko posunięte; będzie to pierwsza na Ziemiach Polskich instytucja tego rodzaju, wyrosła z inicjatywy P. T. M. A., gorąco podtrzymanej przez miejscowe czynniki, które finansują to wspaniałe dzieło
upowszechnienia nauki i kulturalnego wypoczynku ludzi pracy. Prac(;
popularyzatorską spełnia ta nowa instytucja już dzisiaj, zasilona wypożyczonymi instrumentami z krakowskiego Ludowego Obserwatoriua1,
mieści się na razie w prowizorycznym baraku, cierpliwie oczekujac
swojej nowej, pięknej sic<lziby.
Warszawa, jako stolica, otrzyma w budującym się Parku Kultury,
drugie z kolei Ludowe Obserwatorium, które zapewne będzie czcić uroczyście w tym pamiętnym roku jubileuszowym założenie fundamentów
pod własny budynek. Spodziewać się należy, że Kraków, który wypJelęgnował myśl Ludowych Obserwatoriów i pierwszy wszedł w posia-
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dt>nie odpowiedniego terenu budowy, nii pozostanie odsunięty od tej
akcji, mimo piętrzących się trudności finansowych.
Do konkretnych zysków Roku Kopernikańskiego zapisze się wreszcie
odzyskanie z rąk prywatnych toruńskiego domu rodziców Kopernika,
w którym urodził się Wielki Astronom. W domu tym, przywróconym
do stanu z czasów Kopernika, otrzyma tamtejsze Koło P. T. lvl. A. swoją
siedzibę, która będzie zarazem miejscem wszelkich zebrań nau!i:owych.
W pełnej świadomości, że teoria M. Kopernika, z uwagi na jej ogólno
ludzki zasięg i przełomowy charakter naukowy, jest wydarzeniem nic
tylko polskim, lecz ogólnoświatowym, Komisja P. A. N. Obchodu Jubileuszowego wystąpiła do Folskiego Komitetu Obrońców Pok;oju z wnioskiem, aby on wniósł na obrady Kongresu Narodów (w grudniu 1952)
sprawę ogłoszenia roku 1953 jako »Roku Kopernikańskiego« w skali
światowej.
W. K.
Wyniki trzydziestoletnich obserwacji Marsa
Charkowski astronom N. P. B ar a b a s z e w ogłosił wyniki obserwacji
Marsa wykonanych wizualnie i fotograficznie przy użyciu różnobarwnych
filtrów 10 Y. -calowym refraktorem oraz 200-miiimetrowym reflektorem Obserwatorium Uniwersytetu im. Garkiego w Charkowie, w latach 1920-1950.
Między innymi Barahaszew stwierdził, iż barwa tzw. "mórz" marsyjskich jest w rzeczywistości czerwona, podobnie jak całej powierzchni
planety. Przypisywany im kolor niebieski i zielony widoczny jest tylko
wskutek kontrastu z innymi, bardziej czerwonymi miejscami. "Morza"
marsyjskie można podzielić na dwa typy. Jedne zmieniają barwę zależnie
od pory roku i przypuszczalnie są miejscami porośniętymi roślinnością.
Na innych, stosunkowo mało licznych, takich periodycznych zmian nie
widać. W tym wypadku odmienna barwa wywołana jest widocznie
tylko przyczynami geologicznymi.
Jasne polarne czapy marsyjskie posiadają również barwę czerwonawą, co jest jeszcze jednym dowodem niezmiernej cienkości lodów
polarnych, spod których prześwieca powierzchnia planety. Ponad lodami polarnymi udało się zauważyć liczne chmury, unoszące się na
znacznej wysokości, które silnie rozpraszają promienie niebieskie, nie
stawiając większych przeszkód promieniom czerwonym.
Częste, lokalne oraz ogólne, zmętnienia atmosfery marsyjskiej wskazują na burzliwość procesów w niej zachodzących. Z pomiarów przeźro
czystości atmosfery w różnych barwach i różnych miejscach tarczy
planety Barahaszew wyznaczył ciśnienie barometryczne na powierzchni
Marsa, wynoszące ledwie 99 mm słupa rtęci. Jest to wielkość zgodna
z grubsza z innymi dotychczas wyznaczonymi i).
[Według Astronomiczeskij Zurna! 29, 538 (1952))
K.R.
1)

Por. Urania T. XX, str. 84.
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Radiowe obserwacje

zaćmień .Słońca

przez

i obserwacje

zaknrć

radiogwiazd

Słońce

Uwagę astronomów skupiają ostatnio na sobie obserwacje Słońca na
falach radiowych. Toteż podczas wszystkich ostatnich zaćmień Słońca
wyruszają do strefy zaćmienia liczne ekspedycje astronomów z różnych
krajów celem przeprowadzenia obserwacji na drodze radiowej. Szczególnie ciekawe są wyniki ekspedycji francuskiej do Afryki podczas
dwóch ostatnich zaćmień, l września 1951 roku i 25 lutego 1952 roku.
Ekspedycje te wykonywały obserwacje przy pomocy aparatury nastrojonej na długości fali 3,2 cm i 1,78 m. Przeprowadzeniu tych obserwacji sprzyjały zarówno dogodne warunki meteorologiczne podczas
zaćmienia, jak i to, że aktywność Słońca była w tym czasie znacznie
zmniejszona; na jego powierzchni występowały tylko dwie plamy i nieliczne proturberancje.
Z obserwacji zaćmienia na falach centymetrowych można było stwierdzić występowanie pojaśnienia ku brzegowi tarczy Słońca, co potwierdza
już wcześniej otrzymane wyniki. Poza tym, obserwując zakrywanie plam
na powierzchni Słońca, można było przekonać się, że promieniowanie
radiowe towarzyszące tym plamom pochodzi z obszaru mniejszego od
podwójnej powierzchni zajętej przez plamy.
Ciekawsze rezultaty dały obserwacje na fali 1,78 m . Okazało się
mianowicie, że średnica obszaru, z którego wysyłane są te fale wynosi
około 1,35 średnicy wizualnej tarczy Słońca. Obszar, z którego pochodzi
to promieniowanie, odbiega przy tym dość silnie od koła, a mianowicie
wykazuje spłaszczenie biegunowe. Analiza obserwacji zaćmienia wykonanych w różnych miejscach pozwoliła na podanie przybliżonego kształtu
tarczy Słońca obserwowanej na falach metrowych. Tarcza ta jest dość
silnie spłaszczona na biegunach i wydłużona w kierunku równikowym.
Wyniki te zostały potwierdzone również przez inne wykonane ostatnio
obserwacje.
Wiele uwagi zwraca się również ostatnio na obserwacje zakryć radiogwiazd przez Słońce. Ponieważ na promieniowanie radiowe mają znaczny
wpływ również najbardziej zewnc:trzne części korony słonecznej, zakrycie
takie może zachodzić, gdy radiogwiazda przechodzi w znacznej nawet
odległości od widzialnej tarczy Słońca. Dotychczasowe obserwacje takich
zakryć nie udawały się ze wzglQdu na silnie zakłócający wpływ promieniowania radiowego pochodzącego od samego Słońca (szczególnie od
plam na Słońcu). Dopiero w czerwcu bieżącego roku udało się po raz
pierwszy zaob s erwować zakrycie radiogwiazdy w gwiazdozbiorze Byka 1 ).
Z obserwacji przeprowadzonych na dwóch długościach fali otrzymano
piękną krzywą zmian natężenia promieniowania radiogwiazdy podczas
zakrycia,, przy czym okazało się, że wybitne zmiany tego natężenia występują już, gdy radiogwiazda przechodzi w odległości około 10 wi-

1

)

Por. Urania, T. XXIII, str. 239.
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<b!alnych promieni Słońca od jego środka. Obserwacje te mają ogromne
znaczenie dla zbadania stanu fizycznego najbardziej zewnętrznych warstw
korony słonecznej.
[Według

Nature 170, 191 i 319 (1952)]
Obserwacje gwiazd

AS
zaćmieniowych

Gwiazdy tego typu są w Polsce systematycznie obserwowane z górą
wieku, głównie w Obserwatorium Krakowskim. Praca w tej dziedzinie nie postuluje koniecznie skomplikowanych i drogich instrumentów.
Wystarcza luneta, wprawny obserwator i nade wszystko jego zapał.
W Acta Astronom.ica (seria c, tom 5, sierpień 1952) pojawiły się
zebrane krótko na 8 stronach częściowe wyniki trzechletnich obserwacyj
(1949-51) dr R. S z a f ran i e c, adiunkta Obserwatorium Krakowskiegu,
które krótko omówimy. Celem obserwacyj w liczbie 7643 było wyznaczenie momentów najmniejszego blasku gwiazd tego typu. Takie momenty są bardzo potrzebne dla wyk;rycia perturbacyj zachodzących
w obrębie tych ciasnych dwójek gwiazd, obiegających niemal w pła
szczyźnie naszego widzenia wspólny im środek masy. Minimów wyznaezono w sumie 282 dla 81 różnych gwiazd zaćmieniowych. Srednio przypada 94 obserwacyj na jedną gwiazdę. Zatyni materiał obserwacyjny
został jeszcze nie całkowicie wyzyskany, gdyż niewątpliwie dla szeregu
«wiazd byłby on wystarczający dla obliczenia krzywych zmian blasku,
nieraz niedostatecznie do tej pory znanych.
Rozpatrując wyniki obserwacyj zauważyliśmy pewien szczegół, który
może być wskazówką dla masowych obserwacyj tych gwiazd metodą
Argelandera. Otóż tylko 2706, tj. 35% obserwacyj, odnosi się do malejącego
blasku gwiazd, podczas gdy 4937, tj. 65°/o, pokrywa blask wzrastający.
Tak wielką przewagę obserwacyj II-ej gałęzi krzywych nad I-szą gałęzią (w stosunku 2:1) da się wytłumaczyć jedynie wymagającym dużo
czasu uruchamianiem obserwacyj, przede wszystkim odszukiwaniem na
niebie programowych gwiazd wśród milionów innych obiektów. W dru~:iej natomiast części nocy czas obserwatora poświęcony tym samym
~:wiazdom programowym dawał podwójny efekt. Wyszukiwanie bowiem
obiektów trwało już najwidoczniej krótko. Oto wniosek, jaki nasuwa się:
wskazanie dla obserwatorów poświęcenia większej ilości czasu na obserwacje blasku malejącego, co da jeszcze lepsze wyniki przy tej samej
ilości obserwacyj.
J. G.
ćwierć

1

OBSERWACJE
Obserwacja

II. satelity Jowisza, Europy, z gwiazdą sigma
Barana w nocy z 19 na 20 listopada 1952 r.

złączenia

W Krakowie wieczorem dnia 19. XI. 1952
pewiedzi PIHM mówiły o lokalnych mgłach

panowała gęsta mgła. Zawzrastających nad ranem.
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W Obserwatorium Krakowskim postanowiono wyjechać poza miasto
z jedną z małych lunet w celu sprawdzenia przepowiedzianego pn;ez
prof. dr T. Banachiewicza *) rzadkiego zjawiska złączenia gwiazdy 5-tej
wielk. sigma Barana z Europą, drugim satelitą Jowisza. Zadanie polegało na wyznaczeniu z obserwacji momentu złączenia i przybliżonego
odstępu pomiędzy gwiazdą a satelitą w chwili złączenia oraz na ewentualnym zaobserwowaniu czasu trwania zakrycia, gdyby takie zdarzyło
się w naszej szerokości geograficznej.
Podpisany wyruszył po krótkich przygotowaniach o godz. 21 autobusem do miejscowości Mogilany, położonej w odległości 16 km na południc od Krakowa w miejscu, gdzie szosa Kraków-Zakopane przekracza grzbiet wzgórza wysokości 400 m nad poz. morza (zatem wznie-
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Jowisz z 4 satelitami w sąsiedztwie gwiazdy sigma Barana w nocy
19/20. XI. 1952. Obraz nieodwrócony. Czas środk.-europ. Kolejność
satelitów na rysunku z godz. 4h om od lewej ku prawej: l) satelita III.
Ganimedes, 2) Jowisz, 3) satelita I. Jo, 4) satelita IV. Kalisto, 5) gwiazda
stała sigma Barana, 6) satelita II. Europa (po złączeniu z gwiazdą).
sianego nad Obserwatorium Krakowskim o 180 m). Blisko Mogilan
istotnie autobus wydostał się ponad morze mgieł, na samym grzbiecie
wiał lekki wiatr, a przez ciemne roziskrzone niebo tylko bardzo rzadko
przesuwały się cienkie chmurki. Dzięki życzliwej pomocy posterunku
*)

Por. sprawozdanie z Walnego Zebrania P. T. A., str. 17.
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Milicji Obywatelskiej urządzono w bramie domu pracownię wyposażoną
w stół, lampę naftową i krzesło, zaś przed domem Milicji na północnym ·
skraju Rynku Mogilańskiego ustawiono podwójną lunetę Binar-Somet
o średnicy obiektywów 10 cm i powiększeniu 25 razy, dającą obrazy nieodwrócone. Przy obserwacjach zastosowano przesłonę z otworem o śred
nicy 5 cm, uzyskując dzięki temu większą ostrość obrazów. Mimo późnej
pory (godz. 23) asystowała przy obserwacjach garstka mieszkańców
Mogilan, która otrzymywała liczne wyjaśnienia i miała okazję obserwować niebo przez lunetę.
W ciągu nocy wykonane zostały specjalnie dla czytelników »Uranii«
rysunki Jowisza z satelitami i gwiazdą stałą_ Widać z nich, że w ciągu
kilku godzin zachodzą duże zmiany w układzie satelitów. Najjaśniejszy
satelita Ganymedes był blisko największego swego odchylenia na wschód
od Jowisza, pozostawał więc przez cały czas w jednakowej odległości
na lewo od Jowisza i wraz z nim przesuwał się na sferze niebieskiej
w prawo, zbliżając się do gwiazdy stałej.
Satelita Jo, środkowy w grupie 3 satelitów jednakowej jasności na
prawo od Jowisza, zbliżał się do tarczy Jowisza z początku wolno potem
szybciej, podczas gdy zbliżanie się IV. satelity do tarczy Jowisza odbywało
się z jednakową niewielką szybkością . Interesujący nas II. satelita Europa
tymczasem odsuwał się od tarczy Jowisza i o godz. 3 min. 29 czasu
środk.-europ. zlał się w jeden punkt z gwiazdą sigma Barana, o Y4 wielic
jaśniejszą od niego. światło obu ciał niebieskich utworzyło jedną gwiazdę
o prawie l wielk. gwiazd. jaśniejszą niż satelity Jowisza; w razie zakrycia gwiazdy przez satelitę ta połączona gwiazda winna nagle osłabnąć
i zrównać się jasnością z satelitami I. i IV. Jowisza, a po około 2 minutach na powrót równie nagle pojaśnieć. Obserwator nieustannie
kontrolował jasność gwiazdy złączonej, trzymając w ręce zegarek-stoper .
Jednak nie zauważył żadnego osłabnięcia. Natomiast zaobserwował:
w czasie środk.-europ.:
3h 32m dostrzegalne wydłużenie w kącie pozycyjnym ok. 120° od bieguna
od 3h 39m do 3h 44m chmura zasłania Jowisza, obrazy bardzo niespokojne.
311 56m rozdzielenie zaznacza si ę już.
3h 59m rozdzielenie wyraźnie widoczne.
W tych godzinach Jowisz świ e cił ju ż na zachodniej stronie nieba, tote ż
luneta przeniesiona została na wschodni skraj Rynku i ustawiona na
najwyższym stopniu schodów, wiodących do kościoła.
Do wyznaczenia z powyższych obserwacji poszukiwanych wielkości
potrzebna była znajomość zdolności rozdzielczej lunety w danych warunkach. Wyznaczono ją z obserwacji gwiazd podwójnych, dokonanych
tej samej nocy. Stwierdzono m. in., że gwiazdy podwójne:
lambda Oriona
am.7 i 6m.O w odstępie 4".4 wykazuje
wydłużenie

gamma Barana

4 .8 i 4 .8

dzeta Raka

5 .l i 6 .O

8".4

" łatwo
"
nie
"
6".1 rozdziela si<:
tylko chwilami i to z trudem

Przy powyższych obserwacjach gwiazd podwójnych obserwator posłu
giwał się tylko spisem gwiazd poprzednio dobranych i atlasem nieba,
nie wiedział przy tym ani jaki jest odstęp składników, ani w jakim
kącie pozycyjnym są położone. Zgodność kątów pozycyjnych zaobserwowanych z katalogowymi była potwierdzeniem poprawności obserwacji.
Zdolność rozdzielcza lunety wynosiła około 7".
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Na tej podstawie można przyjąć odstępy Europy od sigmy Barana.
o godz. 3h 29m w granicach od 6".1 do 8''.0, o 3h 32m 5".5-6".1, o 3h 52•
4".5-5".9 i o 3h 56m 6".5-8".4. Z prostych geometrycznych rozwaiaa
w założeniu, że satelita względem gwiazdy przesuwa się o Y," w ciągu
l minuty czasu, można ustalić moment złączenia na 3h 42m.6 (czasu
środk.-europ.) z błędem ±1m.o. Odstęp w chwili złączenia musiał być
zawarty w granicach od 0".5 do 3".4, z tym, że satelita przeszedł poniżej
gwiazdy, na pcłudnie od niej. Z tego wynika. że złączenie nastąpiło okole
5 minut wcześniej niż przewidziano teoretycznie, zaś w bardziej połud
niowych szerokościach geograficznych zachodziło zakrycie gwiazdy prz~
satelitę.

K. Kordytewski
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Obserwacji w liczbie 15 dokonano w okresie 25. VIII - 30. IX. 1951
metodą Błażko-Nijland'a w Warszawie, przy pomocy lunetki o średnicr
obiektywu 45 mm, powiększeniu 6x. Oto wyniki:
Zaobserwowane

Wedł.

3m 65-4m 29
Amplituda
2433B88,58 j, D.
Moment maksimum
Okres
Odchyłka od efemerydy
+Od,09

Kukarkina

3m, 70-4m, 40
2433888,4869 J. D.
7d,l767

A. Marks
Członek

Sekcji Obserwacyjnej

Koła

Warszawskiego P.T.M.A.

PYTANIA i ODPOWIEDZI
Jak powstaje we

rozproszona, ciemna materia!
PTMA ob. K. K. w K.)
Na to pytanie trudno dać nie tylko wyczerpującą, ale choćby zadawalającą odpowiedź, ponieważ sprawa powstania ciemnej, rozprosZOiłej
Wszechświecie

(Odpowiedź członkowi
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materii jest bardzo słabo zbadana. W obecnej Ghwili znamy ledwie
niektóre szczególne procesy jej powstawania, a mianowicie:
l. Promieniowanie korpuskularne (wyrzucanie w przestrzeń jąder
atomowych i elektronów) wysyłane przez wszystkie gwiazdy.
2. Wyrzucanie mas gazowych przez gorące, masywne gwiazdy, tzw.
dymienie tych gwiazd.
3. Wybuchy gwiazd nowych, w czasie których część materii gwiazd
oddala się od nich bezpowrotnie.
4. Wybuchy gwiazd supernowych, w czasie których przypuszczalnie
cała gwiazda rozpada się.
Oprócz tego pewne drobne stosunkowo ilości ciemnej, rozproszonej
materii powstają wskutek niektórych procesów przebiegających w uldadach planetarnych. (znamy np. w naszym układzie planetarnym rozpad
komet, kruszenie się planetoid oraz odrywanie się gazowych cząstek
od atmosfer planet).
Wymienione wyżej procesy mówią więc o powstawaniu rozproszonej,
ciemnej materii ze skupionycp., masywnych ciał niebieskich, zwłaszcza
z gwiazd. Ponieważ z drugiej strony większość danych współczesnej wiedzy wskazuje na to, iż gwiazdy i układy planetarne powstają właśnie
z rozproszonej materii, przeto mogłoby się wydawać, iż następuje tu
zamknięty, niekończący się cykl przemian: z gwiazd powstaje ciemna
materia i naodwrót z niej -gwiazdy. Takie przypuszczenie byłoby jednak
trudne do przyjęcia, gdyż nie znamy dotychczas w przyrodzie procesów
całkowicie odwracalnych. Przeciwnie, wszędzie spotykamy się z nieustającą ewolucją form materii. Wiadomo poza tym, iż w galaktykach
spiralnych o słabo rozwiniętej budowie spiralnej, które uważamy za
młodsze, ciemnego pyłu kosmicznego jest więcej niż w galaktykach
lltarszych, o strukturze spiralnej silnie wykształconej. W owych młod
szych galaktykach jest go tak dużo, iż w żadnym wypadku nie można
uważać, iż cała jego ilość w taki czy inny sposób została wyrzucona
przez gwiazdy. Pozatym wg. badań radzieckiego astronoma M. S. E i g e ns o n a, ogłoszonych w r. 1949, w przestrzeni pomiędzy galaktykami,
gdzie gwiazdy spotyka się tylko wyjątkowo, występują również wielkie
ilości rozproszonej, ciemnej materii. Wg. przybliżonych oszacowań Eigensona w zbadanej części wszechświata posiada ona łączną masę tego rzędu,
co znajdujące się tam wszystkie galaktyki razem wzięte, a może nawet
większą. Przypuszcza się, że z tej właśnie materii powstały niegdyś,
a może i dziś powstają, galaktyki.
Dlatego wydaje się, iż rozproszona ciemna materia, mimo iż w drobnych ilościach powstaje również i w dzisiejszych czasach, jest starszą
postacią istnienia materii niż gwiazdy i planety. Nie znaczy to oczywiście, iż jest ona jakąś pierwotną pramaterią, gdyż takie przypuszczenie
prowadziłoby nieuchronnie do sprzecznego z naukowym światopoglądem
pojęcia "początku wszechświata". Zresztą warto zauważyć, iż ciemna
materia, którą znamy pod postacią pyłu kosmicznego, składa się zarówno
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z elementarnych cząstek materii, jak i ze skomplikowanych jąder atomowy<;h, całych atomów i cząstek stałych, ma więc już wykształconą
skomplikowaną strukturę, niczym nie przypominającą jakiegoś "pierwotnego chaosu". Ze względów filozoficznych wypada więc przyjąć, iż.
istnieją, •lub istniały nieznane stany materii, poprzedzające obserwowaną
dziś materię międzygwiazdową czy międzygalaktyczną.
Prowadząc te rozważania opuściliśmy zakres :faktów podległych bezpośredniej obserwacji i wkroczyliśmy w dziedzinę filozofii, co prawie
zawsze dzieje się, gdy zajmujemy się zagadnieniami mało zbadanymi.
Konrad Rudnicki

Z KORESPONDENCJI
Ob. Wiesław Grzęd a (Warszawa) nadesłał do Redakcji "Uranii"
list, który podajemy poniżej.
Jako członek PTMA oraz czytelnik naszego poczytnego pisma pozwalam sobie zabrać głos na temat artykułu p. Jerzego Pokrzywnickiego pt.
,.O nomenklaturze astronomicznej", jaki ukazał się w nr 9/1952 "Uranii".
Artykuł bezwątpienia interesująco ujęty , jest ciekawy z samej istoty
zagadnienia, jednalwwoż nie mogę zgodzić się z Autorem na propozycje
zmiany nazw niektórych konstelacji.
l. Autor uważa nazwę "Warkocz Bereniki" za błędną i sądzi, że
przyjąć należy "Włosy Weroniki". Pomysł uważam za niecelowy, jeśli
nie ca ł kowicie chybiony. Bez wątpienia, że nazwa łacińska .,Coma" oznacza "włosy na głowic". ale także: "grzywę końską, włosy na szyszaku".
Jeśli przyjmiemy to ostatnie znaczenie, to przy pewnej dozie fantazji
możemy uznać nazwę "warkocz" za słuszną, gdyż włosy na szyszaku,
aczkolwiek nie splecione, jednakowoż swym prostym przebiegiem mogą
upodabniać się do warkocza (np. szyszak,i rzymskie).
Co do spolszczenia nazwy Berenika na Weronika, to nic jest to ani
konieczne ani słuszne. W jednym tylko języku rosyjskim znajdujemy
nazwę "Weronika", natomiast w pozostałych jest wszędzie "Berenika'·,
chociaż np. w językach niemieckim i angielskim mamy imię Weronika.
Słownik łaciński Koncewicza nic podaje polskiej nazwy imienia Berenika,
natomiast Berenikę spotykamy w literaturze pięknej (np. w Prusa "Z legend dawnego Egiptu"). Nazwa "Weronika" nie będzie nic mówiła o legendzie związanej z powyższą konstelacją. Argumentacja Autora, że
spolszczyliśmy inne obce nazwy, także nic jest przekonywująca, gdyż nie
wszystkie nazwy czy imiona można spolszczyć. Niech Autor spróbuje
napisać o Cyceronie, że nazywał się "Groszek", albo nazwisko jednego
z przywódców I triumwiratu Krassusa spolszczyć na "Gruby" lub "Tłusty".
Spolszczania imion nie można generalizować, któżby dziś powiedział np.
Paweł Picasso?
W związku z powyższym trudno mi jest dopatrzyć się słuszności
w zdaniu Autora, że "trudno się więc doszukać przyczyny, jaka leży
u podstawy omawianej przez nas zmiany (tj. "Włosy Weroniki" na
"Warkocz Bereniki"), która zdaje się niepotrzebnie przeniknęła i coraz.
bardziej pleni się w naszej literaturze". Jedną z cech żywego języka
jest to, że lubi on sprawiać niespodzianki i niezawsze trzyma się obowiązujących form. "Warkocz Bereniki" jest formą, która coraz bardziej
przyjmuje się w naszym piśmiennictwie i widocznie forma ta bardziej
odpowiada duchowi naszego języka, jeżeli zyskała prawo obywatelstwa.
Niezawsze można tłumaczyć dokładnie. Przecież nasze "Psy Gończe'
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się nazywać "Psami Łowczymi", gdyż "venaticus" znaczy
"łowczy, służący do polowania", jednakowoż nikt nie zamierza nazwy tej
zmieniać.
2. Autor proponuje spolszczyć nazwę "Dorado" na "Dorada" . Nazwa
proponowana jest niezbyt fortunna, gdyż "Dorada" przypominać będzie
zawsze Polakowi nazwę pochodzącą od czasownika "radzić, doradzać".
Bardziej celowe więc byłoby pozostawienie nazwy "Ryba Złota", lub
zastąpienie jej nazwą "Doradus", która by nie sugerowała charakteru

winnyby

" radzenia".

Reasumując, chcę stwierdzić, że należałoby pozostawić w nomenklaturze astronomicznej nazwę "Włosy Bcreniki" lub "Warkocz Bereniki"
oraz wprowadzić nazwę "Doradus" , ażeby, jak to słusznie podkreślił
Autor, nasza nomenklatura astronomiczna była zrozumiała zarówno na
Wschodzie jak i Zachodzie. Astronom-obcokrajowiec miałby nickiedy
chwilowe trudności ze zidentyfikowaniem gwiazdozbioru "Włosy Weroniki", gdyż "Weronika" mogłaby mu nic sugerować "Bereniki".
Podobnie należałoby wprowadzić nazwę "Doradus", gdyż "Ryba
Złota" mogłaby być niezrozumiała dla cudzoziemca.
Wieslaw Grzęda

KALENDARZYK ASTRONOMICZNY
na styc:r.eń 1953 r.
Wszystkie zjawiska podano w czasie środkowo-europejskim.
Styczeń:

1. do 31.
gwiazdę

Planetkę

7.7 wielk.

Cererę znaleźć można
według współrzędnych

w sąsiedztwie Hyad jako
podanych przy końcu ka-

lendarzyka.
1. Na prawo powyżej Księżyca w pełni świecą Kastor i Poluks.
2. 7h Ziemia znajduje się najbliżej Słońca.

2./3. Z okolicy beta Wolarza (Bootis) promieniują szybkie a długie

gwiazdy spadające, których obserwacje w br. są utrudnione z powodu jasnego Księżyca.
3. Na lewo powyżej Księżyca znajduje się Regulus.
5. 20h Jowisz nieruchomy w rektascenzji.
7. 3h Uran w przec~wstawieniu ze Słońcem.
7./8. Po północy na lewo od Księżyca w ostaniej kwadrze świeci Kłos
Panny dalej na lewo Saturn, jako gwiazda o 0.3 wielk. jaśniejsza
niż Kłos.

Kłos Panny znajdziemy tuż nad Księżycem, powyżej nich świeci
Saturn.
9. 4h Neptun w złączeniu z Księżycem w odstępie 7°.
9. lOh Saturn w złączeniu z Księżycem w odstępie 8°.
9. 16h.5 Wenus w złączeniu z sigma Wodnika, gwiazdą 5 wielk. w odstępie 1·. Przez lunetki dostrzeżemy gwiazdę na lewo od Wenus,
znajdującej się w fazie bliskiej kwadry.
11./12. Na ranriym niebie świeci sierp Księżyca z wyraźnym światłem
popielatym. Na lewo od niego znajdziemy Antaresa.
13. i 14. Wieczorem dogodnie obserwować można zaćmienia satelitów
Jowisza (p. oddzielne zestawienie zjawisk w układzie satelitów Jowisza). Satelita przed zniknięciem świeci tuż przy prawym brzegu
tarczy Jowisza (w lunecie odwracającej). Po zaćmieniu zjawia się
dalej na prawo w odstępie większym niż średnica tarczy Jowisza.
14 9h Neptun w kwadraturze ze Słońcem.
14. 18h Merkury w niewidocznym złączeniu z Księżycem w odstępie 2°.

8./9.
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Słońcem. W lunecie w tym okresie
dostrzec można cień kuli Saturna rzucony na jego pierścieó. Lewa
dolna część pierścienia (w lunecie odwracającej) nie sięga aż do
tarczy Saturna, lecz urywa się w niewielkim odstępie od niej.

17. 10h Saturn w kwadraturze ze

Złączenie Wenus z Marsem. W poprzednie wieczory znajdziemy
Marsa jako czerwoną gwiazdę 1.3 wielk. powyżej Wenus. 17. I. wieczorem Wenus z Marsem tworzyć będą gwiazdę podwójną, przy czym
słabszy Mars widoczny będzie w odstępie 10' na lewo od Wenus.
Złączenie w rektascenzji nastąpi 18. I. o 3h, odstęp obu planet wyniesie wówczas już 12'.

17./18.

18. Wieczorem do pary planet Wenus i Marsa
uzupełniony światłem

popielatym,

złączenie

zbliży się sierp Księżyca ,
z Księżycem ma miejsce

19. I. o 2h.

w zwierzyńcowy znak Wodnika, świeci jednak jeszne na tle gwiazdozbioru Koziorożca do dnia 10. II.
20. i 21. Wieczorem z a ćmienia satelitów Jowisza podobnie jak 13. i 14. I.
22./23. Poniżej Księżyca znajduje się Jowisz. Zlączenie zajdzie 23. I. o 3h.
23. W ciągu wieczoru Księżyc przysuwa się do gromady Plejad, widocznych na lewo od Księżyca.
25. 17h Neptun jest nieruchomy w rektascenzji.
27. 24h Uran w złączeniu z Księżycem w odstępie 2°.
29. /30. Całkowite zaćmienie l<siężyca widoczne w Polsce. Księżyc wkracza
w niewidoczny z początku półcień Ziemi o 21h 4Qm. O 21h 54m nastąpi pierwsze zetknięcie się Księżyca z cieniem głównym Ziemi.
W miejscu już lekko przyćmionym przez głębszy półcień, u lewego
dolnego brzegu tarczy Księżyca, w kącie pozycyjnym 1270 od północ
nego brzegu tarczy, zjawi się ciemna szczerba zaczynającego się
zaćmienia częściowego. Od 24h 04m do l h 30m trwać będzie całko
wite zaćmienie , w czasie którego zazwyczaj widoczna jest tarcza
K si ężyca w nic zwykłym
słabym swietle
czerwonawym. Księżyc
wówczas zna jdzie się w sąsiedztw ie gromady gwiazd w Raku, zwanej
» Żłóbkiem << (na prawo od Księżyca), mniej więcej w środku pomiędzy
Regulusem a Kastorem i Poluksem. Zaćmienie częściowe skończy się
o 2h 40m w kącie pozycyjnym 276° liczonym od północnego punktu
tarczy, tj. u prawego brzegu tarczy Księżyca. Z półcienia Ziemi
wyjdzie Księżyc dopiero o 3h 54m.
31 . 16h Wenus znajdzie się w największym odchyleniu 47° na wschód
od Słońca, jako wspaniała gwiazda wieczorna.
31. I./1. II. Powyżej Księżyca znajduje się Regulus.
Minima Algoła: ld4h.7,; 4dlh.5; 6d22h.4; 9dl!J.h2; 12d16h.l; 24d3.h3;
20.

Słońce wstępuje

26d 24h.l; 29d 20h.9.

Minima

główne

Zjawiska w

Beta Liry:

nct Sil

i 24d 711.

satelitów Jowisza:
gdyż majduje się na tle tarczy Jowisza.
•
"
"
"
zasłonięty jest przez tarczę Jowisza lub
jest zaćmiony przez jego cteń.
c - cień sateEty jako ciemna plamka. przechod2i poprzez tCl!I'czę Jowisza.
pz, kz -- początek (wz.gl. koniec) zaćmienia, czyli moment zniknięcia
(wzgl. ukazania się) satelity.
IV-ty satelita mija tarczę Jowisza: 9., 17. 25./26. I.
układzie

O - satelita niewidoczny,
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PLANETY
MERKURY

-·

Data

1h czasu

l

Rekt.
h

I.

Deki.

m

l

wsch.

o

MARS
13
IO
- I2.I
II. 22 42
9.2
9
2I. 23 10 1
9
6I
31. 23 3S , _ 3.0
s

l

22

l

l Deki. wsch. l
2I \t l -- I4.s ~~o;; l

14.1
l +++ 14.1
14.3
+ 14.5
l

NEPTU N

I.,

l

I3 30 ~ - 7.7

I Ol

l Tl 47

II. Io. I3 31 - T7
22 20
9 xo
Dostępny tylko przez lunetki (jasność 8
wielk.) w sąsiedztwie Saturna i Klosu
Panny.

l

Planetka nr. 1:

l.

3·d
I. 13.

1

4h 10.4mi +20e lO
4 o6.4 +2o 37

l

+
+

7 131
22.S I I5 4S
7 09
+ 22.9 14 25
7 o6
-z3.0 13 03

2.

4

l

s 23
7 02
s 40

PLUTON

l + 22.9 \ ~s 29

9 54

\ II 04

9 51
+ 23-3 15 46
s 27
Znajduje się w pobliżu epsilon
Lwa w aasięgu tylko dużych lunet
(jasność 14 wielk.).

'l

I. 23. 4h 5·3m\+21ooS

u.

l

so
II
l 34
o ss
2

2

7. l. w przeciwstawieniu ze Słoń
cem, dostrzegalny przez lornetki
przez całą noc w Bliźniętach.

CERERA

dl

l

l

URAN

Po pólnocy wznosi się ponad poludn.zach. horyzontem razem z Kłosem Panny,
gwiazdą 1-szej wielk. niewiele słabszą
od Saturna.

J.

12 09
29
IO so
10 12

II

Widoczny w pierwszej polowie nocy w gwiazdozbiorze Barana jako
gwiazda minus 2-giej wielk.

SATURN

=

1

l

oS
13
19
23

2~:1o. I3~; 45!~ l - S.I
~:i l ~322 37~; l ~~9 ~~
22

zach.

r; 3';
22 34 , - I0.3
9 3S
20 Ol
23 14
- 5.4
9 12
20 27
- 0.4
s 44
20 51
23 SI
Jest gwiazdą wieczorną minus 4.
wielk. 31. I. w największym odchyleniu od Słońca (w lunecie faza kwadry).
JOWISZ

20
20
20
20

07
40
I3
45

Swieci na wieczornym niebie w gwiazdozbiorze Wodnika opodal Wenus (17. l·
w bliskim złączeniu) jako gwiazda czerwona 1.3 wielk.

l.
II.

W Warszawie
czas środ.-eur.

Rekt.

hm

I.

I.

Środ.-europ.

zach.

m

h

J7 25 - 22.S
6 27
14 14
II. 18 29 - 24.0
7 Ol
14 30
2I . I9 37 - 23.2
7 23
IS o6
3I. 20 47 - 20.I
7 3I
IS 59
W pierwszych dniach stycznia przestaje
być widoczny na tle zorzy porannej (jassność : minus 1/ 2 wielk.). W złączeniu ze
Słońcem będzie 2. II.

l.

1h czasu

W Warszawie
czas środ.-eur.

Środ. -europ.
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Ola odszukania planetki należy w ci11gu szeregu pogodnych wieczorów wykonać dokładne
rysunki z wazyatkimi nawet naj •łabn.ymi gwiazdami doatrzegalnym i p rzez uiywanf~ lunetę
w okolicy nieba wskazanej przez w•półrzędne planetki. Przez porównanie Iyaunków zna•
leźć można planetk'l jako ł'l z pośród gwiazd, która zmieniała swe położenie z dnia na dzień
jednakowo w tym aamym kierunku.
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EUGENIUSZ RYBKA -

Wrocław

KOPERNIK WE
Odczyt

wygłoszony

(w

tłumaczeniu)

WŁOSZECH

17-go

września

1952 r. w Rzymie,

w Towarzystwie dla podtrzymywania stosunków kulturalnych
Polską

'

a

między

Włochami.

Przeszło 400 lat temu, w Polsce, ·w małym, cichym Fromborku, nad chłodnym i mglistym Bałtykiem, zostało ukończone
dzieło genialnego syna Polski, M i k o ł a j a K o p e r n i k a,
"lzteło. które zrewolucjonizowało myśl ludzką i położyło podwaliny pod nowy, prawidłowy pogląd na budowę świata, Dzieło
'Kopernika, wydrukowane w r.· 1543 pt. De revolutionibus
orbium coelestium, powstało w Poht:e w wyniku głębokich
dociekań genialnego uczonego, popartych obserwacjami. Korzeni jednak tego dzieła szukać trzeba w słonecznej Italii. Ona ·
to bowiem na przełomie XV i · XVI wieku zapłodniła umysł
naszego uczonego nowymi ideami, z których powstała nowa,
prawidłowa teoria budowy świata.
Bezpośredni kontakt Mikołaja Kopernika z świetną kulturą
Włoch epoki Odrodzenia przypada na lata 1496-1501 i 15011503. Przyjechał nasz uczony do Włoch po dobrym przygotowaniu, jakiego nabył podczas swych studiów w Krakowie
od profesorów wysokiej miary, jak np. Woj c i e c h a z Brud z e w a, bardzo ściśle związanego z humanistami włoskimi. Niewątpliwie wnikliwy umysł Kopernika już podczas swych studiów w Krakowie zaczynał rozumieć niesłuszność teorii geocentryGznej Ptolemeusza budowy świata, przyjmowanej wówczas za kanon nauki. W szczególności dowiedział się wtedy
o pewnych poglądach pitagorejczyków co do możności umieszczenia środka śwfata w Słońcu a hie w Ziemi.· Jednakże wia·-
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te, słyszane od uczonych, którzy stali na stanowisku
teorii Ptolemeusza, były niedostateczne, by na ich
podstawie można było obalić stary układ i zastąpić go nowym.
Dlatego też Kopernik, gdy w r. 1496 opuszczał Polskę, by
uczyć się we Włoszech, mógł mieć zaledwie przeczucie, że stary
system Ptolemeuszowy należało by jako błędny zastąpić nowym - - prawdziwym. Idea układu heliocentrycznego, polegająca na tym, że Ziemia nie jest środkiem świata, lecz tylko
jedną z planet biegnących dokoła Słońca, powstała przypuszczalnie w umyśle Kopernika w formie zupełnie konkretnej
dopiero po odbyciu studiów we Włoszech.
Mikołaj Kopernik był wysłany do Włoch zasadniczo po to,
by uczyć się prawa w uniwersytecie bolońskim. Jednakże
nauka prawa nie zajmowała w planach Kopernika istotnej
pozycji, gdyż pragnieniem tego młodego, 23-letniego badacza
było poznanie budowy świata. I oto upłynęło zaledwie kilka
miesięcy od przybycia Mikołaja Kopernika do Bolonii, gdzie
zgodnie z życzeniem kapituły warmińskiej, która go na studia
wysłała, zapisał się na studia prawne, a już została nawią
zana przez Kopernika znajomość, przypuszczalnie również
współpraca, z profesorem astronomii bolońskiego uniwersytetu,
Domeni.co MariaNovaraz Ferrary. Znajomość ta
przeszła z biegiem czasu w zażyłość, która sprawiała, że ci
dwaj ludzie- młody Mikołaj i blisko o dwadzieścia lat starszy
od niego profesor Domenico całe dnie z sobą spędzali i żad
nych tajemnic względem siebie nie mieli. Wprawdzie Novara
musiał wtedy zajmować się astrologią, lecz pociągały go zagadnienia astronomiczne, przede wszystkim obserwacje. Kopernik towarzyszył swemu przyjacielowi i nauczycielowi w tych
obserwacjach i podczas jednej z nich, wykonanej na wiosnę
1497 r., zaobserwował moment, gdy jasna gwiazda Aldebaran
zniknęła podczas kwadry za tarczą Księżyca. Na podstawie
tej obserwacji mógł Kopernik wykazać, że teoria ruchu Księ
życa, podawana przez Ptolemeusza, jest całkowicie blęina.
W ten sposób już w pierwszym roku studiów Kopernika we
Włoszech dokonany został przez niego pierwszy wyłom w teorii
geocentrycznej budowy 'Świata, uważanej za niewzruszony
kanon ówczesnej wiedzS', - a stąd prowadziła droga do utworzenia właściwej teorii.
Nie mógł jednak Kopernik oddawać się bez reszty ulubionym zagadnieniom astronomicznym, bo musiał przecież
studiować prawo.A zagadnienia te były wówczas w Bolonii
bardzo żywo dyskutowane, w szczególności toczył się spór
między Bolonią i Padwą, gdzie później Kopernik również miał
słuszności
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wtedy boloński profesor A l e s
rewolucyjną myśl, że Księżyc,

sandro
a nawet
Słońce obracają się dokoła osi. Kopernik był pilnym słucha
czem Achilliniego, pomysł więc ruchu obrotowego Księżyca
i Słońca mógł Kopernikowi nasunąć przypuszczenie istnienia
takiego ruchu u Ziemi.
Reforma astronomii wymagała atoli rozwiązania wpierw
innego zagadmenia. Owczesne poglądy na budowę św:ata zakładały, że Ziemia zajmuje środek świata, dokoła niej po zawiłych drogach biegną planety i Słońce, wszystko zas otacza
sfera gwiazd stałych, obracająca się dokoła Ziemi raz w ciągu
doby. Ruch tej sfery miał udzielać się całej machinie świata.
Otóż Kopernik postanowił wykazać drogą obserwacji, że pogląd ten jest fałszywy, i że gwiazdy są nieruchome. Z tym
wiązały się jeszcze inne zagadnienia, przede wszystkim ~prawa
przesuwania się punktu równonocy wśród gwiazd. Do zbadania tego zagadnienia Kopernik wybrał najjaśniejszą gwiazdę
w gwiazdozbiorze Panny, noszącą nazwę Spica, której poło
żenia bardzo gorliwie obserwował wraz z profesorem Domenico Maria Novara. Nie było to łatwe zadanie, nie od razu
A ch illin i

dało się więc rozwiązać.
Zajęcia astronomiczne Mikołaja Kopernika sprawiały, że
jego studia prawnicze, na które był wysłany do Włoch, posuwały się bardzo wolno i nie było widoków na to, aby się zakończyły w ciągu trzech lat, jak tego wymagano od Kopernika.
W r. 1500 Kopernik przybywa do Rzymu na uroczystości
jubileuszowe, jakie w tym roku odbywały się w wiecznym
mieście. Mimo uroczystości i mimo niepokojów wywoływanych
zbrodniczą działalnością papieża Aleksandra VI Borgii, Kopernik
nie odrywał się od swych zajęć astronomicznych, obserwując
między innymi nadal gwiazdę Spica i zaćmienie Księżyca.
Wtedy to w Rzymie, w stolicy świata, młody 27-letni Kopernik
wystąpił z publicznymi wykładami, które ściągały najwybitniejszych uczonych Rzymu. W wykładach swych krytykował
on teorię Ptolemeusza, dowodząc między innymi, że ruch sfery
gwiazd nie istnieje oraz oświadczając, że drogi planet Merkurego i Wenery za środek mają Słońce a nie Ziemię. Jednak
nie odważył się jeszcze wtedy rzucić wyraźnie tezy, że Ziemia
się porusza.
Na wiosnę 1501 r. Kopernik opuścił Włochy udając się do
Polski, skończył się bowiem 3-letni okres, na który kapituła
warmińska wysłała go do Włoch na studia. Po powrocie do
kraju Mikołaj Kopernik rozpoczął zabiegi w celu uzyskania
pozwolenia na dalsze studia we Włoszech. Pretekstem do tego
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były

nie ukończone studia prawnicze, a następnie propozycja
rozszerzenia tych studiów na nauki lekarskie, choć cichym
pragnieniem Kopernika było niewątpliwie kontynuowanie weWłoszech badań astronomicznych, rozpoczętych podczas pierwszego pobytu. Kapituła warmińska przychyliła się do prośby
kanonika Mikołaja i oto w końcu 1501 r. uczony nasz opuszcza
Polskę, udając się tym razem do Padwy, słynącej z wysokiego
poziomu studiów lekarskich. W poważnej, solidnej, mieszczańskiej Padwie czekała Mikołaja Kopernika wielka praca,
bo musiał on nie tylko dokończyć swe studia prawne, ale odbyć
ponadto systematyczne studia lekarskie. A tu tyle ważnych
zagadnień astronomicznych czekało na rozwiązanie i tyle jeszcze
pracy trzeba było włożyć, by został utworzony nowy układ
świata .
Mikołaj studiował medycynę z wielką gorliwością, przy
czym nie pociągały go na pół astrologiczne, przesądne przepisy
starożytnych i ze średniowiecza . Starał się on bowiem drogą
spostrzeżeń przyrodniczych dociec istotnych, naturalnych przyczyn chorób. Jakkolwiek Kopernik bardzo poważnie odnosił się:

do swych studiów prav,:nych i lekarskich, jednak nadal najistotniejszymi dla niego pozostawały zagadnienia astronomiczne ..
W Padwie trafił on na wybitnych profesorów, w szczególności
na P i e t r o P o m p o n a z z i z Mantui, który ośmielił się
rzucać takie śmiałe myśli, jak że Wszechświat jest wieczny
i że z niczego nic nie powstaje, czyli że materia nie ulega
stwarzaniu.
Kopernik bardzo dużo korzystał z wykładów tego rodzaju.
studia zaś swe rozszerzył jeszcze na język grecki, aby móc
poznać dzieła greckich filozofów. W ten sposób Padwa uzupełniała przez studia lekarskie i filologiczne wykształcenie Kopernika nabyte w Bolonii, gdzie na pierwszym miejscu stały
matematyka i prawo. Z tego powodu Kopernik mógł rozwią
zywać w Padwie zagadnienia astronomiczne na innej bazie.
a mianowicie przez rozważania flozoficzne, które tak świetnie
uzupełniały praktykę obserwacyjną, zdobytą w Bolonii u Domenico Maria Novara. Wtedy to podczas studiów literatury
klasycznej na wykładach L e o n i c o T o m e o, a może w rozmowach z młodziutkim P o m p o n i o Gaur i c o, zaznajomił się
z tak zwanymi Zagadnieniami Cycerona, w szczególności zaś
z jednym, którego nikt nie mógł zrozumieć przez 1500 lat.
W zagadnieniach tych Kopernik wyczytał, że niebo, Słońce ,
Księżyc i gwiazdy mogą być nieruchome i że prócz Ziemi żadna
rzecz we Wszechświecie się nie porusza. Ona to obracając się
i kręcąc dokoła osi sprawia to wszystko, co miałoby miejsce,
gdyby Ziemia stała, a niebo poruszało się.
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Teza taka nie daje należytego poglądu heliocentrycznego
-n a budowę świata i Kopernik zdawał sobie jasno sprawę, że
takim prostym przypuszczeniem, nie popartym żadnymi argumentami matematycznymi, nie można wytłumaczyć wielkiej
złożoności ruchów planet z ich różnymi prędkościami kąto
wymi. Jednakże przypuszczalnie wtedy przyszło mu na myśl,
aby postawić aksjomat, że ruch dostrzegany na niebie może
nie pochodzić z ruchu samego firmamentu, lecz w znacznej
części może być odbiciem ruchu Ziemi. Takie założenie czyniło zbędnym przyjmowanie ruchu sfery gwiazd stałych, nieruchome zaś gwiazdy stawały się układem odniesienia ruchów
wszystkich ciał niebieskich. W ten sposób ginął stary, błędny
Ptolemeuszowy pogląd na budowę świata i rodził się nowy,
prawidłowy pogląd Kopernikański, w którym Ziemia jest tylko
jednym z ciał biegnących dokoła Słońca. W ostatnim więc roku
studiów Kopernika we Włoszech narodził się przypuszczalnie
konkretny obraz nowego systemu, który jednak należało gruntownie opracować w szczegółach.
Na wiosnę 1503 r. Kopernik postanowił złożyć egzamin
z prawa kanonicznego i na miejsce tego egzaminu wybrał Ferrarę. Egzamin ten odbył się w dniu 31 maja, a zaraz po nim
nastąpiła promocja doktorska.
W chwili, gdy pobyt Kopernika we Włoszech dobiegał
końca, uczony nasz miał już najprawdopodobniej skrystalizowany pogląd na budowę świata, polegający na tym, że Ziemia
nie może być uważana za środek świata, lecz jest tylko jedną
z "gwiazd błądzących" (stella errans), jak to wówczas nazywano planety. Trzeba tu jasno zaznaczyć, że w swych poglą
dach Kopernik był osamotniony, bo nikt przed nim nie ważył
się stawiać sprawy tak jasno.
Aby wszakże myśl Kopernikańska mogła wyjść na świat
jako dzieło naukowe, trzeba było ją gruntownie rozpracować, oprzeć na matematycznych podstawach i dostarczyć przez
to argumentów na korzyść słuszności wypowiadanych tez.
Umysł Kopernika, zapłodniony nowymi ideami w słonecznej
Italii, systematyzował przez wiele lat te myśli w kraju ojczystym - w chłodnej i mglistej W armii nad Bałtykiem.
Już w kilka lat po powrocie Mikołaja Kopernika do Polski,
przypuszczalnie około 1510 r., powstał słynny Commentariolus,
zawierający główne tezy nauki Kopernikańskiej. Ten krótki
opis budowy świata krążył w odpisach między uczonymj róż
nych krajów, którzy z podziwem i zdumieniem chłonęli nie:zwykłe myśli samotnika z Fromborku.
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Tymczasem wielki uczony pisał swe dzieło, które miało
na świat. Lecz dzieło to nie pochłaniało
kraj ojczysty potrzebował jego pomocy
w innych dziedzinach. Trzeba było przecież leczyć ludzi, zajmować się sprawami ekonomicznymi, pełnić obowiązki administratora rozległych dóbr, a nawet brać udział w orężnej
obronie kraju ojczystego przeciwko zbójeckiemu i zaborczemu
zakonowi krzyżackiemu.
W śród tej rónorodnej działalności wielkiego uczonego postępowało naprzód pisanie jego dzieła De revolutionibus, które
było gotowe przypuszczalnie już około 1530 r. Los sprawił,
że ukazało się ono w druku dopiero w r. 1543, w roku śmierci
jego twórcy, który mógł zaledwie, jak chce legenda, dotknąć
się stygnącymi rękami na łożu śmierci dzieła całego swego

przeobrazić pogląd
go całkowicie, bo

życia.

mogę tu niestety szerzej rozwijać myśli o znaczedzieła Kopernika oraz przeanalizować związku idei Kopernikańskiej z humanizmem włoskim z przełomu XV i XVI

Nie

niu

wieku. Temu zagadnieniu, aby ono było w pełni oświetlone,
trzeba byłoby przecież poświęcić wiele godzin wykładów. Poprzestanę więc na niewielu ogólnych uwagach.
Nowy system świata podany przez Kopernika zmienił gruntownie stanowisko człowieka wobec otaczającego go świata.
Przed Kopernikiem bowiem nie umiano odróżniać ruchów rze.:..
czywistych od zjawisk pozornych i wskutek przyjmowania
pozorów za rzeczywistość, wyciągano błędne wnioski, jakoby
cały świat był stworzony dla Ziemi i wskutek tego inne prawa
rządziły zjawiskami na Ziemi, siedzibie króla stworzenia człowieka a inne na niebie - siedlisku bogów. Dopiero
Kopernik przez wykazanie, że Ziemia jest tylko jedną z wielu
planet obiegających Słońce, zdruzgotał całkowicie pogląd o odmienności praw rządzących niebiem i Ziemią; skoro bowiem
Ziemia jest jednym z ciał niebieskich, byłoby zupełnie nielogiczne przypisywać jej odmienne prawa w stosunku do innych
ciał niebieskich. Naturalną konsekwencją myśli Kopernikań
skiej stała się więc niewzruszona zasada obecnego naukowego
poglądu na świat z;:~sada jedności materii i jedności praw
fizycznych w nieskończonym Wszechświecie.
Takie to konsekwencje wynikły z pracy polskiego uczonego,
który czerpał natchnienie do niej z bogatego skarbca myśli
humanistycznych Italii z epoki Odrodzenia. W ten sposób wielkie zdobycze w dziedzinie intelektu, którymi Italia mogła się
szczycić wówczas ponad wszystkimi narodami świata, stały si
pożywką, na której chłodny i systematyczny umysł syna Pół-
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nocy, jakim był Kopernik, mógł wyhodować swe dzieło, stanowiące punkt zwrotny nie tylko w dziejach myśli astronomicznej, lecz myśli naukowej w ogóle.
Praca Kopernika we Włoszech, gdy na nią spojrzymy okiem
człowieka ze współczesnego nam pokolenia, staje się pięknym
przykładem międzynarodowej współpracy intelektualnej, tej
właśnie współpracy, której celem jest szczęście narodów i utrwalenie wiecznego pokoju między nimi.
ADAM

STRZAŁKOWSKI

-

Kraków

CZY ODKRYCIE PLUTONA

BYł,O

PRZYPADKIEM

W roku 1781, w czasopiśmie naukowym "Philosophical
Transactions", ukazała się notatka następującej treści:
"We wtnrek n marca, pomięrhy gonziną 10 i 11 wieczorem,
przeglądając słabe gwiazdy w okolicy H Bliźniąt, zauważy
łem jedną, która wydawała mi się więk<;zą od pozostałych;
uderzony jej niezwykłą wielkością porównałem ją z gwiazdą
H Bliźniąt i słabą gwiazdą pomiędzy gwjazdozbiorami Bliź
niąt i Woźnicy i stwierdziłem, że jest ona znacznie od nich
większa; podejrzewam, że jest to kometa".
Autorem tej notatki był William H er s c h e l. Dalsze obserwacje ruchu tej domniemanej komety i wstępne obliczenia
jej orbity wykazały, że nie może to być kometa, lecz że jest to
nowa planeta. 13 marca 1781 roku została odkryta nowa, szósta z kolei planeta naszego układu planetarnego, Uran.
Analiza wcześniejszego materiału obserwacyjnego wykazała, że planeta ta była już uprzednio obserwowana siedemnastokrotnie przez różnych obserwatorów, żaden z nich jednak
nie zauważył jej odmiennego od innych gwiazd wyglądu. Te
wcześniejsze obserwacje umożliwiły jednak dokładne wyznaczenie orbity Urana. Ponieważ pierwsza z posiadanych obserwacji wykonana była w roku 1690, zatem obserwacje pokrywały całkowicie okres obiegu Urana dokoła Słońca, wynoszący
86 lat. Już wówczas, przy obliczaniu orbity Urana, okazało się,
że istnieją poważne trudności w uzgodnieniu . wszystkich posiadanych obserwacji z obliczoną orbitą planety. Ro1zbieżności
te położono na karb małej dokładności dawnych obserwacji.
Okazało się jednakże, że również późniejsze, wykonywane
już po odkryciu, obserwacje położeń Urana odbiegają bardzo
znacznie od pozycji obliczonych teoretycznie przy dokładnym
uwzględnieniu perturbacji, czyli zakłóceń, pochodzących od
o~ldziaływania grawitacyjnego Jowisza i Saturna. Jedyną możli-
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wosc1ą wyJasrnenia tych niezgodności było przyjęcie hipotezy
istnienia nowej, pozauranowej planety, która oddziaływując na
ruch Urana mogła te rozbieżności wywołać. W roku 1846 francuski matematyk i astronom L e v er r i er, opierając się na
posiadanych obserwacjach Urana, wykonał odnośne obliczenia
i przepowiedział miejsce, w którym powinna się w danym momencie znajdować perturbująca ruch Urana hipotetyczna planeta. Planetę tą odszukał na niebie astronom G a l l e tego samego jeszcze wieczora, w którym otrzymał przepowiednię Leverriera, w miejscu odległym zaledwie o 52' od przepowiedzianej pozycji. Był to ogromny triumf astronomii teoretycznej .
Obliczenia teoretyczne umożliwiły tu odszukanie na niebie nowej nieznanej planety, w miejscu wskazanym z dużą dokład
nością przez teorię. Rodzina planet naszego układu powiększyła
się o siódmą planetę, Neptuna.
Sukces Leverriera zachęcił innych astronomów. I znowu
po kilkudziesięciu latach zostały podjęte próby odszukania na
drodze rachunkowej dalszych nieznanych planet naszego
•1kładu. W roku 1914 wyniki takich obliczeń ogłasza Per c iv a l L o w e 11, twierdząc, że pewne niezgodności w ruchu
Urana, pozostające jeszcze po uwzględnieniu perturbacji pochodzących od działania Neptuna, wyjaśnić może hipoteza pozaneptunowej planety. Podał on pozycję nowej, przepowiedzianej
przez siebie planety i równocześnie podjęta została w obserwatorium ufundowanym przez Lawella w Flagstaff, zajmującym
się głównie badaniem planet, próba odszukania jej na niebie.
Nieco później podejmuje obliczenie pozycji nowej pozaneptunowej planety drugi astronom, W i l l i a m H. P i c k e r i n g.
Fosługując się inną metodą obliczeń i uwzględniając nie tylko
perturbacje w biegu Urana lecz równiC::ż znane już wówczas
zakłócenia ruchu Neptuna, otrzymuje on pozycję nowej planety, zgodną w dużym przybliżeniu z pozycją podaną przez
Lowella. Podjęte w roku 1919 w obserwatorium na Mount
Wilson próby odnalezienia tej nowej planety wypadły negatywnie. Dopiero w roku 1930, w 14 lat po śmierci Lowella,
młody astronom C l y d e T o m b a u g h, przeszukując w obserwatorium Lawella przy pomocy 13-calowego astrografu pas
nieba w pobliżu ekliptyki, znajduje w odległości 6° od pozycji
przewidzianej przez Lawella nową planetę, ósmą z kolei w naszym układzie planetarnym. Otrzymała ona nazwę Pluton.
Okazało się później, że już na niektórych płytach fotograficznych otrzymanych w roku 1919 w obserwatorium na Mount
Wils()n, znajdowały się obrazy Plutona, skutkiem jednak pewnych wad w emulsji nie zostały wówczas zauważone.
Teoria zatriumfowała więc po raz drugi. Nowoodkryta pla-
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posiadała dosyć wyjątkową orbitę, wyróżniającą ją spoinnych planet. Podczas, gdy wszystkie znane dotychczas
planety poruszały się po orbitach mało nachylonych do pła
szczyzny ekliptyki i będących w dużym przybliżeniu kołami,
orbita Plutona nachylona jest do ekliptyki pod kątem 17° i posiada ekscentryczność (charakteryzującą wydłużenie elipsy)
równą 0,25 (dla koła ekscentry<.>zność wynosi 0).
Wyznaczenie masy Plutona napotkało na dość duże trudności. Łatwo stosunkowo jest wyznaczyć masę planety posiadającej satelitę, z obserwacji ruchu tego satelity. Ponieważ
. jednak Pluton nie posiada księżyca, należało dla wyznaczenia
jego masy posłużyć się jakąś inną metodą. Skorzystano z niezwykle dużego nachylenia toru Plutona do ekliptyki i z wynikającego stąd stosunkowo silnego wpływu Plutona na kierunek
ruchu Neptuna. W wyniku obliczeń otrzymano na masę Plutona
wartość zbliżoną do masy Ziemi (około 0,8 masy Ziemi), podczas gdy z obliczeń Lawella wynikała masa równa s i e d m i okrotnej, a według obliczeń Pickeringa- dwukrotnej
masie Ziemi. Nasunęło to astronomom pewne podejrzenie. Czy
możliwa jest aż tak duża różnica pomiędzy rzeczywistą i przewidywaną masą hipotetycznej planety? Czy odnalezienie Plutona w pobliżu miejsca wskazanego przez Lawella nie było
tylko przypadkiem?
Z krytyką wystąpił już w niedługim czasie po odszukaniu
Pluton.a wybitny specjalista w dziedzinie mechaniki nieba
B r o w n. Nie przeanalizował on jednak dokładnie obliczeń Lowella, a zaatakował tylko pewne założenia podstawowe, na
których obliczenia te były oparte. Pierwszy zarzut wysuwany
przez Browna dotyczył dokładności obserwacji Urana, na których oparł swoje obliczenia Lowell. Brown mianowicie zauważył, że ze względu na małe różnice pomiędzy zaobserwowanymi
i obliczonymi pozycjami Urana w czasach Lowella, musiał on
korzystać w swych rachunkach głównie z obserwacji pochodzących z dawnych czasów, a zatem obarczonych zapewne dużymi
błęd'c:lmi.
Dalsze zastrzeżenia Browna pozostawały
w związku z rozbieżnością między przewidywaną przez Lawella
a rzeczywistą masą Plutona. Ponieważ masa ta okazała się
w rzeczywistości znacznie mniejsza od przewidywanej, Brown
uważał, że perturbacje pochodzące od tak małej planetki są
nikłe i nie przekraczaJą błędów obserwacji, szczególnie dawniejszych. Prócz tego zwracał Brown uwagę na okoliczność, że
przebieg w czasie różnic między pozycjami zaobserwowanymi
i obliczonymi winien posiadać w wypadku, gdy różnice te spowodowane są przez perturbacje pochodzące od jakiejś nowej
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planety, pewną charakterystykę , której nie wykazują obserwacje Urana. Brown zarzucał wreszcie Lowellowi, że datę
konjunkcji Fiutona i Urana umieścił, opierając się na błędnym
założeniu, w roku 1853, jakkolwiek koniunkcja ta przypadkowo
nastąpiła w tym właśnie czasie. W wyniku swej krytyki Brown
doszedł do wniosku,
że
"odkrycie Plutona w odległości
6° od jednego z dwóch miejsc wskazanych przez Lawella było
czystym przypadkiem". Praca Browna zaważyła mocno na opinii astronomów w tej sprawie.
W ostatnich latach zagadnienie przypadkowości w odkryciu
Fiutona zostało ponownie podjęte przez W . Kur g a n o w a,
który podważa krytykę Browna opierając się na dokładnej
analizie pracy Lawella i Pickeringa. W pierwszym rzędzie Kurganow obliczył dokładnie, przy pomocy dwóch różnych metod,
opierając się na znanych już obecnie elementach orbity Plutona,
perturbacje wywołane przez niego w ruchu Urana. Wyniki
jego obliczeń wskazują na to, że jakkolwiek zgodnie ze zdaniem
Browna odchyłki w ruchu Urana po roku 1781 są małe i nie
pozwalają na obliczenie pozycji planety perturbującej, to jednak w latach wcześniejszych były one znacznie większe i na
ogół doskonale zgodne z obserwacjami. Tak więc pierwszy zarzut Browna, dotyczący niedokładności dawnych obserwacji, nie
jest słuszny.
Dla porównania orbity Fiutona z orbitą wyznaczoną przez
Lawella Kurganow podaje reprodukowany poniżej rysunek.
Z rysunku widać, jak dobrze orbity te się ze sobą zgadzają.
Ponieważ Lawell otrzymał z obliczeń swych dwa wyniki, Kurganow zbadał , w jaki sposób oba te wyniki zmniejszają istniejące perturbacj e w ruchu Urana. Okazało się, że przy przyjęciu
jednego z wyników odchyłki w pozycjach Urana zmniejszają
się o 90°/o, przy przyjęciu drugiego o 990/o. Pluton został
odszukany w pobliżu miejsca zmniejszającego odchyłki o 990/o,
jakkolwiek sam Lawell uważał różnicę 90/o za zbyt małą dla
zadecydowania, które z przewidzianych położeń jest pewniejsze.
Zarzut Browna dotyczący błędnego wyznaczenia masy Fiutona przez Lawella również nie wydaje się słuszny w świetle
pracy Kurganowa. N a wyznaczenie pozycji nowej planety
wpływa bowiem głównie położenie jej w czasie największego
odchylenia zaobserwowanej i obliczonej pozycji Urana, na masę
zaś wielkość tego odchylenia, tak że nawet błędne · wyznaczenie masy nie musi iść w parze z błędnym określeniem pozycji. Jak przy tym wynika z obliczenia perturbacji ruchu
Urana, dawne obserwacje iego pozycji były bardzo dokładne
i nerturbacje te przekraczały błąd obserwacji.
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Również inne zarzuty Browna odpiera
np., że podana przez Browna metoda

Kurganow, wykawyznaczenia charakterystyki odchyłek nie jest tu do przyjęcia, a metoda odpowiednio zmodyfikowana prowadzi do pozytywnych rezultatów.
Odnośnie zarzutu co do błędności założenia , na których oparł
~ując
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Porównanie orbity Neptuna obliczonej przez Leverriera i orbity Plutona
<lbliczonej przez Lowella z rzeczywistymi orbitami tych planet. Na rysunku zaznaczono pozycje planet w różnych latach. Widać dobrą zgodnośc p ozycji Plutona przepowiedzianej przez Lawella z pozycją rzeczywistą w latach sąsiadujących z rokiem odkrycia.

Lowell przyjęty moment konjunkcji Urana z Plutonem, wykazał Kurganow, że Lowell tego błędnego założenia nie zrobił,
a z tego, że błędne założenie prowadzi do tych samych wyników co rachunki Lowella, nie wynika, że rachunki te są
błędne.
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Podsumowując wyniki swych rozważań Kurganow stwierże nie do przyjęcia jest pogląd, jakoby odkrycie Plutona
było "czystym przypadkiem", jakkolwiek odkrycie ułatwił szereg szczególnie korzystnych okoliczności: prawdziwość poczynionej przez Lowella hipotezy roboczej o dużej dokładności
dawnych obserwacji, szczególnie duże perturbacje ruchu Urana
pochodzące od oddziaływania Plutona w okresie czasu objętym

dza,

przez te obserwacje, a przede wszystkim entuzjazm Lawella
i jego wytrwałość w poszukiwaniach.
JAN MERGENTALER -

Wrocław

SŁONCE i
Słońce
podwójr).ą

GWIAZDY

odgrywa podwójną rolę w życiu ludzi i podobnie
jest w pewnym sensie jego rola w badaniach astronomicznych. Jest pożyteczne, jest niezbędne, jest tym czynnikiem, który warunkuje życie. Ale może być także niszczycielem tego życia. Wiemy, że promieniowanie słoneczne zabij'l
niektóre bakterie, a i ludzie, wystawieni wprost na promieniowanie Słońca, bez osłony naszej atmosfery, zapewne nie mogliby żyć bardzo długo . W badaniach astronomicznych ta
podwójna rola Słońca także wyraźnie występuje. W dzień,
oświetlając powietrze, uniemożliwia obserwacje gwiazd, ale
samo jest gwiazdą i zbadanie go pozwala wnosić o tym, jak
wyglądają inne gwiazdy.
·
W obu przypadkach czynnikiem narzucającym tą podwójną
rolę Słońcu jest nasza atmosfera. Ona to m. in. utrudnia także
i poznanie samego Słońca, pochłaniając znaczną część jego
promieniowania. Badając Słońce chcemy jednak wiedzieć, jak
ono wygląda poza tym filtrem, jakim jest powietrze, a więc
staramy się wszystkie obserwacje uwolnić od tego wpływu
i mówić o Słońcu takim, jak wyglądałoby ono oglądane np.
z powierzchni Księżyca. Takie wiadomości o Słońcu stanowią
treść gałęzi astronomii zwanej h e l i o f i z y k ą. Będzie więc
to nauka o tym, jak Słońce wygląda, co widzimy na jego
powierzchni, jak ono jest zbudowane itp. Trzeba przy tym
pamiętać, że astronomowie, obserwując Słońce, widzą tylko
to, co pozwala obserwować gruba warstwa atmosfery ale piszą o nim jako o ciele niebieskim takim, jakie wiwidzielibyśmy z poza atmosfery. Rzecz jasna, że takie odliczęnie wpływu atmosfery nie zawsze jest w pełni możliwe.
Wprowadza się tu zawsze pewien czynnik niepewności, który
może spowodować, że pomiary bardzo dokładne, na skutek
nieobliczalnych niekiedy zjawisk w atmosferze, osiągają dokładność tylko ± 10/o.
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występuje wyrażnie
najwyraźniej
ciąży na wynikach obserwacji tzw. stałej słonecznej. Stała ta
jest to ilość całkowitego promieniowania Słońca padającego
prostopadle na l cm 2 powierzchni Ziemi na minutę, przy odliczeniu wpływu atmosfery. Wartość stałej słonecznej wynosi
1,90 kalorii na cm 2 na minutę. Po to, by jak najbardziej zmniejszyć wpływ naszej atmosfery na pomiary tej stałej, zainstalowano odpowiednie przyrządy na wysokich górach, a więc
tam, gdzie powietrze jest już dość rzadkie i gdzie dolne warstwy powietrza -- te, w których najwięcej znajduje się cząstek
pyłu i kurzu nie fałszują pomiarów. Mimo to do dziś dnia
nie udało się stwierdzić z całą pewnością, czy stała słoneczna
zmienia się z biegiem lat, a jeżeli się zmienia, to w jaki sposób te zmiany przebiegają. Obserwacje robione na jednej górze w Ameryce wykazały np. istnienie zmian tej stałej. Wy·
dawało się, że są one realne, bo przekraczały błędy pomiarów.
By sprawdzić wyniki, założono drugie podobne obserwatorium
w Afryce. Wyniki z tych dwu odległych od siebie o tysiące
kilometrów !obserwatoriów często są zupełnie różne. Dowodziłoby to, że w górnych warstwach atmosfery rozciągają się
nieraz obszerne, niewidoczne prawie masy gazów, pochłania
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pomiarów

w wielu zagadnieniach pomiarowych heliofizyki;

jące nieco więcej promieniowania niż normalnie i powodujące
w ten sposób lokalne obniżenie wartości stałej słonecznej.
W niektórych przypadkach udało się jednak wyeliminować
wpływ atmosfery dlatego, być może, że była ona chwilowo
jednakowo przeźroczysta w Afryce i w Ameryce - i uzyskać
zgodność danych w obu obserwatoriach . Te zgodne wyniki
zdają się wskazywać, że stała słoneczna zmienia się w granicach około l 0/o średniej wartości.
Podobne trudności napotykamy i przy innych obserwacjach
Słońca. Dlatego to obserwatoria słoneczne często buduje się
na wysokich górach, takich jak Pic du Midi w Pirenejach,
Mount Wilson, lub w górach Colorado w Ameryce, czy w Alpach w Szwajcarii. Przypuśćmy, że udało się nam już przezwyciężyć wszystkie tmdności, wynikające z obecności naszej
atmosfery - co zresztą z dość dużą dokładnością jest możliwe;
jak więc wygląda Słońce naprawdę, a więc takie, jakie wi-:
dzielibyśmy, gdybyśmy je obserwowali z góry wysokiej na jakieś 200 kilometrów?
Jest to olbrzymia kula ga:wwa, wirująca powoli dokoła osi;
czas obrotu wynosi ok. 4 tygodni, przy tym warstwy położone bliżej bieguna słonecznego wirują nieco wolniej niż warstwy poło
żone bliżej równika. Kula ta zasługuje na tą nazwę całkowicie,
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nie wykazując spłaszczenia biegunowego - w przeciwieństwie
do "kuli" ziemskiej, która wcale nie jest kulą lecz spłaszcwną
elipsoidą. Średnica kuli słonecznej wynosi l 390 000 km, masa
jest 332 000 razy większa od masy Ziemi, wynosi więc okrągło
2 X 1033 g, a odległość jej środka od środka Ziemi wynosi śred
nio 149 500 000 km.
Wiemy o tym, że kula ta wysyła ogromne ilości promienistej energii, której drobna część zaledwie dochodzi do Ziemi
i jest mierzona w postaci stałej słonecznej. Zapytajmy, jak
wygląda "stała słoneczna" na powierzchni Słońca, a więc ile
energii wysyła każdy centymetr kwadratowy jego powierzchnialbo wprost: jaką ilość energii wysyła cała powierzchnia Słońca
we wszystkich kierunkach. Otrzymamy ogromną liczbę 8,9 X 10 2 1i
kalorii na sekundę. Ponieważ Słońce egzystuje, jako promieniująca bryła, od jakichś 2 miliardów lat (2 X 10 9 lat), w ciągu
tego czasu wysłało więc w przestrzeń ilość energii promienistej wynoszącą 2,4X 10 50 ergów.
Nasuwa się od razu pytanie, jak to się dzieje, że Słońce ,
wysyłając tak olbrzymie ilości energii w przestrzeń w ciągu tak
długiego okresu czasu, nie gaśnie i nie osłabia swojego blasku .
Zastanawiano się nad tym od dawna i za każdym razem
próbowano wytłumaczyć to zjawisko zgodnie ze stanem wiedzy
o możliwościach otrzymywania znacznych ilości energii na
Ziemi. Wiemy, że spadek wody z gór wyzwala duże ilości
energii, pozwalając budować elektrownie, lub choćby zwykłe
młyny wodne. Próbowano przeto wytłumaczyć produkcję promienistą Słońca kurczeniem się jego bryły, a więc spadkiem
masy ku środkowi. Zjawiska takie znamy i z innych dziedzin,
nie tylko z techniki. Masy powietrza spływającego z gór w dolinę, ogrzewają się i powodują np. w Tatrach powstawanie
ciepłego halnego wiatru. Przypuszczano, że podobnie jest może
i na Słońcu, z tą tylko różnicą, że nie ma tam gór, a po prostu
całe Słońce kurczy się. Obliczenie ilości wyzwalanej przy tym
energii pozwoliło stwierdzić, że nawet wtedy, gdyby przypuścić, że Słońce skurczyło sit; od wymiarów nieskończenie wielkich do wielkości obecnej, energii kurczenia wystarczyłoby najwyżej na 20 milionów lat promieniowania, ale nie na setki
milionów, a tym bardziej nie na miliardy lat. Innym znanym
źródłem energii na Ziemi są procesy spalania, a więc np. spalanie węgla. Jeżeli jednak uprzytomnimy sobie, że spalenie
całego zapasu węgla kamiennego, jaki znajduje się na Ziemi,
wystarczyłoby na to, by podtrzymać promieniowanie Słońca
zaledwie w ciągu drobnego ułamka sekundy, zrozumiemy, że
i to źródło energii jest niewystarczające - nawet gdyby przy-
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Poszukiwanie źródeł energii słonecznej dopiero ostatnio
na konkretne tory. Stało się to z chwilą odkrycia
przemian jądrowych pierwiastków, w danym przypadku, specjalnie, zamiany wodoru w hel przy udziale węgla. W procesie
tym ilość atomów węgla nie ulega zmianie, lecz wyczerpuje się
tylko zapas wodoru, który odgrywa rolę "paliwa" dostarczającego energii. Ilości energii wyzwalanej są przy tym tak duże ,
że wystarczają na pokrycie zapotrzebowania na miliardy lat,
przy obecnej produkcji energetycznej Słońca. Jeden gram wodoru, zamieniając się w hel wyzwala bowiem 6,3 X l0 18 ergów.
Całkowita więc ilość energii, jaką wypromieniowało Słońce
w ciągu ostatnich 2 miliardów lat, mogła być wytworzona
kosztem 2,4 X 1050 /6,3 X l0 18 = 0,4X10 32 g wodoru, który zamienił
się w hel, a to stanowi zaledwie około 2°/o masy Słońca. Ponieważ wiemy, że ogólna ilość wodoru stanowi co najmniej
1/ masy Słońca, a, być może, nawet około 900/o tej masy, wi3
dać stąd, że "paliwa wodorowego" w Słońcu wystarczy jeszcze
na wiele miliardów lat.
O procesach, zachodzących we wnętrzu Słońca i gwiazd, pisano już na łamach Uranii 1). Zajmiemy się więc, po tej krótkiej wzmiance o źródłach energii słonecznej, jego powierzchnią.
Przy oglądaniu Słońca rzuca się w oczy fakt, że tarcza jego
jest nieco ciemniejsza przy brzegach niż w środku. Specjalnie
wyraźnie zjawisko to występuje na fotografiach Słońca wykonanych w krótkich falach, a więc we fioletowej części widma.
podczas gdy w czerwieni jest ono prawie niedostrzegalne.
wstąpiło

Rys. l. Swiatło dochodzące do obserwatora z przybrzeżnych częici tarczy
Słońca pochodzi z warstw płytszych,
a zatem zimniejszych, ni.! warstwy
wysyłające promienic, które dobiegają do obserwatora ze ~rodka tar··
czy. Okolicznośi: powyższa wywołuje
zjawisko przy:::iernn.ienilł brzegowego
U rczy słonecznej .

1)

Por. Urania, T. XXII, str. 94 i nast.
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Brzegowe pociemnienie tarczy Słońca jakościowo bardzo
zrozumieć, ·ilościowe opracowanie tego efektu jednak
napotyka na spore, do dziś dnia nie całkowicie pokonane trudności. Wiemy mianowicie, że Słońce w środku jest gorętsze
niż w warstwach zewnętrznych . Promieniowanie więc wychodzące ze środka Słońca po drodze ulega pochłanianiu, a to,
które obserwujemy, pochodzi z warstw niezbyt głęboko leżą
cych pod jego widzialną powierzchnią; w środku tarczy sło
necznej pochodzi ono z warstw głębszych, a więc gorętszych,
na brzegu - z warstw płytszych, a więc chłodniejszych, jak
to widać na rysunku l. Jeżeli w środku tarczy promieniowanie
wychodzi z punktu a, przechodzi przez warstwy pochłaniające
drogę ab. Taką samą drogę, tej ~:,amej długości, przechodzą promienie wydostające się na zewnątrz przy brzegu tarczy, ale
w takim razie muszą pochodzić one z warstw płytszych, odległych od powierzchni o cd, bo tylko wtedy droga ich ce będzie
równa drodze a b.
Sposób w jaki promieniowanie jest pochłaniane w niegłę
boko leżących warstwach Słońca, a więc wielkość pociemnienia brzegowego i jego zależność od długości fali określa nam
tzw. współczynnik absorpcji. Jeśli chodzi o sam mechanizm absorpcji, to dziś najprawdopodobniejsze wydaje się przypuszczenie, że główną rolę odgrywają tu ujemne jony wodorowe,
a więc atomy wodoru, z których każdy uchwycił n'3. krótką
chwilę jeden dodatkowy elektron. Rola ujemnych jonów w<r
dorowych tłumaczy się tym, że atomy wodoru z łatwością
chwytają elektrony, których w atmosferze słonecznej jest niezmierna obfitość uwarunkowana jonizacją wszystkich pierwiastków, w tym także i znacznej części wodoru. Znowuż więc
wodór decyduje o zjawiskach zachodzących na Słońcu. Zobaczymy w następnych artykułach, że rola jego we wszystkich
zjawiskach słonecznych jest niemniejsza, czemu trudno się dzi,
wić, skoro Słońce składa się głównie z wodoru.
łatwo

Artykuł niniejszy jest pierwszym z serii artykułów
pularne wprowadzenie w zagadnienia fizyki Słońca.

stanowiących

po-

KRONIKA
XIV Zjazd fizyków polskich
W dniach od 7 do 10 grudnia 1952 odbył się w Poznaniu XIV Zjazd
.Polskiego Towarzystwa Fizycznego. Zjazd ten zgromadził w Poznaniu
około 380 uczestników, członków PTF. głównie pracowników wszystkich
naszych ośrodków uniwersyteckich. Obrady Zjazdu zainaugurował referat prof. W. Kapuściński e g o z Warszawy charakteryzujący do-
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tychczasową, trzydziestoletnią działalność Folskiego Towarzystwa Fizycznego. Następnie prof. S. P i e ń k o w ski przedstawił w obszernym referacie sprawę organizacji badań fizycznych w ramach Polskiej Akademii
Nauk.
Popołudniowe posiedzenie w pierwszym dniu obrad poświęcone było
pamięci wielkiego fizyka polskiego Mariana S m o l u c h o w s k i e g o,
którego 80-ta rocznica urodzin przypadała w roku 1952. Twórczość
naukowa Mariana Smoluchowskiego i jej znaczenie dla rozwoju fizyki
przedstawione zostały w trzech referatach, wygłoszonych przez profesorów C. Białobrzeskiego z Warszawy, J. Weyssenho)ffa
z Krakowa i A. G a ł e ck i e g o z Poz:nania. Na tym samym popołudnio
wym posiedzeniu prof. B. B u ras z Warszawy przedstawił obecny stan
dyskusji nad podstawowymi pojęciami fizyki w oparciu o referaty i dyskusje, które miały miejsce na III Ogólnopolskiej Konferencji Fizyków
w Spale we wrześniu 1952, przy udziale gości radzieckich, wybitnych
fizyków, profesorów F o ck a, B i e l o w a i C z e ń c o w a .
Następne dni obrad poświęcone były głównie referowaniu prac wła
snych, obejmujących dwuletni (od poprzedniego zjazdu) dorobek naukowy fizyków polskich. Prócz tego obrady w każdym dniu poprzedzone były referatami ogólnymi, dającymi przeglądowe ujęcie obecnego
stanu badań w pewnych wybranych gałęziach fizyki. I tak: w drugim
dniu obrad referat ogólny wygłosił prof. W. M i ę s o w i c z, z Krakowa,
przedstawiając obecny stan badań promieniowania kosmicznego. Prof .
.r. R a y s ki, z Torunia, w trzecim dniu zjazdu, zapoznał uczestników
z w,spółczesrnymi zagadnieniami teorii pola, a <prof. L. S o s n o w s k i,
z Warszawy w ostatnim dniu omówił zjawiska kontaktowe w półprze
wodnikach.
Prac własnych zreferowano na zjeździe 159. Tematy tych prac grupują się głównie dokola zagadnień zaleconych dla badań fizycznych
przez I Kongres Nauki Polskiej. Są to w pierwszym rzędzie zagadnienia
fizyki jądra atomowego, spektroskopii i zjawisk luminiscencji i fosforescencji, fizyki ciała stałego. a w dziedzinie fizyki teoretycznej, również
teorii pola. Oprócz tego referowane były prace nad promieniowaniem
kosmicznym, wykonywane przez dwa ośrodki w Polsce, mianowicie
II Zakład Fiz.yki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie i przez
ośrodek łódzki, oraz prace z akustyki, którymi zajmuje się grupa fizyków poznańskich.
Ze względu na tematykę zbliżoną do zagadnień astronomicznych
wymienić tu należy prace grupy fizyków warszawskich nad promieniotwórczością polskich minerałów mające znaczenie dla geologii
i geofizvki - oraz nad promieniotwórczością meteorów. Prócz tego znaczenie dla astrofizyki obserwacyjnej mogą mieć prace innej grupy fizyków warszawskich, pracujących pod kierunkiem prof. L. Sosnowskiego,
dotyczące zjawisk fotoelektrycznych w półprzewodnikach. Jak wiadomo, opracowane przez L. Sosnowskiego komórki fotoelektryczne, czułe
na podczerwień, mają duże znaczenie w astronomii, umożliwiając fotometrię gwiazdową w tvm za 1,resie widma.
W czasie zjazdu odbyło się także walne zebranie Folskiego Towarzystwa Fizycznego, na którym dokonany został wybór nowych władz Towarzystwa. Prezesem Towarzystwa został wybrany prof. A. S o ł t a n
z Warszawy.
A. S.
Pomiary średnicy Plutona

Rezultaty niedawnych pomiarów
1)

Por. Urania T. XXI, str. 151.

średnicy

Plutona
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z jego masą wyznaczoną z perturbacji w ruchu Neptuna. Obliczona
mianowicie wg tych danych średnia gęstość Plutona wypada nieprawdopodobnie dużą, przeszło 50 gjcm 3 , co fizycznie jest conajmniej mało prawdopodobne i nasuwa przypuszczenie, że pomiary z pewnych niewyjaśnionych powodów dają systematycznie za małą średnicę planety.
Dla wyjaśnienia takiego rezultatu pomiarów przeprowadzono ostatnie
specjalne doświadczenia, fotografując kulki o rozmaitych właściwościach
powierzchni. Wzięto 4 jednakowe stalowe kule o średnicy około 3 cm .
Jedna z nich była zabarwiona białą matową farbą, druga alummiow ą.
trzecią pokryto plamami farby białej, szarej i aluminiowej, czwart a
wreszcie kula posiadała polerowaną metaliczną powierzchnię. Przy
oświetleniu rozproszonym światłem widać było wyraźnie, że wszystkie
kulki posiadają jednakową średnicę. Przy użyciu jednak do oświetlenia
równoległej wiązki światła i fotografowaniu na jasnym tle z jednakowej
odległości okazało się że te z nich, które posiadały błyszczącą powierzchnię (polerowana i druga, pokryta farbą aluminiową), otrzymano na
zdjęciach w postaci jasnych krążków otoczonych ciemną obwódką. Efekt
taki łatwo objaśnić tym, że na brzegach widzialnego dysku, gdzie promienie padają skośnie, błyszcząca powierzchnia kulki odbija w przeciwną
stronę tylko nieznaczny ułamek padającego światła . Matowa zaś powierzchnia rozprasza światło równomiernie we wszystkich kierunkach i dlatego pociemnienia brzegu u kulki matowej nie obserwuje się. Przy fotografowaniu w tych samych warunkach, ale na ciemnym tle, ciemn ::~
otoczka zlewa się z tłem . W rezultacie, obrazy kulek z powierzchni q
błyszczącą otrzymuje się na zdjęciu mniejsze niż kulek matowych.
Aby otrzymać warunki realnych obserwacji astronomicznych kulk i
były oddalone na odległość około 250 metrów, tak że ich średnice kątowe
wynosiły w przybliżeniu 25". Z takiej odległości kulki obserwowano
przez 12 calowy teleskop i fotografowano na ciemnym tle, stosują c
oświetlenie równoległą wiązką promieni. Na otrzymanych w ten sposób
zdjęciach
najmniejszy był obraz kulki z powierzchnią zwierciadlaną ,
a największy z białą matową.
Opisane doświadczenia czynią prawdopodobnym przypuszczenie, że
bezpośrednie pomiary średnicy Fiutona dają znacznie zmniejszoną wartość dlatego, że powierzchnia Fiutona swymi własnościami optycznymi
zbliża się do powierzchni zwierciadlanej. Takie przypuszczenie nie pozostaje w sprzeczności z posiadanymi danymi o stosunkowo dużej zdolności
odbijającej i bardzo słabym zabarwieniu powierzchni Plutona. Jeśli wziąć
pod uwagę panującą tam nadzwyczaj niską temperaturę (-220°C), to
stanie się prawdopodobne przypuszczenie, że powierzchnia Plutona pokryta jest lodem. Może to być zamarznięta woda lub inne substancje,
w warunkach ziemskich znajdujące się w stanie gazowym. Atmosfera jeśli ona wogóle istnieje na l'lutonie powinna być bardzo rozrzedzona i przeźroczysta, podobnie jak stratosfera na Ziemi. Atmosfera
taka nic moźe zakrywać przed nami lodowego pokrowca planety .
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Powyższych rozważań nie można traktować jako ścisłych dowodów,
lecz w braku bardziej pewnych danych możemy przyjąć je za prawdopodobne. Należy jednak zauważyć, że przytoczone tutaj rozumowanie
nie jest jedynie możliwe. Zagadnienie rozwiązać można bardzo prosto,
jeśli przyjąć, że masa wywołująca perturbacje w ruchu Neptuna nie
należy do samego Plutona; innymi słowami, jeśli masa Plutona jest
znacznie mniejsza od wyliczonej, to nie jest wykluczone, że pomiary
dają prawidłową wielkość średnicy. Na możliwość istnienia poza orbitą
Neptuna kilku nieznanych planet wskazał na drodze rozważań kosmogonicznych astrofizyk radziecki, prof. W. A. Kra t, w lipcu 1951 r.
Zwrócił on uwagę na to, że na granicach przedplanetarnego obłoku
prawdopodobieństwo powstania jednej dużej planety jest bardzo małe.
Dlatego też poza Neptunem może istnieć szeroki pas małych planet,
z których naj\viększą byłby Pluton. Znalezienie planet mniejszych od
Plutona w tak dużej odległości przedstawia olbrzymie trudności przy
obecnym stanie techniki astronomicznej.
[Według Priroda, 7, 99, 1952].
A. St.

Obserwacje atmosfery

Księżyca

Zagadnienie istnienia atmosfery na naszym Księżycu interesuje już
od bardzo dawna astronomów. Wiadomo jest, że o ile atmosfera taka
wogóle istnieje, musi być ona bardzo rozrzedzona. Co pewien czas podejmowane są próby mające na celu stwierdzenie istnienia tej atmosfery 1 ). Informacje o istnieniu atmosfery na Księżycu pochodzić mogą
oczywiście tylko od światła rozproszonego w niej. Na obserwacje światła
rozproszonego w atmosferze Księżyca wpływa zakłócająco silne światło
rozproszone w atmosferze Ziemi w pobliżu tarczy Księżyca oraz światło
rozproszone w samym przyrządzie pomiarowym. Te ostatnie rozproszenia
możemy znacznie ograniczyć stosując metodę opracowaną przez astronoma L y o t a dla obserwacji korony słonecznej poza zaćmieniami i polegającą na umieszczeniu w lunecie odpowiednio dobranych przesłon (tzw.
koronograf). Aby uchronić się od zakłócającego działania światła rozproszonego w atmosferze Ziemi, należy obserwacje wykonać wysoko
w górach, gdzie rozproszenie w atmosferze ziemskiej jest mniejsze, a poza
tym badać polaryzację światła, która powinna być nieco inna dla światła
rozproszonego w ewentualnej atmosferze Księżyca. Stosując koronograf
i urządzenia do mierzenia polaryzacji światła wykonano znowu ostatnio
takie pomiary. Otrzymane wyniki pozwalają tylko określić górną granicę
gęstości ewentualnej atmosfery Księżyca. Okazało się mianowicie, że
o ile atmosfera taka wogóle istnieje, to gęstość jej nie może być większa
od jednej miliardowej gęstości atmosfery ziemskiej.
(Według C. R. Acad. Sci. (Paris) 234, 2046 (1952)]
AS
1)

Por. Urania T. XXI. str. 34.
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Znaczenie dla astronomii liniowego widma wodoru w dziedzinie
fal radiowych

Olbrzymi rozwój metod astronomii radiowej w ostatnich latach skieastronomów na pewne linie widmowe, które mogą być wysyłane przez wodór w zakresie .fal długich - - radiowych. Linie te oJpowiadają przejściom atomów wodoru pomiędzy poziomami energetycznymi, różniącymi się o bardzo małe wartości energii. Przejściom tym
odpowiada według postulatu Bohra E = h.f (E różnica energii poziomów,
f częstość wypromieniowanej fali, h tzw. stała Plancka) ma.la częstość f,
a zatem duża długość wysyłanej fali. Długości tych fal wypadają w zakresie fal radiowych. Ostatnio przedyskutowano możliwości występo
wania takich linii w widmach różnych kosmicznych źródeł światła.
Okazało się, że w widmie Słońca powinna być zaobserwowana linia
o długości fali około 3 cm, inne natomiast linie nie mogą wystąpić. Gaz
międzygwiezdny może wysyłać linie o długości fali około 21 cm (częstość
1420 MHz). Linię tę rzeczywiście w ostatnich latach zaobserwowano 1)
i obecnie kilka astronomicznych ośrodków na świecie pracuje nad tymi
obserwacjami. Mają one ogromne znaczenie dla wyznaczenia rozmieszczenia, ruchu i temperatury kinetycznej 2 ) obszarów niezjonizowanego
wodoru międzygwiezdnego.
rował uwagę

[Według Ap. J.

115, 206 (1952)]

AS

Budowa wielkich planet

W jednym z ostatnich numerów "Prirody" ukazał się pod powyż
szym tytułem ciekawy artykuł A. M a s e w i c z omawiający badania
przeprowadzone przez autorkę wspólnie z W. F i e s e n k o w e m. Badania te doprowadziły do ważnych wniosków, o dużym znaczeniu kosmogonicznym. Jak wiadomo, przeszło 92°/o masy wszystkich planet
stanowi masa Jowisza i Saturna. Skład chemiczny tych dwu planet
charakteryzuje zatem w dużej mierze skład pierwotnego ośrodka, z którego powstał nasz układ planetarny. Jednak dotychczas dla badań bezpośrednich dostępna jest tylko cienka stosunkowo warstwa atmosfery
obu planet. Wiemy z analizy widmowej, że w atmosferach JoWisza
i Saturna znajdują się takie związki chemiczne jak metan i amoniak,
ale nie udało się dotychczas zmierzyć ilości tych gazów. Znacznie trudniejsze od poznania składu atmosfery jest zbadanie składu samej planety. W pomoc przychodzą tutaj pewne rozważania teoretyczne.
Teoria struktury wewnętrznej planet opiera się na takich charakterystykach fizycznych, jak masa, średnica, spłaszczenie, a przede wszystkim na badaniach laboratoryjnych materii poddanej bardw wysokim
1)

~)

Por. Urania T. XXIII, str. 48.
Por. Urania T. XXIII, str. 369-370.

URANIA
ciśnieniom.

Zwykle mówi

53

się , że ciała stałe są nieściśliwe. Już

przy otrzymywanych w laboratorium

ciśnieniach

rzędu

jednak

100 000 atm<>-

afer okazuje się, że gęstość ciał stał ych zmienia się dostrzegalnie. W planetach ciśnienie osiąga wartości rzędu milionów atmosfer, więc podobne
zmiany gęstości będą odgrywać bardzo dużą rolę. Badania teoretyczne
wykazują, że przy pewnym krytycznym ciśnieniu (różnym dla różnych
ciał) będzie zachodzić częściowe oderwanie zewnętrznych elektronów
atomu. Zachodzi jak gdyby oswobodzenie elektronów. Fizycy nazywają
to przejściem w , . metaliczną fazę" 1). Materia w takiej fazie jest gęstsza
niż w zwykłym stanie. Przej ś cie charakteryzuje się skokiem gęstości,
przy czym w odróżnieniu od znanych z chemii przekształc eń polimorficznych 2 ), przy których gęstość zmienia się o kilka procent, może tu
zachodzić wielokrotny wzrost gęstości. Ciśni enia potrzebne do podobnych
przejść fazowych są rzędu miliona atmosfer. Dla najprostszego atomu,
atomu wodoru, przejście do fazy "metalicznej" wg obliczeń Ram s e y' a
z 1950 r. zachodzi przy ciśnieniu około 700 000 atm. Następuje przy tym
skok gęs tości od 0,4 do 0,8 g/cm3 • Obliczenia wykonano dla stałego
wodoru, jednak zostało wykazane, że zwiększenie temperatury do 5 000
stopni praktycznie nie zmieni rezultatu. Wynika z tego, że we wnę 
trzach planet, zwłaszcza wielkich, przy panujących tam olbrzymich
ciśnieniach, muszą zachodzić opisane poprzednio przekształcenia materii. W szczególności takimi zmianami wewnątrz Ziemi Ramsey objaśnia istnienie jej gęstego jądra, odbiegając od dawnych poglądów
o jego żelazo-kamiennej strukturze.
Zagadnienia te nabierają specjalnej wagi dla wielkich planet. Jakkolwiek ich masy są duże (masa Jowisza 318, a Saturna 95 mas Ziemi),
gęstości średnie tych planet 3 ) nie przekraczają 1,4 g/cm 3 , podczas gdy
średnia gęstość Ziemi wynosi 5,5 g/cm3 •
Opierając się na danych współczesnej fizyki W. Fiesenkow i A. Masewicz przeprowadzili bardzo dokładną analizę struktury wewnętrznej
Jowisza i Saturna. Okazuje się, że Jowisz w 80°/o zbudowany jest z wodoru. Pozostale 20°/o stanowi hel i cięższe pierwiastki. Planeta zbudowana jest z 3 warstw. W zewnętrznej, najcieńszej (15°/o promienia
Jowisza) warstwie znajduje się zwykły molekularny wodór. W najglęb
~ych partiach tej warstwy ciśnienie zbliża się do wartości 700 000 atm.
Masa warstwy zewnętrznej nie przekracza 7°/o masy całej planety. W następnej z kolei warstwie, środkowej, ciśnienie jest już większe i mam!)~
tu do czynienia ze skokiem gęstości, związanym z przejściem w fazę
,,metaliczną". Cała ta warstwa o grubości 55°/o promienia i masie 65°/g
masy planety zbudowana jest z wodoru w tej właśnie fazie. Podobnie
1)
2)

3)

Por. Urania, T. XXII, str. 206.
Np. przejście fosforu białego w czerwony.
Gęstość Jowisza 1,39 g/cm', Saturna 0,79 g/cm'.
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zbudowane jest jądro planety, głównie z wodoru z niewielkimi domieszkami cięższych pierwiastków. Promień jądra stanowi 30°/o promienia
Jowisza a masa 28°/o jego masy. średni ciężar atomowy materii jądra
jest bliski 5, a gęstość około 11 g/cm 3 • Ciśnienie osiąga tu olbrzymią
wartość 85 milionów atm.
Przy obliczeniach zakładano, że planeta posiada dokładnie kulisty
kształt, jest "chłodna i nic obraca się wokół osi. Jeśli wprowadzić poprawkę na obrót i elipsoidalność, rezultat nie zmieni się więcej niż
o 20fo. Nieznaczną poprawkę wniesie także uwzględnienie możliwego
rozgrzania planety na skutek rozpadu promieniotwórczego w jej wnętrzu.
Przy dużym ciśnieniu, jak wykazał Kuzyn i e w, podniesienic temperatury do 100 000 stopni zmieniłoby otrzymane wyniki co najwyżej o 2'/o.
Jednakowoż tak duże zwiększenie temperatury we wnętrzu planety
jest niemożliwe , gdyż wodór w fazie "metalicznej" jest bardzo dobrym
przewodnikiem ciepła. Całe ciepło wydzielane przy rozpadzie radioaktywnym powinno szybko wypływać na zewnątrz. Dla Saturna otrzymano zupełnie analogiczne rezultaty.
Jak wynika z obliczeń, główną składową materii wielkiah planet
jest wodór. Wnosimy stąd, że pierwotna materia, z której powstały
planety, także musiała składać się głównic z wodoru, tj. musiała posiadać skład chemiczny podobny jak Słońce.
[Wg Priroda, 10.

195~.]

A . St.

Podwójny teleskop dla obserwacji fotoelektrycznych

Fotometryczne obserwacje astronomiczne polegają na porównaniu
od badanej gwiazdy ze znanym natęże
niem światła odpowiednio dobranej gwiazdy porównania. Ze względu na
pochłanianie światła w atmosferze ziemskiej, zmieniające się z wysokością
gwiazdy nad horyzontem, staramy się przy tym dobierać gwiazdy porównania w tej samej wysokości - a najlepiej w bezpośrednim sąsiedztwie
gwiazdy badanej, powtarzając sam pomiar wiele razy. Przy obserwacjaca
tych poważne źródło błędu stanowi to, że natężenia światła obydwu
gwiazd nie są mierzone jednocześnie. W czasie, który musi upłynąć przy
przejściu od jednej gwiazdy do drugiej, mogą wystąpić szybkie lokalne
zmiany pochłaniania światła w atmosferze oraz zmiany w aparaturze,
wpływając na zaobserwowane natężenie światła pochodzącego od jednej
z gwiazd. Wynikające stąd błędy próbowano usunąć przy obserwacjacłt
dokonywanych na drodze fotoelektrycznej przez porównanie natężenia
światła obydwóch gwiazd z jakimś możliwie niezmiennym źródłem
światła. Takim praktycznie niezmiennym źródłem może być na przykład
substancja pobudzana do świecenia - jak mówimy do fluorescencji przez promieniowanie jakiegoś ciała promieniotwórczego o bardzo dłunatężenia światła pochodzącego
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gim okresie rozpadu. Metoda ta, stosowana szczególnie w fotometrii
fundamentalnej, powiększyła dość znacznie dokładność pomiarów. Idealnym rozwiązaniem byłyby jednak równoczesne obserwacje natężenia
światła gwiazdy badanej i gwiazdy porównania. Ostatnio zbudowano
podwójny teleskop dla wykonywania takich równoczesnych obserwacji.
Przyrząd ten składa się z dwóch teleskopów umieszczonych na wspólnej
monturze i poruszanych przez ten sam mechanizm zegarowy, których osie
mogą być nachylone do siebie pod pewnym kątem, dzięki czemu każdy
z teleskopów może być nastawiony na inną gwiazdę. Obydwa teleskopy
zaopatrzone są w komórki fotoelektryczne połączone z oddzielnym dla
każdej galwanometrem. Rejestracja wychyleń obydwóch galwanometrów
odbywa się na drodze fotograficznej na przesuwanym przez mechanizm
zegarowy papierze fotograficznym. Wstępne badania dokładności tego
urządzenia wykazały, że rozrzut zaobserwowanych jasności gwiazd wynosi zaledwie om, 007. Dalszym krokiem w rozwoju omówionego urzą
dzenia powinno być zastosowanie do obserwacji obydwóch gwiazd tego
samego urządzenia pomiarowego, przez co uniknęłoby się błę~ów pochodzących od ewentualnych zmian zachodzących w układzie pomiarowym.
[Według Observatory 72, 31 (1952)]
AS

Kratery kosmiczne
Spadek "nadbolidów" o wadze tysięcy ton, drążących w skorupie
ziemskiej koliste "kratery" należy do osobliwości. Te, które dotychczas
odszukano, pochodzą z ostatnich tysięcy lat, gdyż erozja niszczy z biegiem
czasu zupełnie ślady takich katastrof kosmicznych i nie pozwala rozeznać
utworów jeszcze starszych.
Wyliczymy dotychczas znane kratery, powstałe pod wpływem sił
"pozaziemskich".
A więc galerię otwiera słynny krater w Arizonie w pobliżu Canion
Diablo, rozeznany w r. 1886. średnica leja, kryjącego na głębokości
400 m wielką bryłę żelaza kosmicznego, liczy 1200 m, głębokość 190 m 1).
W r. 1921 odkryto w Stanie Teksas, w pobliżu miejscowości Odessa,
krater o średnicy 170m, zasiany drobnymi meteorytami, już bardzo
zniszczony przez erozję.
W r. 1931 natrafiono w środkowej Australii w pobliżu Henbury na
grupę 12-tu drobnych kraterów pochodzenia kosmicznego, o średnicach
10-80 m. Trzynasty krater jest owalny o osiach 100 i 200 m. Stanowi
najwidoczniej ślad spadku dwóch bliźniaczych meteorytów, które tu kiedyś "wylądowały" równocześnie i legły tuż obok siebie we wspólnym
"grobie". Wykopy dały 200 kg żelaza kosmicznego.
płytki

1)

Por. Urania T. XX, str. 100.
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W r. 1932 natrafiono w piaskach Wielkiej Pustyni Arabskiej, w po Wabar, na 2 kratery o średnicach 50 i 100 m. zasian'-'
żelazem meteorytowym.

bliżu miejscowości

W Europie na wyspie Ozylii na Bałcyku wykryto 5 niewielkich kraterów o średnicach 20-40 m, wyżłobionych w skale kredowej, powstałych przed okresem lodowcowym.
W r. 1949 odszukano w zachodniej Australii jeszcze jeden taki krate1
nazwany "Wolf Creek". Ma średnicy 340 m. Powstał niedawno, prawdopodobnie 3 wieki temu.
Ostatnio w r. 1950 (Urania XXII, 50) lotnicy kanadyjscy wykryli na
bezludnym cyplu Labradoru, w pobliżu zatoki Ungava, największy z dotychczas znanych kraterów kosmicznych, liczący 3 200 m
średnicy. Dziś wypełnia go głębokie jezioro pokryte przeważnie lodem .
północnym

Również w 1950 roku dwaj lotnicy francuscy wykryli w południowe.i
Francji w departamencie Herault grupę 7 niewielkich kraterów (Urania ,
XXIII, 336) z przed 10 000 lat.

O pochodzenie kosmiczne podejrzane jest również koliste jezioro Bc:mmtwi na zachodnim wybrzeżu centralnej Afryki. Ma ono 8 000 m
średnicy i nie posiada podłoża wulkanicznego.
Wreszcie należy tu jeszcze wspomnieć liczne "zatoki" w Stanie Karolina, o kształtach owalnych zorientowanych w tym samym kierunkt ..
Wiele na to wskazuje, że kiedyś spadł tu cały rój bolidów, żłobią c
miękkie podłoże.

Nie ulega wątpliwości, że większość "nadbolidów" kraterotwórczycł'
bez śladu w oceany i zapewne spoczywa na ich dnie. O nich
nie wiemy dotąd nic.
J. G.
spadła

Tęcza Księżycowa

W nocy z 8 na 9 lipca 1952 r. zaobserwowano na Krymie bardzo ciekawe zjawisko - tęczę księżycową. Obserwatorka znajdowała się na
górze Koszka (wysokość 340 m nad poziomem morza). W górach mżył
drobny deszcz, a zbocza były zasłonięte przez nisko leżące chmury. Pólnocna strona nieba była czysta, w poludniowo wschodniej stronie był
widoczny Księżyc w pełni, na wysokości 25- 30 stopni nad horyzontem
Tęczę

zauważono

w

północno

zachodniej stronie nieba, o godzinie

23 90 czasu moskiewskiego. Stanowiła ona łuk o długości 120°, przy czym
znajdowała się tak blisko obserwatora. że rzutowała się na pobliskie
drzewa i budynki. Całe zjawisko trwało blisko pół godziny i wyglądało
bardzo n1ezwykle . Barwv widmowe występowały wyrażme a ooszar meoa
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:zawarty wewnątrz łuku tęczy wypełniony był słabą srebrzystą poświatą.
Niskie chmury szybko 1przeSJUwały się w kierunku gór, a razem z nimi
Qddalala się tęcza, stając się coraz słabszą. Wlkrótce też jej północny
kraniec zniknął całkowicie na tle lasu, podczas gdy zachodni znacznie
dłużej był widoczny nad zatoką Niebieską.
(Wg Priroda, 10, 1952).
A. St.
Roje kometarne
W Veroffentlichungen der Sternwarte im Sonneberg, Bd. 2, Heft i,

znajdujemy ciekawe zestawienie danych
wywodzących się z komet.
Nazwa roju

Pierwsze obserwacje

dotyczących

l wiązek z kometą

rojów meteorowych

Okres obiegU Czas trwania rojtt

415 lat
10
687 r. przed n. e.
1861 l
dni
Li rydy
33.3
585 r. n. e,
10
Leonidy
1866 I
"
30
Perseidy
1862 Ił
123
830 r. n. e.
14-20
1870 (842 n. e.?) Halley'a
76
A kwarydy
Drakonidy (lipiec.) 1916
Pons-Winnecke
5.9
niewiele godz.
Drakonidy (paźdz.) 1926
Giacobini-Zinner
6.6 11
Aurigidy
1935
mniej niż l d.
Z zestawienia powyższego wynika, że roje pojawiające się podczai:
większej ilości dni były, jako łatwiejsze do zaobserwowania, wcześniej
odkryte, aniżeli roje trwające niewiele godzin. Poza tym roje "stare''
·okazują się więcej rozproszone, niż roje "młode". Pierwsze okrążaj~&
Słońce szeroką ławą, drugie wąską stosunkowo strug+ Widocznie roje
rozpraszają się z czasem.
J. G.

.

6 000 ton meteorytów na

dobę

Oceny globalnej ilości meteorytów, jaką "zbiera" Ziemia każdej doby
.z przestrzeni kosmicznych, różnią się bardzo znacznie od siebie. Dotychczas przyjmowano zaledwie "ładunek" l tony na dobę. Do innych
wyników doszedł ostatnio dr F. L e o n ar d, według którego glob nasz
.,chłonie" 6 000 ton materii meteorytowej na dobę. W obliczeniach tyca
uwzględniano nietylko meteoryty spadłe na Ziemię, ale także i te,
które zamieniają się na ciała gazowe już w parę chwil po zetknięciu
się z naszą atmosferą.
Jeżeli uwzględnimy, że powierzchnia Ziemi liczy okrągło 500 bilionów
kilometrów kwadratowych, to mimo tak wielkiej ilości materii meteorytowej doprowadzanej ustawicznie do Ziemi. przypadnie niewiele
więcej niż jedna półmilionowa część grama na dobę na l km 2 ~ Daje
to "przybytek" l grama na km2 dopiero po upływie ty~iąclecia. co
podwoiłoby masę Ziemi po upływie 3 000 bilionów lat
Nieprędko to
.nastąpi, jeśli zważymy, że wiek Ziemi oceniany jest na 3 miliardy lat,
~ więc zaledwie na jedną milionową część tego okresu czasu. J. G.
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ASTRONOMIA W SZKOLE
O wydawnictwie "Normy zaopatrzenia szkoty ogólw pomoce naukowe, materiały, meble

nokształcącej

i

sprzęt

szkolny"

1 ).

Oparcie nauczania o poglądowość - podstawową zasadę pedagogiki
socjalistycznej, v·ymaga umiejętnego i racjonalnego zorganizowania /)azy
materialnej szkoły, ze specjalnym uwzględnieniem sprawy zaopatrzenia
szkół w środki pnmocnkze do nauki.
W celu ukierunkowania akcji zaopatrzenia szkół Instytut Pedago.
giczny opracował wydawnictwo "Normy zaopatrzenia szkoły ogólnokształcącej w pomoce naukowe, materiały, meble i sprzęt szkolny". Wydawnictwo zostało opracowane na zlecenie Ministerstwa Oświaty, w oparciu o działające przy Instytucie Komisje przedmiotowe i Komisję Ogólną
do spraw pomocy naukoWYch i Urządzeń szkolnych, przy współudziale
ośrodków doskonalenia kadr oświatQwych, WYbitnych specjalistów ' pedagogów. PodstawoWYm materiałem, na którym oparto się w tej pracy
były programy nauki w szkołach ogólnokształcących oraz dostępne radzieckie i polskie WYdawnictwa poruszające zagadnienie bazy materialn ej szkoły.
Zadaniem WYdawnictwa jest: l) Zorientować szkoły ogólnokształcąc
zarówno w całokształcie planowanego zaopatrzenia w pomoce naukowe,
materiały, meble i sprzęt, jak i w zakresie poszczególnych przedmiotów
nauczania. 2) Zorientować władze szkolne w całokształcie projektowanego zaopatrzenia szkół w celu ułatwienia planowania przydziału kredytów na ten cel oraz czuwania nad wartościowym ich WYdatkowaniem.
3) Dać konkretną pomoc w codziennej pracy nauczyciela przy doborze
środków pomocniczych potrzebnych do przeprowadzenia lekcji, przy planowaniu zaopatrzenia, przy różnych pracach związanych z grupowaniem,
użytkowaniem, przechowywaniem. konserwacją i remontem pomocy naukOWYCh. 4) Ukierunkować teren w urządzaniu i organizowaniu pracowni przedmiotowych oraz klas i innych pomieszczeń do pracy lekcyjnej.
5) Przyczynić się do rozwijania inicjatywy nauczania w kierunku wykonywania pomocy naukowych we własnym zakresie szkoły. 6) Zorientować ośrodki produkcyjne w istotnych potrzebach szkół ogólnokształcą
cych w zakresie pomocy naukowych, mebli, materiałów i Slprzętu szkolnego. Ponadto WYdawnictwo powinno stanowić pomoc przy opracowywaniu zagadnień metodycznych uwzględniających środki pomocnicze
do nauki oraz w pracach naukowo-badawczych przy rozpatrywaniu
i ustalaniu WYtycznych doboru środków do upoglądowienia nauczania.
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Treść wydawnictwa zamknięta jest w 25 roz.działach. W pierwszych
5 rozdziałach (str. 1-23) omówiono zadania wydawnictwa, rolę pomocy
naukowych, schemat norm, zasady zaopatrzenia sz-kół w pomoce :naukowe,
użytkowanie , przechil'wywanie i konserwację pomocy naukowych, wykonywanie pomocy naukowych przez szkołę oraz wykaz pomocy naukowych
przeznaczonych do użytku ogólnego. Pozostałe rozdziały zawierają normy
zaopatrzenia szkół w pomoce naukowe dla poszczególnych przedmiotów
nauki szkolnej. Zestawienie sporządzono przedmiotami z podziałem na
typy wedł. technik produkcyjnych (np. obrazy, modele, przeźrocza itp).
Obok każdej pozycji podano hierarchię jej ważności (konieczne- K,
pożądane- P, dowolne- D), określenie kolejności, w jakiej szkoła powinna nabywać pomoc (I, II, III), klasę dla której jest przeznaczona
(1-11), oraz ilość w jakiej dana pomoc powinna być zakupiona.
Pornoce naukowe potrzebne do realizowania nauczania a stron o m i i
omówione są w rozdz. XVIII (str. 153 - 158). Zaprojektowany zestaw
pomocy naukowych zawiera 111 pozycji ujętych w cztery działy. W dziale
I wytypowano modele i przy,rządy potrzebne do przeprowadzania ćwi
czeń i obserwacji z zakresu astronomii. W dziale II dano zestaw map,
atlasów oraz kalendarz astronomiczny, które umożliwią dokładne poznanie najważniejszych konstelacji, orientację w zmianie nieba w ciągu
doby i w różnych po!rach roku. W dziale III dano zestaw tablic, które
będą stanowiły dużą pomoc nietylko przy omawianiu wyników obserwacji, ale i przy wprowadzaniu zasadnicąch pojęć układów współrzęd
nych oraz schematyzowania opracowanych zagadnień. W dziale IV dano
zestaw przeźroczy uzupełniający tematykę tablic. Tematyka pomocy
naukowych w tych działach jest ściśle związana z programem nauki
astronomii w XI klasie szkoły ogólnokształcącej. Wprowadzenie tych
pomocy do szkół ułatwi nauczanie tego stosunkowo tn1dnego przedmiotu
i przyczyni się do jego upoglądowienia.
Omawiane wydawnictwo "Normy zaopatrzenia ... " zawiera pełny zestaw pomocy naukowych umożliwiających właściwe realizowanie programów nauczania w szkole ogólnokształcącej. To też przy projektowaniu
planów zaopatrzenia trzeba konfrontować omawiane wydawnictwo z katalogami Cezasu ~), ·w których zawarte są wykazy pomocy naukowych
już wyprodukowanych.
Niewątpliwie
szczegółowa
analiza wydawnictwa dokonana przez
nauczycieli wykaże różne niedociągnięcia dotyczące tematyki pomocy
naukowych oraz ich zakwalifikowania. Krytyczne ustosunkowanie się
do materiału zawartego w książce, dyskutowanie wątpliwości, gromadzenie nasuwających się uwag i spostrzeżeń, a następnie uporządkowanie
ich i perzesłanie Instytutowi Pedagogicznemu - perzyczyni się do usunięcia niedociągnięć w drugim wydaniu omawianej książki.

Aniela Podgórska
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ODPOWIEDZI
Jakie

są,

rozmiary naszej Ga.laktyki ?

(Odpowiedź członkowi

PTMA ob. T. B. w K.)

Samo pojęcie rozmiarów Galaktyki jest niezbyt sprecyzowane. Galaktyka jest wielkim zbiorowiskiem ciał niebieskich, których zgęszczenie
w miarę oddalania się od środka staje się coraz mniejsze i mniejsze. Nie
można za granicę Galaktyki uważać tych miejsc, gdzie ciał niebieskich
nie ma już wcale, gdyż również w przestrzeni międzygalaktycznej spotykamy pojedyncze gwiazdy oraz rozproszoną tzw. materię międzyga
laktyczną (odkrytą kilka lat temu).
W praktyce uważamy, że Galaktyka kończy się tam, gdzie nie potrafimy już wykryć regularności w ruchu i rozmieszczeniu przestrzennym
ciał niebieskich. Oczywiście. przy takim określeniu granic Galaktyki,
oędą się one zmieniać w miarę, jak poznajemy nowe regularności i uczymy
się badać nowe ciała niebieskie.
Wg współczesnych danych Galaktyka składa się z jądra kształtu
elipsoidy obrotowej o wielkiej osi wynoszącej 1050 parseków (3420 lat
świetlnych) i małej 450 ps (1470 L św.), które skupia około 2/3 całkowitej
jej masy. Reszta masy skupiona jest przede wszystkim w pobliżu pła
szczyzny przechodzącej przez jądro, zwanej płaszczyzną równikową Galaktyki. W pobliżu niej, w odległości najprawdopodobniej 15 ps (49 l. św.)
na północ, leży też Słońce, którego odległość od środka Galaktyki wynosi
ok. 7500 ps (24500 L św.). Jem brać pod uwagę gwiazdy wysyłające promieniowanie widzialne, to można uważać iż średnica Galaktyki w tej pła
szczyźnie wynosi około 26000 ps (85000 L św.), jednak nowsze badania
nad obiektami wysyłającymi promieniowanie radiowe, tzw. radiogwiazdami, każą przyjmować za średnicę w tej płaszczyźnie raczej 72000 ps
(234000 l. św.). Jeszcze trudniej określić "grubość" Galaktyki, czyli jej
rozmiar prostopadły do płaszczyzny równikowej. Niektóre obiekty, jak np.
pył kosmiczny, skupiają się w pobliżu tej płaszczyzny cienką warstwą
grubości ledwie kilkuset ps. (około tysiąca L św.). Dla gwiazd o dużej
szybkości obrotu wokół jądra Galaktyki (tzw. I populacja) można ocenić
tę grubość na około 2000 ps (66GO l. św.). Natomiast gwiazdy o powolnym
obrocie (II populacja), których część skupia się w gromady kuliste,
oraz radiogwiazdy, wogóle nie tworzą zagęszczenia w pobliżu płaszczyzny
równikowej, lecz rozpościerają się tak daleko wzdłuż niej jak i w kierunku do niej prostopadłym.
Gdybyśmy mogli oglądać Galaktykę z odległości mniej więcej wielkiej
galaktyki w Andromedzie w warunkach ziemskich, to znaczy teleskopem
poprzez rozpraszającą i drgającą warstwę atmosfery - widzielibyśmy
przypuszczalnie tylko jądro i część gwiazd skupionych w płaszczyźnie
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równikowej do odległości około 5000 ps (16000 l. św.). Pozostałe częsc1
niewidoczne z powodu małego zgęszczenia gwiazd, a co za tym
idzie, malej jasności. Moglibyśmy przypuszczalnie zobaczyć wtedy dwa
ramiona spiralne wychodzące z jądra Galaktyki, których istnienie przypuszczamy obecnie tylko na podstawie teoretycznej, oraz inne osobliwości
budowy, jak naprzykład zagęszczenie gwiazd w okolicach Słońca zwane
Układem Lokalnym, któremu poświęcony był artykuł w Nr 10, T. XXIII
Uranii.
Konrad Rudnicki
byłyby

KALENDARZYK ASTRONOMICZNY
na luty 1953 r.

Wszystkie zjawiska podano w czasie

środkowo-europejskim.

Luty:

1. II. do 2. III. Planetka Cerera porusza się jako gwiazda 8-mej wielk.
na tle gwiazdozbioru Byka w części pomiędzy Plejadami a Aldebaranem.
1. do 14. Wieczorami widoczne jest światło zodiakalne na ciemniejącym
zachodnim niebie jako poświata sięgająca od punktu zachodniego
horyzontu w górę ku gromadzie Plejad. Na tym tle świeq planety
Mars, Wenus i Jowisz.
1. IOh Jowisz w kwadraturze ze Słońcem. Jest to najdogodniejszy okres
do obserwacji zaćmień satelitów przez małe lunety.
2. 24h Merkury w górnym złączeniu ze Słońcem, mija tarczę Słońca
w odstępie 2o na południe od jej środka.
4./5. Na lewo od wschodzącego Księżyca widać Kłos Panny, dalej
na lewo Saturna, o pół wielk. jaśniejszego od gwiazdy .
.'i 12h Neptun w złączeniu z Księżycem w odstępie 70 na północ.
5.f6. Powyżej Księżyca znajdziemy Kłos Panny . i Saturna, który o 19h
był w złączeniu z Księżycem w odstępie so na północ.
6. 3h Saturn jest nieruchomy w rektascenzji.
8. Nad ranem dostrzeżemy czerwonego Antaresa wraz z gwiazdozbiorem Niedżwiadka na lewo poniżej Księżyca .
9. Antares już na prawo powyżej Księżyca, którego sierp uzupełniony
jest do pełnej tarczy słabym światłem popielatym, widocznym j~
szcze lepiej w następne poranki 10. i 11.
11. 2h Pluton w przeciwstawieniu ze Słońcem.
13./14. Częściowe zaćmienie Słońca w Polsce niewidoczne. Widoczne
będzie ono w godz. od Oh 12m do 3h 46m we wschodniej części kontynentu azjatyckiego na wschód od południka !:10° oraz na Alasce,
w Japonii, na północnych Filipinach i na Marianach. W r. b. wydarzą się jeszcze dwa częściowe zaćmienia Słońca, obydwa niewidoczne w Polsce, zaś najbliższe zaćmienie widoczne w naszym
kraju, i to jako całkowite, zdarzy się 30. VI. 1954 r.
14. 20h Merkury w niewidocznym złączeniu z Księżycem w odstępie 4°.
15. Krótko po zachodzie Słońca widoczny jest wąski sierp Księi:yca
z wyraźnym światłem popielatym, a na lewo powyżej niego Mars
jako gwiazda czerwona 1% wielk. i Wenus minus 4-tej wielk., więc
pięć i pół wielkości jaśniejsza.
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Wieczorem znajdziemy w
4Y, wielk. delta Ryb.

odstępie

y,;o na lewo od Wenus

gwiazdę

Obserwować możemy z wieczoru na wieczór, jak Księżyc
w swej wędrówce po niebie odsuwając się od Słońca mija kolejno
planety Marsa, Wenus i Jowisza. Sierp Księżyca w ciągu tych dni
rośnie a światło popielate słabnie. Stale przy tym linia przeprowadzona przez rogi Księżyca pozostaje prostopadła do linii łączącej
środki Księżyca i Słońca.
Wieczorem Księżyc tworzy z Wenus znajdującą się na lewo powyżej
niego i ze słabym Marsem dostrzegalnym na lewo od Księżyca
trójkąt prostokątny z kątem prostym przy Marsie. Zlącrenie Marsa
z Księżyccm nastąpi o 24h w odstępie 5°.
10h Wenus w złączeniu z Księżycem w odstępie 2°. W razie zurełnie
czystego nieba zachodzi możliwość dostrzeżenia Wenw; za dnia gołym okiem krótko po południu w odstępie 40 poniżej sierpa Księ
życa, którego poszukiwać należy w połowie pomiędzy zenitem a południowym horyzontem. W lunecie Wenus wtedy jest widoczna jako
dość gruby sierp.
Wieczorem Wenus znajduje się poniżej Księżyca. a drur,ie tyle niżej,
na jednej linii z nimi, Mars. Wyżej na niebie na lewo od tej grupy
3 ciał niebieskich świeci Jowisz jako gwiazda minus drugiej wielk.
Wieczorem Księżyc już bliżej Jowisza.
II. do 8. III. Wieczorami widoczny jest Merkury jako gwiazda minus pierwszej wielkości na jasnym tle nieba zachodniego. Jest to
jeden z najlepszych okresów widzialności tej planety.
Wieczorem Jowisza znajdziemy na lewo poniżej Księżyca. Zh1czenie
miało miejsce o 15h w odstępie 50 na południe.
Słońce wstępuje w znak Ryb, świeci jednak na tle gwiazdozbioru
Wodnika od 15. II., a do gwiazdozbioru Ryb przejdzie 12. III.
21. Poniżej Księżyca w pierwszej kwadrze widoczne są Plejady.
do 25. Księżyc mija Kastora i Poluksa, znajd•_tjących się powyżej
niego najprzód na lewo, w końcu na prawo.
4h Uran w złączeniu z Księżycem w odstępie 40 na południe
Wieczorem dogodnie obserwować można zaćmienie III satelity Jowisza Ganymedesa. W lunecie odwracającej obrazy widać na prawo
od tarczy Jowisza dwa satelity, z których jaśniejszy zniknie o 17h 4f!m.
O 20h oom po przebyciu cienia Jowisza zjawi się on ponownie, ale
w odstępie od tarczy Jowisza 2 razy większym niż w czasie początku zaćmienia (w odległości od brzegu tarczy większej niż jej

do 19.

średnica).

W ciągu nocy Księżyc bliski pełni przesuwa się poniżej Regulusa od prawej ku lewej.
M inima Algola: ld 17h.8; 16d lh.9; 18d 22h.7; 21d 19h.6; 24d 16h.4.
Minima główne B eta Liry: 6d 5h i 19d 311.
Zjawiska w u kł adzi e sa telitów .Jowisza :
O - satelita ndewidoczny, gdyż znajduje się na tle tarczy Jowisza.
•
"
"
"
zasłonięty jest przez tarczę Jowisza lub
jest zaćmiony przez jego cteń.
c - cień satel!ty jako ciemna plamka przechodzi poprzez tarczę Jowisza.
pz, kz - początek (wzgl. koniec) zaćmienia, czyli moment zniknięcia
(wzgl. ukazania się) satelity.
IV-ty satelita mija tarczę Jowisza: 3., 11./12., 20. i 28. II.

27./28.
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Najdalej od Ziemi:
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Ziemi:

Pierwsza kwadra
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7 ss
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PLANETY
MERKURY
Data
1953

th czasu

W Warszawie
czas środ.-eur.

Środ.-europ.

Rekt.

l

WENUS

Deki.

wsch.

l

l IS\~

1., 38
II. 23o o6
II.,

o 34
I OI

MARS
8
3.0
0.2
8
7
3.3,
6.3
7

+
+
+

l

20
20
20
20

45
r8
50
22

W Warszawie
czas środ.-eur.

środ.-europ.

zach.

3I. I. 20\1 m - 2o\
7b 3t
IO· Jl. 2I 57 - I4.4
7 27
I7 05
l:o. II. 23 04 - 6.6
7 II ., I8 I6
2. III. 23 55
+ I.I 6 42 I9 04
Po górnym złączeniu ze Słońcem w dniu
2. II. staje się widoczny w ostatniej dekadzie lutego jako gwiazda minus 1-szej
wielkości na jasnym tle zorzy wieczornej.
31.
IO.
20
2. III.

th czasu
Rekt.

l Deki.

wsch.

4:

l

zach.

2~ 5~

23h5Im - ;.4, 8h
O 25
+ 4.6 8 I3 2I II
o s6
+ 9.2, 7 40 2I 26
I 21
+ I3.3 7 03 21 34
Świeci na zachodnim niebie jako
wspaniała gwiazda wieczorna minus 4-tej wielkości.

2
2
2
2

23
28
32
36

JOWISZ
40 l + I4.5 IO I2
44
+ 14.9
9 35
+ 15.3 8 ss
49
8 22
+ IS.8
54

l
l

o
o
23
23

ss
21
so
19

l

Marsa odszukać można z początkiem
wieczorów poniżej Wenus jako czerwoną
gwiazdę 1 i pól. wielk. gwiazd.
SATURN
21. ).113 44 , - 8.1 123 55
IO. II. 13 45
- 8.I 22 37
2. m. I3 43
7.8 2I IS

l IO9 4022
s 03

Znajdziemy go w drugiej połowie nocy
w sąsiedztwie Kłosu Panny, o 1/2 wielk.
jaśniejszego od tej gwiazdy 1.3 wielk.
NEPTU N
3
3
10. Jł., I
r , - 7 .1 122 20

l

połowie

URAN
7 09 1 + 22.91 14 25
7 o6
+ 23.0 I3 03
704
+-z3.1 II41

l

7 02
5 40
4 20

Dostępny

przez lornetki jako gwiazda 6 wielk. mniejwięcej w Środku
pomiędzy epsilon i delta Bliźniąt.
PLUTON

l

9 IO

22. III. I3 28
- 7·4
19 39
6 32
Jako gwiazda 7' /2 wielkości znajduje się
niedaleko Saturna i Kłosu Panny widoczny tylko przez lunetki.
Planetka nr. l:

nocy świeci
w gwiardozb. Barana jako gwiazda
minus 2-giej wielk.

W pierwszej

9 SI

l + 23·31 15 46 l
+ 23.6

s

27

13 02
5 48
11. II. w przeciwstawieniu ze Słoń
cem, osiągalny tylko przez większe
teleskopy w pobliżu epsilon Lwa.
9 47

CERERA

Jasność

: 8.o w.

Redaktor: STEFAN PIOTROWSKI
Komitet redakcyjny:

JAN GADOMSKI, JANUSZ PAGACZEWSKI,
WŁADYSŁAW TĘCZA.

Adres

Zarządu

Głównego P. T. M. A. oraz Redakcji i Administracji
URANII : Kraków, św. Tomasza 30/8 • - Tel. 538-92.

Biuro czynne codziennie, z WYJątkiem niedziel i świąt,
w godzinach 9- 13 i 16- 19, w soboty 9- 13.
Konto Zarządu Gł. P. T . M. A.: PKO IV-5227/113.

Conłent•

CTAThH

ARTICLES
Eugeniusz Ryb k a: Kopernik in
Italy.
Adam Strzałko w s k i : Was Pluto
discavered accidentally.
Jan Mergentaler: Sun and
stars.
CHRONICLE

cnyąaiłHbiM?

HH M e p r e H T a n e p: COJJH{\e
H 3Be3,llbl
XPOHHKA

XIV-th Meeting of polish physicists. - The diameter of Pluto. Observations of the atmosphere of
the Monn. - Astronamical importance of the line spectrum of hydrogen in the radio-frequency range.The structure of major planets. A double telescope for photoelectric
observations. - Cosmic craters. A lunar rainbow. - Meteor showers
of cometary origin. - 6000 tons of
meteorites a day.
ASTRONOMY
SCHOOL

EBreHHH P bl 6 K a: KonepHHJt
B HTaJJHH
A,llaM
C T p lK a JJ K O B C K H ił:
BbiJJO JJH OTKPbiTHe llnyroHa

IN THE

XIV C'be3,!1 nonbCKHX !i>HJHKOB.
HJMepeHH.R nonepe'łHHKa
llnyTOHa. - Ha6nJO,lleHH.R aTPonb
Mocq,epbi JlyHbi. cneKTpa BO,!IOPO,lla B AcTpOHOMHH B 00JJ8CTH pa,!IHOBOJJH.
- CTpOeHHe 6oJJbWHX nnaHeT. - ,ll;BOiłHOit TeJJeCKOn ,!IJIII
!i>OT03JJeKTPH'łeCKHX
H86JJJO,lleHHH. - KOCMH'łeCKHe KpaTepbi. - JlyHHB.R pa.z~yra. KOMCTHbie pOH. - 6 ()()() TOHH
MCTCOpHTOB B CYTKH.

HIGH
ACTPOHOMHH B IIIKOJIE

QUESTI9NS AND ANSWERS

BOllPOCbl

ASTRONOMICAL CALENDAR

ACTPOHOMJłtiECKH:A:

Jł

KAJIEH,ll;APh

OTBETbl

TERMINARZ IMPREZ W KOLACH PTMA
NA MIESI,\(; I.tiTY 1953 R.

Sekretariat Koła czynny w poniedziałki w godzinach 16-19
w Gliwicach, ul. Sobieskiego 26. tcl. 49-77 - inż. T. Adamski.
Kraków - l. Sekretariat Koła czynny codziennie w godz. 9~13 i 16-19
(soboty 9-13) - Kraków, ul. Tomasza :i0'8, tel. 538-92.
2. Uroczyste zebranic członkuw PT,viA w rocznicę urodzin M. Ko~
pernika odbędzie się dnia 19. II. (czwartek) o godz. 18 w lokal.l
Kola, ul. Tomasza 30 t:.
3 · Wieczory astronomiczne referatowo- dyskusyjne odbcdą ~i<:
w dniach 10 i 25 II. o godz. 1R w lokalu Koła, ul. Tomasza 30'8
4. Ludowe Ob~erwatorium Astr. prowadzi na Wawelu pokazy
nieba przez lunety w każdy bezchmurny wieczór (oprócz niedziel i świąt) w godz. ~8~20.
Nowy Sącz - l. Sekretariat Koła czynny we wtorki 1 piątki w godz.
17- 19 w lokalu Koła, ul. Jagiellońska 50 a.
2. Kurs astronomii elementarnej dla członków Koła odbywa się
w każdą sobotę w godz. 19-21 w sali fiz. Liccum TPD, ul. Dlu.
c;za 5.
Poznań - 19. II. (czwartek) godz. 18, sala Muzeum J.'larodowego w Poznaniu: uroczysta Akademia z okazji 480 rocznicy urodzin M.
Kopernika z wykładem prof. dr M. Sezanieckiego - Stanowisko Kopernika w kulturze polskiP.j. W części artystycznej
pieśni z XVI w.
Toruń - 16. 11. 1pomedziałck) E:odz. 18, sala Zakładu Fizyki Uniw. M. K.,
ul. Grudziącka 5: odczyty prof. dr K. Górskiego i dr T. Przypkowskiego - MikoJaj Kopernik - życie i dzieło.
Warszawa - l. Sekretariat Koła czynny we wtorki, czwartki i soboty
·w godz. 19-20, Al. Ujazdowskie 4.
2. Ludowe Obs. Astr. prowadzi poknzy nieba w gmachu Obs. Astr.
U. W. Al. Ujazdowskie 4. w każdy .pogodny wieczór (oprócz,
niedziel i świą1) w godz. 19-20. Wycieczki zgłaszać wcześniej
w Sekretariacie Kola
3. Odczyt dra J. GacZomskiego - Kopernik jako chronolog i kosmolog - odbędzie się 19. II (czwarte!<) godz. 18 w sali Kopernika, Obs. Astr. U. W., Al. Ujazdowskie 4.
Po odczycie (godz. 20) odbędzie się doroczne Walne Zebranie
członków Kola .
Wrocław Odczyty (sala Ohs. Astr. U. Wr., ul. Kopernika 11):
4. II. tśroda) godz. 18: doc. dr A. Opolski - Budowa gwiazd.
18. II. (środa) godz. 18: pro/. dr J. Mergentaler - Gwiazdy
w przestrzeni.
Gliwice -

OD ADl\łiNISTRACJI PT.l\IA
Obrotowe Mapki Nieba, do nastawiania na określony dzień i godzinę,
ułatwiają rozpoznawanie gwiazdozbiorów. Mapki są do nabycia
w biurze Zarządu Gł. w ccnjc !l zł (plvs 4 zł n ·1 koszta przesyłki).
Składka roczna członków zwyczajnych wynosi 16 złotych, a członków
kand datów (uczniowie szkół średnich) 6 złotych za rok szkolny.
Członkowie nowowstępujący w~·pełniają

deklarację przystąpienia

i wpłacają jednorazowo wpisowe zł 1,50.
,.Urania" wychodzi jako micsi<;cznik w objętości 2 arkuszy druku dnia
25-go każdego miesiąca.
Wszyscy członkowie PTMA otrzymują "Uranię" w ramaP.h składki
członkowskiej. Prenumerata roczna wynosi 24 zł. Cena
zeszytu 2 zł.
Wszelkie wpłaty należy dokonywać na konto Zarządu Gł. PTMA. Kraków, ul. św. Tomasza 30,8, PKO 4-113-5227 z wyraźnym podaniem celu wpłaty.

CZASOPISMO

ASTRONOMICZNE

A

K~lf4o~'tJILJ~RlYSTWA MJŁOSNJKOW ""~cunw .-.

ROK

EC 19S3

TR E S e Nr 3:
ARTYKUŁY

Itr.

66
• 74

Stefan P 1 o t r o w s k i : Po prostu o trudnym problemie •
Jan M er g e n t a l er: Słońce i gwiazdy (Część II)

KRONIKA
Nowa kometa - 1952 f. - Komety w r. 1953. Fiesjenkowowi i Rożkowskiemu

Przyznanie nagród
81

OBSERWACJE
B. S z c z e p k o w s k i i A. W r ó b l e w s k i : Obserwacje plam
necznych w roku 1952
A. P a c h o l c z y k : Obeserwacje Geminid

sło-

82
85

Z KORESPONDENCJI

90

PRZEGLĄD

92

WYDAWNICTW

• 92

ERRATA

93

KALENDARZYK ASTRONOMICZNY

Rycina na

okładce:

W marcu 1616 roku zakończył się pierwszy proces przeciw G a l il e u s z o w i (1564-1642) propagatorowi odkrycia Kopernika i na skutek
tego procesu kongregacja kardynałów 5. III. 1616 r. potępia i umieszcza
na indeksie ksiąg zakazanych dzieło Kopernika oraz prace Galileusza.
Znak zodiaku: B a r a n.

1 Okladkę

projektowal T. Przypkowski

Nr zam. 375 - 20. l. 1953 - M-4-10017 ·- 4.000 egz. - Obj. 2 ark. Pap. sat. V kl., 60 gr. - Druk ukończono 24. II. 1953 r.
Drukamia

Związkowa

w Krakowie, ul

Mikołajska
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Plsmo zalecone reskryptem Ministerstwa Oświaty z dma :W. X. 1950 roku,
Nr Oc-506/50, jako pożądane w bibliotekach licealnych i nauczycielskich.

STEFAN PIOTROWSJ:G- Warszawa

PO PROSTU O TRUDNYM PROBLEMIE
(Z

zagadnień

astrofizyki teoretycznej)
Ustępy
zlożone
drobnym drukiem
mogą
być
przy pierwszym czytaniu
artykułu pominięte bez szkody dla
zrozumienia zasadniczych myśli calości.

Doświadczenie pokazuje, iż przeciętny miłośnik astronomii,
proszony o wyjaśnienie jakiejś trudniejszej kwestii astronomicznej, albo w ogóle nie udzieli odpowiedzi - jeśli się na
danym problemie nie zna, albo da ją w zupełnie określonej,
definitywnej postaci. Natomiast zaawansowany miłośnik astronomii, względnie fachowy astronom, wiedząc dużo o jakimś
zagadnieniu, ma istotne trudności w sformułowaniu konkretnej
odpowiedzi; najczęściej wypada ona w rodzaju: "Trudno na to
w kilku słowach odpowiedzieć, bo z jednej strony ... , ale z drugiej strony ... itd."
Niniejszy artykuł jest poświęcony zagadnieniu, w jakiej
mierze teoria wyjaśnia zasadnicze związki istniejące miE,>dzy
charakterystykami fizycznymi gwiazd, a ściślej biorąc: co możemy powiedzieć o diagramie Hertzsprunga-Russella i zależno
ści masa-jasność, w oparciu o teorię wewnętrznej budowy
gwiazd. Artykuł ma spełnić dwa cele: z jednej strony przekonać początkującego, że odpowiedź na te pytania bynajmniej
nie jest prosta, a z drugiej - przekonać zaawansowanego miłośnika, wiedzącego dużo o wymienionych zależnościach, że
jednak odpowiedź na sformułowany wyżej problem zawiera
kilka zupełnie prostych, konkretnych stwierdzeń (por. streszczenie przy końcu artykułu).
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Jak wygląda diagram Hertzsprunga-Russella w ogólnych
zarysach, wie zapewne większość czytelników "Uranii". Zależność masa-jasność mamy przedstawioną na rysunku l.
W niniejszych rozważaniach nie będziemy się zajmowali
gałęzią olbrzymów diagramu H-R. których budowa nie jest
jeszcze w pełni zrozumiała pod względem teoretycznym i ogra-
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niczymy się do rozpatrywania tylko ciągu głównego, a ściślej
biorąc do jednej tylko gałęzi tego ciągu. Jak wiadomo na diagramie H-R istnieje w ciągu głównym znaczny rozrzut w kierunku
pionowym (tj. w kierunku osi jasności względnie wielkości
gwiazdowych absolutnych). Tylko część tego rozrzutu pochodzi
z błędów obserwacji. Według współczesnych zapatrywań,
w ciągu głównym mamy do czynienia z kilku gałęziami (w szcze-
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tzw. podkarłów). Nasze rozumowania odnoprzede wszystkim do części ciągu głównego między
typami widmowymi O i G, dla której to części zależność masa-jasność jest szczególnie ściśle spełniona. Warto przy sposobności zaznaczyć, że diagram H-R, jego ciąg główny, przebiega
ze specjalnie małym rozrzutem dla gwiazd należących do tej
samej gromady otwartej. Stąd możemy wnosić, że w wypadku
jednorodności materiału, na którym się opieramy konstruując
diagram H-R (taka jednorodność jest z pewnością urzeczywistniona w obrębie gwiazd jednej gromady), ciąg główny
tego diagramu jest w znacznym przybliżeniu linią a nie pasem.
Krótko mówiąc, w dalszym ciągu zakładać będziemy, że gwiazdy
(dotyczy to oczywiście gwiazd wybranej gałęzi ciągu głównego)
z

gałęzią

sić się będą

.spełniają zupełnie określoną zależność matematyczną wiążącą
jasność i typ widmowy.
Ponieważ typ widmowy byłby dla nas niedogodny w dalszych rozważaniach, więc zależność daną przez ciąg główny

diagramu H-R wyrazimy w innych zmiennych. Typ widmowy
jest w znacznym przybliżeniu funkcją tylko temperatury powierzchniowej gwiazdy, zaczniemy przeto od uwagi, że dana
przez diagram H-R zależność jasność--typ widmowy może być
wyrażona w postaci zależności jasność-temperatura. Oznaczając przez L jasność, przez T temperaturę, powiemy, że diagram
H-R daje nam związek
L = L(T).
Wiemy, że gwiazdy w dużym przybliżeniu promieniują jak
ciała czarne, dla ciał zaś czarnych zachodzi związek wyrażony
prawem S t e f a n a - B o l t z m a n a, które mówi, że ilość energii promienistej wysyłana przez cm 2 powierzchni ciała czarnego
jest proporcjonalna do czwartej potęgi temperatury tego ciała.
Oznaczając przez cr współczynnik proporcjonalności w prawie
Stefana-Boltzmana, przez R promień gwiazdy i pamiętając, że
powierzchnia kuli równa się 4 :n: R 2 , dostajemy związek
4 :n: R 2 cr T4 = L.
Z ostatniego związku widać, iż temperatura T jest prostą funkcją jasności L i promienia R, co zapiszemy
T = T(L, R).
Podstawiając z tej równości T do zależności danej przez diagram H-R: L= L(T) dostajemy, iż L jest pewną funkcją L i R,
którą możemy rozwikłać w stosunku do L i napisać krótko
L = L(R),
-co znaczy, że jasność absolutna (bolometryczna) gwiazdy jest
funkcją jej promienia.
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Przypominamy,

zgodnie z wyprowadzeniem, jakie podaL = L(R) jest matematycznym wyrazem stwierdzonego w drodze obserwacji faktu, że większość
gwiazd układa się na diagramie H-R w pewien ciąg (ciąg
główny). Zeby podkreślić, iż mamy tu do czynienia ze związ
kiem otrzymanym na drodze obserwacji, będziemy ową zależ
ność zapisywali w przyszł.ości w postaci
że

liśmy właśnie, zależność

L = L 0 (R),

gdzie

wskaźnik

otrzymaną

" 0 " ma nam
z obserwacji.

przypominać, iż

chodzi o

Stwierdzoną obserwacją zależność między masą
którą w postaci wykresu mamy uwidocznioną na

zależność

a jasnością,
rysunku l ,

zapiszemy podobnie
L = L' 0 (M),

przy czym znaczek "o" ma nam znowu przypominac, 1z mamy
do czynienia z zależnością stwierdzoną obserwacyjnie, zaś
apostrof (') u góry litery L wprowadziliśmy dla zaznaczenia,
iż chodzi tu o funkcję innego kształtu niż w wypadku z:wiązku
L= L 0 (R).
Z faktu zachodzenia równocześnie dwu zależności empirycznych
L -= L 0 (R) i L= L' 0 (M) wynika bezpośrednio, przez połączenie znakiem równości ich prawych stron, że R jest pewną określoną funkcją M, co rzeczywiście obserwacja potwierdza. Stwierdźmy tutaj
wyraźnie, że zależność R od M nie jest nową zależnośclą w stosunku
do powiązań zawartych w diagramie H-R i w zależności masajasność, lecz ich konsekwencją. Moglibyśmy sporządzić podobny wykres jak na rys. l i dla zależności R od M; okazało by się przy tym.
że punkty reprezentujące poszczególne gwiazdy leżą dużo mniej
"ładnie" niż na wyk.resie reprezentującym zależność masa-jasność, ca·
tłumaczy się w S'zczególności tym, iż w diagramie H-R istnieje dość
duży rozrzut, który przeniósł się poprzez zależność L = L 0 (R), użytą
(formalnie) dla otrzyman1a zależności R od M i na tę ostatnią.

Tyle obserwacja; a co daje teoria?
Rozwiązanie równań teorii wewnętrznej budowy gwiazd
prowadzi, krótko mówiąc, do dwu związków między pięcioma
wielkościami; z tych trzy, to wielkości L, R i M, które wystą
piły już w naszych rozważaniach, a pozostałe dwie oznaczymy je literami X i Z - to ułamki podające odpowiednio,
jaką część masy gwiazdy stanowi wodór (X) oraz wszystkie
cięższe niż hel pierwiastki (2). Ponieważ teoria, dodając dwa
równania, wprowadza równocześnie dwa nowe parametry, z góry
można przewidzieć, iż sytuacja o tyle ulegnie zmianie, że dwa
równania empiryczne będziemy mogli przekształcać i wypisywać przy użyciu innych zmiennych. Ułatwić nam to może
znakomicie interpretację związków danych przez obserwację,.
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ale stopnia ich zdeterminowania zasadniczo nie zwiększy. Ich
:zdeterminowanie, dokładne uzasadnienie leży, wydaje się, w innej płaszczyźnie - w płaszczyźnie teorii ewolucji gwiazd, jak
<> tym później będzie mowa.
Nie będziiemy szczegółowiej w tym artykule rozważali - gdyż
nie jest to jego celem - w jaki sposób dochodzimy do związków
teoretycznych; ograniczymy się jedynie do krótkich objaśnie1'l.
A więc przede wszystkim okazuje się 1 ), iż skład chemiczny gwiazdy
wchodzi do równań jej wewnętrznej budowy głównie - choć nie
jedynie - poprzez trzy wielkości: zawartość procentową (na masę)
w materii gwiazdy wodoru, helu i wszystkich pierwiastków ci~;;J:.
szych. Ułamki podające owe zawartości odnośnie wodoru i ciężkich
pierwiastków oznaczyliśmy już odpowiednio przez X i Z; oznaczając przez Y analogiczną wielkość dla helu, będziemy mieli oczywiście: X + Y + Z = l.
Dwa związki między wielkościami L, M, R, X, Z, dostarczone
przez teorię wewnętrznej budowy gwiazd, nie zawsze dadzą się
otrzymać w postaci analitycznej (tzn. napisać w skończonej postaci
dwu równań). Ale nawet wtenczas, gdy w.yniki rachunków teoretycznych otrzymujemy tylko w postaci liczbowej, matematyczny
sens ostatecznego rezultatu jest równoważny otrzymaniu dwu związ
ków między pięcioma wielkościami L, M, R, X, Z. Tak jest przynajmniej dla prostszego wypadku, do rozważania którego w niniejszym artykule się ograniczamy, gdy skład chemiczny gwiazdy jest
w każdym jej miejscu jednaki.
Tytułem dalszego objaśnienia rozważanych dwu związków teoretycznych powiedzmy jeszcze, że dla otrzymania ich posługujemy
si~ tylko znanymi prawami fizycznymi oraz rozważaniami natury matematycznej. Z praw fizycznych, użytych w wyprowadzeniu, szczególniejs, zą rolę odgrywają dwa: zależność współczynnika pochłaniania
od gęstości 'i temperatury o~az zależność od tychże dwu parametrów
wydajności produkcji energii w przemianach jądrow.ych. Zaznaczmy,
że ta ostatnia zależność (bez znajomości jej udaje się wypisać tylko
jeden związek teoretyczny!) dopiero niedawno została poznana (cykl
węglowy B e t h e g o, rok 1939), a reakcja jądrowa typu protonproton dopiero w całkiem niedawnych czasach ~) zaczęła być szerzej
brana pod uwagę. Można by tu powiedzieć jeszcz.e o wielu subtelnościach odnośnie przebiegu zależności współczynnika pochłaniania
od gęstości, temperatury oraz składu chemicznego; nie wniosłoby
to jednak nic istotnie nowego do rozważań o charakterze zasadniczym. Dodajmy więc tylko, że jeszcze 20 lat temu, gdy w 1933 r.
uczony duński B. S t r ći m gr e n podawał pierwszą interpretacj<~
teoretyczną diagramu H-R, miał on z teorii wewnętrznej budowy
gwiazd tylko jedno równanie (Y nie występowało w nim). Ba,
w podręczniku C h a n dr a s e k h ar a wydanym w roku 1939 i mającym światowy zasiąg (niedawno przetłumaczono go na język rosyjski) mamy też jedno tylko równanie. To właśnie jedno równanie
między wielkościami L, M, R i X, odpowiadające jednemu (pierwszemu) z rozważanych w niniejszym artykule dwu związków teoreo tym szczegółowiej mowa w jednym z następnych artyw Uranii.
Por. Urania, T. XXIII, str. 175. Cykl węglowy jest omówiony
)
-w Uranii, T. XXII, str. 102-105.
1)

Będzie

kułów
2
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tycznych, nosi często nazwę - jak zobaczymy później, mylącą teoretycznej zależności masa-jasność (powinno się właściwie mówić
o zaleźności masa-jasność-promień-zawartość wodoru).
Interpretacja Stromgrena diagramu H-R polegała w zasadzie na
następującym postępewaniu. Równanie teoretyczne masa (M) jasność (L) promień (R) zawartość wodoru (X) i obserwacyjną
zaleźność
masa-jasność,
moźna
uważać
za układ dwu równań
o czterech niewiadomych. Rozwiązując ten uklad wzglę
dem L i R otrzymujemy obie te wielkości jako funkcję
dwu pozostałych: M i X. Zmieniając X przy stałym M,
a następnie M przy stałym X dostaniemy w płaszczyźnie L, R
sieć linii odpowiednio równych mas i równych zawartości wodoru.
Przy pomocy prawa Stefana-Boltzmana przechodzimy od płaszczyzny
L, R do płaszczyzny L, T, którą, wobec ścisłej zależności widma
od temperatury, można uważać za równoważną płaszczyźnie diagramu H-R. W ten sposób otrzymał Stromgren diagram H-R widoczny "na tle" siatki linii charakteryzujących gwiazdy diagramu
pod względem masy i zawartości wodoru.
Zauważmy wreszcie, choć nie jest to bezpośrednio tematem niniejszego artykułu, iź istnienie dwu związków teoretycznych między
pięcioma wielkościami L, M, R, X, Y (względnie: L, M , R, X, Z)
pozwala nam dla gwiazd o znanych jasnościach absolutnych, masach i rozmiarach (a takich jest sporo) , wyznaczyć ich skład chemiczny: zawartość wodoru (X), helu (Y) i ciężkich pierwiastków
(2 = 1-X-Y).

Tak tedy mamy dwie zależności teoretyczne, które zapiszemy w postaci
FI (L, M, R, X, Z) = o,
F 2 (L, M, R, X, Z) = O,
i dwie zależności obserwacyjne: ciąg główny diagramu H-R,
czyli zależność (według przyjętego zapisu) L= L 0 (R) oraz zależność masa-jasność: L
L' 0 (M).
Biorąc pod uwagę tylko jedną z zależności empirycznych
(obserwacyjnych), mianowicie zależność masa-jasność L = L' 0 (M)
oraz oba związki teoretyczne F 1 =O i F 2 =O, mamy w sumie
trzy równania o pięciu niewiadomych, a zatem, w myśl ogólnych reguł matematycznych, trzy z pięciu wielkości możemy
wyrazić we funkcji dwu pozostałych. W szczególności możemy
wyrazić jasność L, promień R i masę M we funkcji X i Z.
Jeżeli teraz dodatkowo założymy, że Z (zawartość cięższych
pierwiastków) jest dla wszystkich rozważanych gwiazd wielkością jednaką (rzędu 0,1), to w rezultacie otrzymamy L, R i M
jako funkcje jednego tylko parametru X:

L = L(X); R = R(X); M = M(X).
Otóż okazuje się, że ze związków L = L(X), R = R(X) otrzymamy, dla różnych wartości X, punkty w płaszczyźnie dia-
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gramu H-R leżą c e n a c i ą g u główny m 3) - oczyw1scie
po przejściu przy pomocy prawa Stefana-Boltzmana od zmiennych L i R do zmiennych L i temperatura względnie typ
widmowy 4).
Ujmując powyższy stan rzeczy, mający fundamentalne znaczenie dla naszych rozważań, w inne słowa, możemy powiedzieć jeszcze i tak: Układ równań: dwie zależności teoretyczne + zależność (empiryczna) masa-jasność + związek wyraża
jący się istnieniem ciągu głównego na diagramie H-R jest
równoważny układowi równań : dwie zależności teoretyczne
+związek M= M(X) +związek Z = stałej . Tak zatem, posłu
gując się równaniami dostarczonymi przez teorię budowy wewnętrznej gwiazd, sprowadziliśmy formalnie istnienie ciągu
głównego diagramu H-R (ściślej biorąc, pewnej gałęzi tego ciągu)
oraz istnienie zależności empirycznej masa-jasność, do zachodzenia dwu związków:
M - M(X) oraz Z= stałej.
Powyższe przejście zostało dokonane
niż to przedstawiono tutaj w

sposób,

-

zresztą

w nieco inny

1951 r . przez

znaną

astro-

fizyczkę radziecką A. G. M a s j e wic z. Masjewicz pokazała ponadto,
że przyjmując dla stałej figurującej w związku Z = stałej , różne war-

otrzymujemy linie biegnące równolegle do ciągu głównego.
zawartość pierwiastków ciężkich tłumaczyłaby rozrzut "pionowy·· w diagramie H-R. Dla gwiazd z gromad otwartych, rozrzut
w diagramie H-R jest bardzo mały i jedna wartość stałej daje całą
linię ciągu głównego_ Ze szczegółowych rachunków przeprowadzonych przez astronomkę radziecką wynika poza tym, iż posuwając s 1 ę
w ciągu głównym na prawo a więc ku typom widmowym późni e j
szym, maleje wraz z masą zawartość wodoru - o tym właśnie
mówi zależność M = M (X).

tości ,
Różna

Czy znaczy to wszystko razem, że zostały objaśnione teoretycznie obie zależności obserwacyjne: diagram H-R i zależność
masa-jasność? -- oczywiście nie! Wszystko co zrobiliśmy, to,
formalnie, tylko matematyczne przejście od jednego zespołu
równań do innego; nie podaliśmy do tej pory żadnych racji,
wynikających na drodze rozumowań matematycznych ze znanych praw fizycznych, dlaczegoby zawartość cięższych pierwiastków miała pozostawać niezmienna, a po drugie - i z tym
jest znacznie trudniejsza sprawa - dlaczego masa ma się
zmieniać z zawartością wodoru.
Zo stawiając na razie powyższe dwie kluczowe kwestie otwarte,
zwróćmy uwagę na jeden kapitalny punkt. W ostatnio przeprowadzonych rozumowaniach posłużyliśmy się, jako niezależnymi równa-

W matematycznym ujęciu : wyrugowanie X
prowadzi do związku L
L 0 (R).
Jak się to przejście wykonuje, poka z aliśmy na
szego artykułu; por. str. 67.
3)

R

4)

= R(X)

między
początku

L

= (X)

niniej-
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zależnością
teoretyczną
masa-jasność (-promień-zawartość
wodoru-zawartość cięższych pierwiastków; Ft
O) oraz zależnością

niami,

=

obserwacyjną masa-jasność. Okoliczność powyższa dobrze pokazuJe,

że mamy tu do czynienia z dwoma związkami, które mogą być traktowane jako niezależne. Fakt ten nie zawsze w pełni jest rozumiany
nawet przez dobrych fachowców.
Przedstawmy sobie taką sytuację, w której dwu astrofizykom,
teoretykowi i praktykowi, zadaje ktoś pytanie: .,Co panowie wiedzą
o zależności masa-jasność?'' Oczywiście praktyk będzie miał na t<.>n
temat dużo do powiedzenia, natomiast teoretyk, jeśli lubi sformułowania paradoksalne i ma poczucie humoru - powie, że nic
ma - o ile nie odwoływać sic: do hipotez ewolucyjnych -. teoretycznej zależności masa-jasność. Wprawdzie (powie on) istnieje tzw.
teoremat V o g t a - R u s s e 11 a, który może być np. otrzymany przez
wyrażenic z naszych dwu równań teoretycznych F, =O i F2
O
L (i R) we funkcji masy oraz X i Z, ale, by tak otrzymaną zależ
ność przekształcić W związek między L i M odpowiadający zaobserwowanemu, potrzeba by jakichś dodatkowych ~nformacji o zależności
składu chemicznego od masy, a tych teoria wnętrz gwiazd nic daje.
Zakładając, że Z jest stałe i podstawiając na X graniczne wartości
{0, l-Z) możemy z równań Ft
O i F2 =O otrzymać jedynie, wyrażając się obrazowo, "pasy", wewnątrz których na odpowiednich
wykresach przebiegać będą ciąg główny diagramu H-R i zależność
masa-jasność.

Powróćmy

teraz do rozważanych przed chwilą zależności:
Z= stałej i M= M(X), które wespół z równaniami dostarczonymi przez teorię wewnętrznej budowy gwiazd wystarczają
do zinterpretowania ciągu głównego diagramu H-R i zależności
empirycznej masa-jasność. Wydaje się, że b e z p e w n y c h
hipotez co do przebiegu ewolucji gwiazd nie
można tych dwu związków (Z=stałej; M-M(X))
u z a s a d n i ć. Dla uzasadnienia ewolucyjnego wystarczy pokazać choć nie jest to bynajmniej konieczne że obie zależności zachodzą stale, dla każdej gwiazdy w ciągu prawie
całego jej "życia". Wtenczas gwiazdy, spełniając obie rozważane zależności, będą mogły się "poruszać" tylko po linii zależności obserwacyjnej masa-jasność w płaszczyźnie L, M (tj.
w płaszczyźnie rys. 1) i tylko po linii ciągu głównego w pła
szczyźnie diagramu H-R i przeto tylko te linie będą "obsię
dzione" przez gwiazdy.
Jeżeli chodzi o zależność Z
stałej (stała względem czasu!),
to ta objaśnia się bardzo prosto: cięższe pierwiastki nie spalają się w przemianach jądrowych i jest oczywiste, że ich ilość
w ciągu ewolucji gwiazd nie będzie ulegać zmianie, pozostając
taka sama, jak w materii, z której gwiazdy powstały. Tak więc
50% trudności pokonaliśmy.
Z zależnością masy od zawartości wodoru sprawa jest trudniejsza. W ciągu ,.życia" gwiazdy wodór spala się jądr')WO .
.Jeśliby przy tym z biegiem czasu masa gwiazdy nie ulegala
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zmianie (spalanie wodoru zmienia masę gwiazdy nieznacznie),
to wprawdzie można pokazać, iż gwiazda ,.poruszałaby sic··
(w lewo!) po ciągu głównym lub w jego pobliżu, ale przy tym
jej jasność wzrastałaby, co przy n i e z m i e n n ej masie zmusiłoby nas do czynienia różnych mało prawdopodobnych hipotez, aby mimo to statystyczniE" (tj. dla zespołu różnych gwiazd)
była spełniona zależność masa-jasność.
Zależność łącząca masę gwiazdy z procentową zawartością
w niej wodoru znajduje częściowe objaśnienie w opracowanej
niedawno przez akademika W. G. F i e sjenkowa i jego
współpracowników teorii promieniowania cząsteczkowego (korpuskularnego) gwiazd. W myśl tej teorii, mającej dobrą podbudowę obserwacyjną, gwiazda s t a l e t r a c i m a s ę, odrzucając w przestrzeń część swojej materii, przy czym okazuje się,
że fizycznie prawdopodobne tempo emisji korpuskularnej wypada proporcjonalne do jasności gwiazdy. Można tak dobrać
odnośny współczynnik proporcjonalności, iż dwa procesy: spalanie jądrowe wodoru i utrata masy w promieniowaniu czą
steczkowym, prowadzą do związku M = M(X). Tematy dotyczące ewolucji gwiazd wykraczają poza ramy niniejszego artykułu, powiemy więc tylko, iż w swoich rozważaniach Fiesjenkow p o s t u l o wał zależność obserwacyjną masa-jasność. Nie
jest to zatem jeszcze pełne objaśnienie teoretyczne ciągu głów
nego diagramu H-R i zależności obserwacyjnej masa-jasność.
Zeby tego dokonać wystarczyło by np. pokazać w oparciu
o znane prawa fizyczne, że, niezależnie od wieku gwiazdy i od
początkowej jej masy, współdziałanie obu czynników: spalania
wodoru i emisji korpuskularnej prowadzi w sposób konieczny
do ustalenia się relacji M
M(X). To rzeczywiście wystarczyłoby, gdyż mająca fizyczny sens zależność Z= stałej, wspólnie ze związkiem M= M(X) prowadzą - jak o tym była
uprzędnio !JlOWa przy użyciu obu równań z teorii wewnętrz
nej budowy gwiazd do związku reprezentowanego przez ciąg
główny diagramu H-R i do zależności obserwacyjnej masajasność.

O ile autor niniejszego artykułu tę sprawę rozumie, ów ostateczny krok nie został jeszcze zrobiony - i bodaj, że za mało
na razie wiemy o szczegółach mechanizmu wytwarzania się
energii w procesach jądrowych, n pochwytywaniu przez
gwiazdy materii międzygwiazdowej, o stopniu chemicznej jednorodności względnie niejednorodności ·- wnętrz gwiazd,
by krok ten mógł być pewnie dokonany.

S t r e ś ćmy w kilku zdaniach, w sposób z konieczności
przesadnie uproszczony, wyniki naszych rozważań.

---------------------------------------------------------------------~-
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Obserwacja wykazuje, iż istnieją dwa fundamentalne pocechami fizycznymi większości gwiazd: diagram Hertzsprunga-Russella (ciąg główny) i zależność masajasność. Uzasadnienie tych dwu zależności można sprowadzić
przy użyciu związków dostarczonych przez teorię wewnętrznej
budowy gwiazd do wytłumaczenia dwu innych związków: zawartość procentowa pierwiastków ciężkich jest w gwiazdach
(danej gałęzi diagramu H-R) stała i: masa gwiazdy maleje wraz
z zawartością procentową wodoru. Pierwsza zależność tłuma
czy się sama; objaśnienie drugiej obiecuje teoria promieniowania cząsteczkowego.
wiązania między

J . MERCENT ALER -

Wrocław

SŁOŃCE i GWIAZDY
(Część

Z
nątrz,

II)

wnętrza Słońca płynie potężny strumień energii na zewktóry powoduje, że wszystkie warstwy tej ogromnej kuli

gazowej mają wysoką temperaturę, oraz że na granicy tej kuli,
w warstwach powierzchniowych, odbywają się silne ruchy
gazów na zewnątrz i do wnętrza. Ruchy te wywołane są przez
ów strumień energii, ale sposób, w jaki powstają, zależy w dużym stopniu od różnych zjawisk elektrycznych i magnetycznych mających swoje źródła czy to w samym jądrze Słońca, czy
też w warstwach podpowierzchniowych. Te ruchy gazów powodują powstawanie granulacji, plam, rozbłysków chromosferycznych, pochodni, protuberancji. W każdym z tych zjawisk
odbywają się one w inny sposób, w każdym inne procesy dochodzą do głosu, ale u podstawy wszystkich leży jedna główna
przyczyna-- strumień energii z wnętrza na zewnątrz, płynący
poprzez warstwy gazów znajdujące się w różnym stanie rozrzedzenia i o różnych własnościach magnetycznych i elektrycznych.
Najbardziej stałym zjawiskiem -- i jednocześnie najgorzej
poznanym -- są granulacje. Granulacje sprawiają, iż cała powierzchnia Słońca ma wygląd ziarnisty i wydaje się, jakby
usiana była drobnymi, jasnymi punktami na nieco ciemniejszym tle; układ ziarenek podlega ciągłym zmianom, tak że
obraz granulacji na powierzchni Słońca zmienia się całkowicie
w ciągu około 2 minut. Takich jasnych punktów na powierzchni widzialnej Słońca można każdorazowo naliczyć
około 3 000 000, przy tym średnice ich wahają się od 700 do
2 000 kilometrów.
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Sądzono dawniej, że mamy tu do czynienia ze zjawiskiem
podobnym do obłoków w naszej atmosferze, okazało się jednak,
że podobieństwo jest tylko pozorne. Granule są to raczej olbrzymie, jak na ziemską skalę, a malutkie, jak na skalę słoneczną,
strumienie gorących gazów, przenikających do powierzchniowych warstw Słońca. Ponieważ te ostatnie mają niższą temperaturę od strumieni idących z wnętrza, widzimy więc nieco
ciemniejsze tło, na którym wyróżniają się jaśniejsze ziarnistości. Różnica temperatur jest zresztą nieduża, najwyżej
100-200°, wystarczająca jednak na to, by wystąpiły różnice
jasności.

Rys. l. Dobrze

rozwinięta

grupa plam

słonecznych .

Granulacje są stałym zjawiskiem na powierzchni Słońca.
ich są warstwy leżące na głębokościach zapewne rzędu
kilku tysięcy kilometrów, gdzie zachodzą żywe procesy jonizacji i rekombinacji atomów wodoru. Na tej głęookości leży
warstwa przejściowa pomiędz y wnętrzem , w którym wodór
jest całkowicie zjonizowany na skutek panującej tam wysokiej
temperatury, a fotosferą, w której znaczna część atomów wodoru jest w stanie neutralnym. Procesy jonizacji i rekombinacji
wodoru powodują powstawanie silnych, bezładnych ruchów
gazów, co jest z kolei przyczyną przenoszenia energii cieplnej
z warstw głębszych drogą konwekcji. Normalnie, w głębszych
warstwach, bliższych jądra, transportuje en ergię samo idące
z wnętrza promieniowanie.
2ródłem
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Z jeszcze głębszych warstw niż granulacje, być może z, samego jądra Słońca, pochodzą impulsy powodujące powstawanie plam. Plamy są to obszary o powierzchni kilku miliardów
kilometrów kwadratowych, a więc wiele set razy większej od
powierzchni kuli ziemskiej. Znane są one z pewnością dobrze
czytelnikom Uranii, jeżeli nie z własnych obserwacji, to z rycin. Załączona ilustracja (rys. l) jest fotografią pewnej grupy
plam. Wyraźnie widać prawie czarne jądro plamy, tzw. cień,
otoczone obszernym, nieco jaśniejszym pierścieniem półcienia .
Wiemy dziś, że czarność plam jest tylko pozorna, bo nawet ich
jądro ma także wysoką temperaturę, ponad 4000°, a wydają
się one czarne dlatego, że widzimy je na tle gorętszej o około
1000° fotosfery.
Plamy nie występują zawsze jednakowo licznie. Niekiedy
jest ich bardzo dużo, w innych okresach tarcza Słońca jest od
nich prawie całkowicie albo nawet zupełnie wolna. Średnio
odstęp czasu pomiędzy okresami, w których jest dużo plam,
a więc pomiędzy maksimami plamotwórczej aktywności Słońca,
wynosi około 11 lat, ale waha się on w dość szerokich granicach od 7 do 17 lat. Ostatnie maksimum plam słonecznych
miało miejsce w r. 1947; obecnie zbliżamy się do minimum,
które zapewne wypadnie na bieżący rok; następnego maksimum można spodziewać się z pewnym prawdopodobieństwem
w r. 1964. W roku więc bieżącym powinno być sporo takich
dni, kiedy tarcza Słońca będzie zupełnie czysta.
Plamy nie występują na ogół pojedynczo, ale zwykle grupami, przy tym w każdej grupie występuje od jednej do kilkudziesięciu pojedynczych plam. W okresach maksimum nieraz
występuje jednocześnie kilkanaście grup na powierzchni Słońca;
ilość ta spada do pojedynczej grupy lub do zera w okresie
minimum.
Plamy nie są więc zjawiskiem trwałym. Ani ilość ich nie
jest stale jednakowa, ani żadna z grup nie trwa zbyt długo,
nigdy dłużej niż kilka miesięcy 1 ), a w dodatku w tym czasie
każda z grup podlega silnym zmianom. Zwykle historia ich
życia zaczyna się od pojawienia się małej, drobnej plamki.;
następnie w odległości kilkudziesięciu tysięcy kilometrów od
niej pojawia się druga, podobnej wielkości plama, należąca do
tej samej grupy. Pierwsza plama zwykle jest nazywana przed-nią, druga tylną, dlatego że ta pierwsza leży przed drugą w ]derunku ruchu obrotowego Słońca. W ciągu paru dni pojawiają
się coraz liczniej pomiędzy tymi głównymi plamami drobne
1)
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plamki, aż powstaje zawiły zbiór licznych plam podobny do
widocznego na rys. l. Rozwój jednak idzie dalej. Ta plama,
która później się narodziła, zwykle pierwsza zanika, zanikają
też plamy pośrednie, a pozostaje tylko plama przednia, która
zaokrągla się zwykle i w tej symetrycznej postaci trwa nieraz
równie długo, lub nawet dłużej , niż trwała grupa składająca
się z wielu plam.
Rzecz jasna, że nie każda grupa plam rozwija się w sposób
przedstawiony powyżej; jest to tylko opis przeciętnego przebiegu zdarzeń, w przypadku dobrze rozwiniętej grupy plam.
Często jednak całe zjawisko odbywa się w czasie Jdlku dni
zaledwie i ogranicza się do pojawienia się małej grupki drobnych plam, zanikających szybko.
Plamy nie zawsze pojawiają się w tych samych miejscach
powierzchni Słońca. Przede wszystkim nie spotykamy ich koło
biegunów. Spośród dziesiątków tysięcy obserwowanych grup,
zaledwie kilka grup pojawiło się w odległości dalszej od rów
nika niż 40°. Prócz tego średnia pozycja plam w okresie minimum jest bliższa równika niż w okresie maksimum. Zależ
ność pozycji plam od fazy cyklu U-letniego wygląda w ten
sposób, że każdy nowy cykl zaczyna się w okresie minimum
pojawieniem się plam w znacznych szerokościach heliograficznych. Srednia szerokość heliografiezna plam maleje w ciągu
cyklu, aż dochodzi prawie do zera w czasie następnego minimum, kiedy jednocześnie znowuż w znacznych szerokościach
pojawiają się grupy należące do nowego, rozpoczynającego się
cyklu. Mówimy tu przytym stale o cyklu, a nie o okresie, bo
zjawisko jest zbyt nieregularne i długość cykli waha się w szerokich granicach, jak o tym była wyżej mowa. Przebieg zjawiska ilustruje dobrze wykres na rys. 2.
Prócz U-letniego cyklu występują jeszcze inne okresowości
w zjawisku plam. Przede wszystkim 27-dniowy i 22-letni cykl.
Ten pierwszy wynika stąd, że plamy powstają często w tychsamych długościach heliograficznych, a skoro Słońce wiruje
dokoła osi w czasie około 4 tygodni, odbija się to na widzialności plam, których grupy pojawiające się w tych samych miejscach tarczy mogą być obserwowane co 27 dni. Takie uprzywilejowane mieJsca plamotwórcze na Słońcu zachowują swoją
pozycję nieraz przez kilka lat, w ciągu których regularnie prawie co 4 tygodnie tarcza słoneczna obficiej usiana jest plamami.
Cykl 22-letni łączy się z magnetycznymi zjawiskami zwią
zanymi z plamami. Pola magnetyczne p lam odkrył H a l c
w 1906 r. badając rozszczepienie linii widmowych powodowane
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obecnością pól magnetycznych (tzw. zjawisko Zeemana 1). Plamy
są mianowicie potężnymi magnesami, o natężeniach tysiące
razy większych od natężenia ziemskiego pola magnetycznego,

także i ogólnego pola magnetycznego Słońca. N a tężenia te
dochodzą niekiedy do 4 000 gaussów. Zwykle w danej grupie
plam występują oba bieguny magnetyczne, północny 1 połud
niowy, przy tym plama przednia ma inną biegunowość ni z
tylna. Biegunowość plam zachowuje się bez zmian w ciągu
całego cyklu. Jeżeli w jakiejś grupie plam na północnej pół·
kuli Słońca plama przednia ma biegun magnetyczny północny,
a tylna południowy, to samo będzie we wszystkich grupach
w ciągu całego 11-letniego cyklu, a na południowej półkuli

a
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Rys. 2. Wykres przedstawia schematycznie zmiany biegunowości magnetycznej i średniej szerokości heliograficznej plam słonecznych w okresie
1908-1935. Flama po prawej stronie pary odpowiada zawsze plamie
przedniej. Na lata Hll3, 1923, 1934 przypadają kolejne minima ilości plam .

wszystkie grupy w tymże czasie będą miały biegunowość odwrotną. W następnym cyklu bieguny odwrócą się, tak że cały
cykl zmian biegunowości magnetycznej trwać będzie 22 lata_
A teraz najważniejsze pytanie: czym są plamy, a więc, jakie
procesy zachodzą w nich i jakie procesy powodują ich powstawanie. Na pierwsze pytanie można odpowiedzieć dość lwnkretnie. Odpowiedź na drugie pytanie jest i trudna i mała
óbciś jeszcze pewna.
Przypuszczano dawniej, że świecąca powierzchnia Słońca-
to gorące obłoki, unoszące się nad powierzchnią Sło1'lca, podobną do powierzchni Ziemi. Plamy byłyby lukami w chmurach; poprzez te luki mieszkańcy słoneczni mogą patrzeć na
1)

Por. UTania, T. XXII , str. 199 i 200

---------
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niebo i nawet uprawiać astronomię. Dziś oczyWiscle wiemy,
że nie były to słuszne przypuszczenia, ale na naszą obecną
wiedzę o plamach złożyły się dziesiątki lat trudnych obserwacji i setki niemniej trudnych prac teoretycznych.
Przede wszystkim więc zmierzono temperaturę plam. Z róż
nych pomiarów otrzymano w przybliżeniu około 4 500°. Niższa
temperatura powoduje, rzecz jasna, inny wygląd widma plam.
Widmo Słońca w całości jest podobne do widma gwiazd typu
G, podczas gdy widmo plam odpowiada widmu gwiazd typu K.

Rys. 3. Wiry

dokoła

plam

słonecznych zdjęte

w

świetle

linii wodoru HL•.

Główna różnica polega na tym, że w plamach silniej wystę
puje absorpcja w liniach atomów neutralnych, oraz dochodzą
wyraźniej do głosu niektóre związki chemiczne.
Jeżeli przyjrzymy się fotografii plamy w świetle pochodzą
cym tylko od wodoru (por. rys. 3), wyraźnie wystąpi wirowy
ich kształt. Nasuwa to przypuszczenie, że plamy są potężnymi
wirami gazów, być może podobnymi do cyklonów w naszej
atmosferze. Przypuszczenie, że są to wiry, jest słuszne, ale
podobieństwo z cyklonami, które dawniej wielokrotnie pod-
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jest dalekie od prawdy, jak to dalej zobaczymy. Ru·chy gazów w: plamach zostały mianowicie dość dokładnie zbadane z pomocą analizy widmowej, w oparciu o efekt Dopplera
. i przekonano się, że w dolnych warstwach, przy samej fotosferze, gazy wypływają z plamy na zewnątrz, w warstwach
wyższych spływają z otoczenia do środka plamy podobnie
zupełnie jak w ziemskich cyklonach. Jednak przyczyna zjawiska jest zupełnie inna. W cyklonach mamy do czynienia ze
skutkiem ścierania się dwu mas powietrza:. chłodnego i gorą
cego; w plamach zapewne głównym czynnikiem powodującym
powstawanie wiru sq pola magnetyczne plam.
Można by to, nie wchodząc w szczegóły, tak mniej więcej
opisać. Linie sił pól magnetycznych plam rozchodzą się wachlarzowato. Gazy w atmosferze słonecznej są w dużej części.
?jonizowane, a więc składają się z atomów o ładunku elektrycznym dodatnim i ujemnych elektronów. Gazy nie obojętne
elektrycznie porusz~ją się zwykle w polu magnetycznym wzdłuż
linii sił tego pola, gdyż ruch wpoprzek powoduje powstawanie~
silnych prądów elektrycznych, hamujących ten ruch. Poniewa~~
linie sił pól magnetycznych plam rozkładają się wachlarzowato,
podobnie powinny rozpływać się na boki gazy naelektryzowane.
rozszerzając się jednocześnie, a dzięki ternu także i ochładza
jąc; stąd zapewne niska temperatura plam.
Skąd jednak biorą się pola magnetyczne plam i same plamy?
Wydaje się, że najprawdopodobniejszym byłoby następujące
tłumaczenie ich powstawania. Być może, we wnętrzu Słońca
mamy do czynienia z silnymi, dość bezładnymi ruchami gazów.
Słońce jako całość jest magnesem, przy tym pole magnetyczne
może być silniejsze w środku Słońca niż na powierzchni. Gazy
w środku Słońca są silnie zjonizowane, ruch ich więc w polu
magnetycznym powoduje powstawanie silnych lokalnych prą
dów elektrycznych, które ze swej strony dają początek także
lokalnym, silnym polom magnetycznym, silniejszym wielokrotnie od ogólnego pola magnetycznego Słońca. Takie lokalne
zaburzenie elektromagnetyczne przenosi się powoli ku powierzchni Słońca i osiąga ją po około 11 latach, ujawniając się
tam w postaci plamy.
Zajmiemy się z kolei tzw. pochodniami. Są to jaśniejsze,
włóknisto poplątane utwory, widoczne zwykle tylko koło
brzegu tarczy słonecznej, z reguły w okolicy plam, albo tam,
gdzie plamy były poprzednio, lub zjawią się w niedługim cza- ·
sie. Są to utwory nieco trwalsze od plam, tworzące całe pola
pochodni, nieco gorętsze od powierzchni fotosfery - stąd ich
większa jasność. Teoria tych zjawisk jest jeszcze bardzo nie-
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doskonała, dlatego pominę rozważania na ten
że istnieje zapewne pewien związek

temat; wspomnę
pochodni z tzw.
obłokami wapniowymi, o których dalej będzie mowa; wtedy
też będziemy mogli zapoznać się z niektórymi zjawiskami występującymi w pochodniach.
tylko,

KR ONIKA
Nowa Kometa -· 1952 f
Dnia 9. XII. 1952 r. odkryto nad Skalnate Pleso nową nieznaną
kometę, która wyłoniła się na tle gwiazdozbioru Panny jako mglisty
obiekt 10m z jądrem pośrodku i niewielkim warkoczem. Odkrycia dokonał A. M r kos. Jest to już ósmy z rzędu taki obiekt "na .rozkładzie"
czujnych obserwatorów tej wysokogórskiej placówki w Tatrach. Kolega odkrywcy K re s ak obliczył prowizoryczną orbitę nowego ciała
niebieskiego, które obiega Słońce ruchem wstecznym (i = 98°.3) i posiada perihelium odlegle od gwiazdy dziennej o 0.77 jedn. astron. Punkt
przysłoneczny swej drogi przekroczyła kometa dn. 25. I. 1953 jako obiekt
o jasności widomej: 8m. Już w końcu grudnia przerzuciła się szybko
daleko na południowe niebo pod wyloty astrografów obserwatoriów
w południowej Afryce. Był to ostatni obiekt kometarny ubiegłego roku.
J. G.

Kom ety w r. 1953
Na r. 1953 specjaliści od obliczania zakłóceń ruchu komet periodycznych spowodowanych przez mijanie masywnych planet zapowiadają
:powrót następujących obiektów: l) komety Borelly'ego (1932 IV), której
nie widziano od r. 1932 mimo, iż w międzyczasie dwukrotnie przemknęła
się koło Słońca. Ten członek ,.rodziny" Jowisza ma przekroczyć periheliurn ok. 15. VI. 1953. - 2) Kometa Tuitle'a l (1939 X) o okresie
obiegu 13.5 lat, a więc przynależna do "rodziny" Satuma. Najbliżej
Słońca ma się znależć ok. 13. VII. 1953. -- 3) Kometa Jackson-Neujmina II (1936 IV), która też po r. 1936 dwa razy obiegła Słońce niezauważona przez astronomÓ\\'. Perihelium przypada na datę: 14. XI. 1953.
Ckres obiegu 5,43 lat. 4) Kometa Schwassmanna-Wachmanna I,
która odznacza się tym, że biegnie po orbicie niemal kołowej i jest
z tego powodu obserwowana w czasie każdej opozycjl.
Poza tym pojawi się niewątpliwi e, jak co roku, kilka nowych komet, które nadciągną niespodziewanie z niewiadomego kierunku.
J. G .
Przyzn anie nagród F iesj e nkow ow i i

Roż kows kie mu

Przy zastosowaniu nowego astrografu typu M ak s u t o w a, produkcji
radzieckiej, akademik W. G. F i e s .i e n k o w i starszy pracownik nau-

URANIA

82

kowy P. A R o ż k o w s ki zaobserwowali w Instytucie Astrofizyki Akademii Nauk Kazachskiej Republiki proces tworzenia się nowych gwiazd
z pasm materii mgławic galaktycznych 1). Zaobserwowanie powstawania
nowych gwiazd w naszych czasach i w granicach naszego układu gwiezdnego ma ogromne znaczenie zarówno naukowe jak i światopoglądowe.
W uznaniu tych zasług Prezydium Akademii Nauk ZSRR przyznało
Fiesjenkowowi i Rożkowskiemu nagrody i udzieliło poparcia pracom prowadzonym w Instytucie Astrofizy ki Akademii Nauk Kazachskiej Republiki.
•
[Wg. Wiestnik A . N . ZSRR 9, 117 (1952)]
AS

OBSERWACJE
Obserwacje plam

w roku 1952

słonecznych

W 1952 r. obserwowalil\my ~ystematycznie Słońce, posługując się
dwiema lunetami: jedną o średnicy 84 mm i powiększeniu 69 X, drug~
o średnicy 40 mm i powiększeniu 30 X . Dokonaliśmy ogółem 155 obserwacji w 133 dniach. Z tego B. S z c z e pko w s k i dokonał 134 obserwacji (II-X. 195:!), A. Wróblewski 21 obserwacji (VII- XII. 1952-.
J.IIjejsce obserwacji: Warszawa .
Przy opracoWYWaniu obserwacji obliczali ś my wzgl ędne liczby W o 11 a
oraz określaliśmy t yp y grup wg. skali W a l d m e i e r a (por. U rama,
XXII, 158- 164).
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liczb Wolfa w r. 1952.

Celem otrzymania wykresu wahań względnych liczb Wolfa, obserwacje robione lunetą 40 mm zostały zredukowane do obserwacji doko1

)

Por. Urania, T. XXIII, str. 321 i nast.
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Wykres średnich półrocznych liczb
Wol:l'a w okresie 1948-1952 według
, obserwacji B. Szczepkowskiego i A.
Wróblewskiego.

-~
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zaobserwowanych w r. 1952 grup plam.
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nywanych lunetą 84 mm (ponieważ większość obserwacji w r. 1952 była
dokonywana tą właśnie lunetą).
Najsłabiej pod względem ilości obserwacji wypadły mieSiące: styczeń, luty i listopad (w listopadzie były bard:w słabe warunki atmosferyczne). Miesiące te są oznaczone w tabelce gwiazdkami. Z wykresu
widać, że względne liczby Wolfa osiągnęły największą wartość (W=156\
w dniu 14. VII. 1952. Rzuca się też w oczy fakt, że tylko w siedmiu
dniach roku liczby Wolfa przekroczyły ioo (2 dni w kwietniu, 3 w czerwcu
i 2 w lipcu). Dla porównania podamy, że wg naszych obserwacji w r. 1951
prawie w każdym miesiącu liczby Wolfa przekraczały 100. Wyrażnym
sprawdzianem tego, że aktywność słoneczna zbliża się do minimum jest
fakt, że w 14 dniach nie zauważyliśmy na Słońcu żadnych plam. (Były
to dini: 25 II, 2 i 22 III, 4 i 17 IV, 11, 14 i 16 V, 5 VI, 11, 14, 15 i 16 IX
oraz 29 XI). Lokalne maksimum aktywności słonecznej, jak wynika z wykt-esu, miało miejsce w miesiącach letnich (VI, VII, VIII 1952).
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W załączonej tabelce uwzględnialiśmy przede wszystkim statystykę
obserwowanych typów grup plam wg skali Waldmeiera, przy tym, jeżeli
grupa zmieniała typ, jest umieszczona w odpowiednich rubrykach kilka
razy. Jak widać, najwięcej występowało grup typów III i IV, najmniej
zaś typów V i VIII. W tabelce podajemy też średnie miesięczne liczby
Wolfa.
Dołączamy rysunki największych zaobserwowanych w r. 1952 grup
plam (rysunki wykonał B. Szczepkowski).
Grupa oznaczona na rysunku literą A zauważona została 18 IV, jako
grupa typu IV. Nastąpił szybki rozwój grupy i 21 IV była ona już typu V,
posiadała bardzo złożoną budowę; w rozwiniętym półcieniu naliczono
61 jąder.
Grupa B została spostrzeżona 21 VI (typ IV), w następnych dniach
osiągnęła bardzo duże rozmiary, przeszła do typu VI a 28 VI naliczono
w niej 53 jądra (grupa ta jest dobrze widoczna na fotografiach Słońca
zamieszczonych przez L. S zuber t a w Uranii, XXIII, 283).
Grupa C pojawiła stq na brzegu tarczy Słoilca 8 VII. Była ona kla-
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sycznym przykładem grupy typu V. Dnia 14 VII naliczono w tej grupie
87 plam. Następnie grupa zaczęła ulegać szybkiemu zanikowi.
Grupa D dnia 28 VII była typu IV, następnie szybko doszła cio dość
dużych rozmiarów, przeszła w typ V, (31 VII naliczono w niej 54 plamy).
po czym uległa zanikowi.
Załączony wykres średruch półrocznych liczb Wolfa za okres 1948-1952
został opracowany na podstawie 696 naszych obserwacji z 579 dni tego
okresu (B. S. - 340 obserwacji, A. W. - 356 obserwacji). Wsąstkie
obserwacje użyte do opracowania wykresu zostały zredukowane do obserwacji lunetą 40 mm. Widać stopniowy spadek średnich od maksimum
plam, które miało miejsce w 1947.5 (wg Zurychu), do minimum spodzie-'
wanego· w roku 1954.
B. Szczepkowski, A. WróbLewski, Sekcja Obserwacyjna P. T. M. A.
Warszawa
Obserwacje Geminid
Obserwator: Andrzej P a c h o l czy k, student I r. fizyki U. W.
Miejsce obserwacji: Warszawa, Śmiała 46. Obserwacja gołym okiem.
Momenty w czasie środk.-europejskim.
9. XII. 1952 obserwowałem niebo w okolicach gwiazdozbiorów Bliź
niąt, Rysia i Raka od 2lh osm do 22h oom. Niebo było dość często przesłaniane chmurami. Zaobserwowałem tylko dwa meteory należące do
roju. · średnia częstość: 3 meteory na godzinę (uwzględniając możliwość
przelotu meteoru w chwili, gdy niebo było przesłonięte chmurami).
Z powodu małej ilości zaobserwowanych meteorów radiantu roju nie
wyznaczałem.
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gwiazd dobra. Zaobserwowałem 4 meteory należące do roju. Średnia
częstość: 4 meteory na godzinę. Radiant roju miał w tym dniu przybliżone współrzędne : a = 7h 10m, a = +34°. Obserwacja z nanoszeniem na
mapę nieba.
11. XII. 1952 obserwowałem niebo przy dobrych warunkach atmosfeWykaz zaobserwowan ych me teorów roj u Geminid
w dniu 11. XII. 1952 r. J. D. 2 434 354
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Współrzędne początkow 1 konców: patrz mapka Nr 1.
rycznych od 23h oom do 24h oom. Zaobserwowałem 8 Geminid. średnia
częstość:
8 meteorów na godzinę. Położenie radiantu: a = 7h 16m ,
a= +33°. Obserwacja z nanoszeniem na mapę nieba.
12. XII. 1952 początek obserwacji: 23h oom. Koniec obse rwacji: 24hQQm
W obserwacjach trochę przeszkadzały chmury.
Zaobserwowano 18 meteorów należących do roiu. Współrzędne ich
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na mapę nieba.
13. XII. 1952 chmury przeszkadzały obserwacji zasłaniając dośt': częWykaz z ZłJObserwowanych meteorów roju Geminid
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sto obserwowane gwiazdozbiory_ W czasie od 22h 45m do 23h 40m zaobserwowałem 8 meteorów. Radiant ich miał współrzędne: a= 7h 28m.
+33°
14. XII. 1952 zaobserwowałem tylko 2 meteory w czasie od 23h
do 24h oom. Radiantu ich nie wyznaczałem.
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Z KORESPONDENCJI
Prof. W. Zorvn nadesłał Redakcji "Uranii" swoje uwagi w sprawie
miejsca przyszłego Centralnego Obserwatorium Astronomicznego (por.
"Uran~w" T. XXIV, str. 20); podajemy je poniżej w pełnym brzmieniu.
Wśród wymagań, jakie należy stawiać miejscu przyszłego Obserwatorium Centralnego, za najistotniejsze uważam następujące trzy wymagania:
I. Wy m a g a n i a c o d o p o g o d y i war u n k ów o p ty c z n y'c h
a t m o sfer Y. Obserwatorium musi stanąć w okolicy o stosunkowo małym zachmurzeniu średnim i posiadającej atmosferę o dużej przeźroczy-
stości. Ponadto z dala od miast silnie oświetlonych i ośrodków przemysłowych, które zadymiają powietrze. Pożądaną jest okolica możliwie sucha, o małych wahaniach wilgotności.
II. Wy m a g a n i a n a u k o w o - s o c j a l n e. Personel Obserwatorium musi mieć ścisłą łączność z większym ośrodkiem naukowym, intelektualnym i dydaktycznym. Łączność z ośrodkiem naukowym, w ktorym szczególnie silnie jest rozwinięta fizyka i matematyka, uważam za
warunek najtstotniejszy. Łączność z ośrodkiem intelektualnym jest ważna
ze względów ogólno-ludzkich; astronomowie powinni wnosić sami i korzystać z dóbr ogólno-kulturalnych; nie powinni być "na odludziu". Konieczna jest również łączność z ośrodkiem dydaktycznym dla dwóch
powodów: a} Działalności naukowej musi towarzyszyć działalność dydaktyczna, oczywiście w zakresie nie przeszkadzającym pracy naukowej .
Uczony musi przekazywać swoją wiedzę i doświadczenie młodszym astronomom i to w formie pewnych regularnych wykładów i seminariów;
to będzie ożywiało jego działalność naukową. b} W Polsce mamy tak
niewielu astronomów posiadających kwalifikacje do samodzielnej pracy
naukowej, że usunięcie z dydaktyki kilku, lub w przyszło3ci kilkunastu
z pośród nich, musi się odbić ujemnie na kształceniu kadr młodych astronomów w Polsce. Przecież liczba samodzielnych pracowników naukowych
wśród astronomów jest rzędu 20; oderwanie kilkunastu od uczelni było
by obniżeniem spraw kształcenia, a zatem, na dłuższą metę, podcię
ciem działalności również i samego Obserwatorium Centralnego.
III. Wy m a g a n i a pro p a g a n d o w .e. Obserwatorium nie powinno być położone ekscentrycznie, a więc na peryferiach państwa dlatego, że będzie mało dostępne ogółowi i przez to nie spełni funkcji propagandowej wśród mieszkańców Polski. Sprawie tej nadaję jednak mniejszą wagę niż dwum wymaganiom poprzednim.
Aby uczynić zadość tym dwum lub trzem wymaganiom jednocześnie.
należy oczywiście wybrać wyjście kompromisowe. Ow kompromis jest
w tym przypadku tym łatwiejszy, że warunki klimatyczne w Polsce nie
wykazują znaczniejszych różnic; mam na myśli warunki mikroklimatyczne. Dane, co do mikroklimatu w różnych miejscach Polski, nie są
jeszcze kompletne i gdybyśmy chcieli te dane brać pod uwagę przy
wyborze miejsca pod Obserwatorium, należałoby przeprowadzić studia
trwające conajmniej kilka lat.
Nawet okolice podgórskie, ponieważ są położone na północnym stoku
Karpat, nie mają warunków wybitnie lepsz,ych, niż np. Folska środkowa,
lub Śląsk. Zatem jedyną rzeczą, z którą należy liczyć się poważnie, jest
bliskość ośrodków przemysłowych i miast oświetlonych, które wpływają
ogromnie ujemnie na warunki obserwacji, zwłaszcza na obserwacje
astrofizyczne. Wymagania jednak łączności z ośrodkiem naukowo-dydaktyczno-intelektualnym zmuszają do wyboru miejsca w pobliżu dużegc>
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Wyjściem tu jest umieszczenie Obserwatorium nie bliżej dużego
ośrodka, niż 20-25 km, z tym jednak, że nie dalej, niż w odległości odpowiadającej 1-H':! godzin drogi do tego ośrodka. Odległość ta zatem
w dużym stopniu zależy od środków komunkacji, które w danej okolicy
mamy. Odległość większa, niż 1-172 godzin drogi (w jedną stronę) jużby

miasta.

"odrywała"

astronomów od ośrodka i wprowadzałaby nastrój "odludzia".
Przy tej okazji chcę podkreślić, że nawet posiadanie jednego lub
dwu samochodów nie roz,wiązywałoby ,sprawy łączności z ośrodkiem
naukowym; oprócz astronomów (z których nrie każdy mógłby korzystać
dowolnie z samochodu), w Obserwatorium pracować będzie wiele personelu pomocniczego: mechanicy, sekretarze, bibliotekarze, a w czasie budowy i przez pierwsze lata po wybudowaniu- wielu rzemieślników. Tych
ludzi nie będzie się umieszczało na stałe w pobliżu Obserwatorium dlatego, że na to nie będzie wolnych pomieszczeń w p1erwszym okresie
działania Obserwatorium. Również i na dalszą metę byłoby to niepożądane, bo Obserwatorium zamieni się w ten sposób w małe miasteczko
z dymami i silnym oświetleniem na zewnątrz. Oto dlaczego, moim zdaniem, nie wolno odsuwać Obserwatorium od ośrodka naukowego dalej
niż na odległość 1-1 Y. godzin podróży w jedną stronę ty m i ś rodk a m i k o m u n i k ac j i, k t ó r e w d a n e j o k o l i c y s ą o b e c n i e
d o d y s p o z y c j i w s e n s i e m a s o. w y.m, lub będą w ciągu najbliż
szych kilku lat.
Spełnienie warunków III wymagałoby umieszczenia Obserwatorium
w pobliżu jednego z trzech istniejących ośrodków naukowych w Polsce
środkowej: Warszawy, Lublina lub Torunia. Wybór jednego z tych trzech
miejsc uzależniłbym od projektów Akademii lub Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego, co do dalszych losów tych ośrodków. Sądząc z tempa
rozwoju tych uczelni, należy jako miejsce wybrać okolice Warszawy,
gdyż Uniwersytet Warszawski wykazuje najszybszy rozwój w porównaniu z Uniwersytetem Toruńskim i Lubelskim. Nie znając jednak projektów dalszych, nie ryzykuję w tej sprawie wysuwania definitywnych
propozycji.
Podobny kompromis był motywem, dla którego duża liczba obserwatoriów europejskich stanęła właśnie w pobliżu dużych miast, w odległo
ści od nich rzędu 20-40 km. Takimi są obserwatoria w Babelsbergu,
Poczdamie, Bergedorfie (pod Hamburgiem),
Saltsjobaden (pod Stockholmem), Meudon (pod Paryżem), Cas,tel Gandolfo (pod Rzymem) i Greenwich, przen.iesJone obecnie na odległość 70 km od Londynu. Trzy zaledwie obserwatoria europejskie leżą daleko poza dużymi miatsami: dwa
we Francji, z których jedno jest przeznaczone dla specjalnego rodzaju
badań, i jedno w Czechosłowacji. Inaczej jest w ZSRR i USA; w krajach tych jednak mamy po pierwsze duże wahania klimatu (LeningradKrym, lub Alaska-Kalifornia); po drugie w krajach tych liczba astronomów jest co najmniej lO-krotnie większa niż w Polsce i tam gospodarka kadrami naukowców jest dlatego zupełnie inna niż np. w Polsce,
lub w Niemczech.
Przykłady te podaję z pamięci; nie uważam za potrzeQne przytaczać
tu wyczerpującej statystyki; jedynie dane orientacyjne. Warunki w Polsce są inne, niż w krajach zachodnio-europejskich i dlatego wzorowanie
się na nich jest zupełnie niewłaści we. Dane te podałem jedynie dla poparcia twierdzenia o konieczności dokonania pewnego kompromisu
w Polsce, jako ilustrację, że kompromis ów jest rzeczą ,nad którą już
oddawna myślano i który musieli astronomowie różnych krajów u siebie

w

wprowadzić.
Wł.

Zonn
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WYDAWNICTW

Jako dalszy

ciąg ogłaszanych

w poprzednich numerach "Uranii" zepopularnych (w języku polskim) z zakresu astronomii
nauk pokrewnych, podajemy niniejszy spis:

stawień książek

G a d o m ski J.: "Swiat małych planet" (Czytelnik), str. 40 -

2 zł.

Jar ząbek D.: .. Loty kosmiczne" (Wiedza Powszechna), str. 193 7 50 zł.
M er g e n t a l er J.: .. Prawo ciążenia we Wszechświecie" (Wiedza
Powszechna), str. 64 - 3.80 zł.
M o g i l e w ski B.: .. Przygody promienia słonecznego" (Książka i Wiedza), str. 68 - 2,90 zł.
P a g a c z e w ski J.: .. Przewodnik po niebie gwiaździstym" (P. Z.
\v. S.), str. 80 - 4,45 zł.
P o ł ak I.: .. Czas i kalendarz" (Książka i Wiedza, str. 50 - 1,90 zł.
P o p o w P. i B u g o sławska N.: "Cwiczenia z astronomii" (Państw.
Wyd. Naukowe), str. 135 - 9,80 zł.
Rud n i ck i K.: .. Co to jest niebo'?" (Czytelnik), str. 37 - 0,90 zł .
.. 0 pochodzeniu Ziemi" (Czytelnik), str. 36 - 0,90 zł.
Rybka E.: "Astronomia Ogólna" (Państw. Wyd. Nauk.), str. 479 36,75 zł.
Rybka E.: ,.Rozwój zagadnień astronomicznych od czasów najdawniejszych do chwili obecnej"' (Czytelnik), str. 62 - 3.60 zł.
Ser k o w ski K.: "Instrumenty astronomiczne'· (P. Z. W. S.), str.
104 - 5,60 zł.
S z i f r i n a E. i A n dr ej e w J.: .. Dziwy w atmosferze" (Książka
i Wiedza), str. 79 - 3.20 zł.
S z m i d t 0.: .. Cztery wykłady o teoril pochodzenia Ziemi" (Państw.
Wyd. Naukowe), str. 138 - 5,65 zł.
W o r o n c o w- W e l i a m i n o w B. A:. .,Promień światła, zwiastun
dalekich światów'· (Ludowa Sp. Wydawnicza), str. 47 - 2,40 zł.
Z o n n W.: .. 0 zaćmieniach Słońca i Księżyca'· (P. Z. W. S.), str. 49 2,95 zł.
Z o n n W.: .. Zagadnienia współczesnej kosmogonii" (P. z. W. S.),
str. 104 - 5,50 zł.

Errata. Urania, XXIV:
17, w. 3 od dołu: zamiast 19954 ma być 1954.
30, w. 24. od góry: zamiast 21h 54m, ma być 22h 54m.
39, w. 18. od dołu: po słowach ,.z kolei" dodać "nie licząc Ziemi".
57, w. 8. od dołu: zamiast "bilionów", ma być "milionów"; w 5.
od dołu: zamiast "jedna półmilionowa część grama", ma być "dziesięć
-sramów"; w. 4. od dołu: zamiast "1 grama". ma być "4 ton".

Str.
Str.
Str.
Str.
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KALENDARZYK ASTRONOMICZNY
na marzec 1953 r.

1.

2.

3.
4.

Wszystkie zjawiska podano w czasie środkowo-europejskim.
Marzec:
do 15. Wieczorami dobrze widoczne światło zodiakalne. Na jego tle
świe cą planety Merkury, Mars, Wenus i Jowisz.
9h Merkury w największym odchyleniu 18~ na wschód od Słońca.
Ma najlepszy w roku okres widzialności. Słabnie od wielkości zerowej do wielkości l i pół w dniu 11. IIL, gdy będzie już trudny
do odszukania.
Na lewo od Kstężyca świeci Kłos Panny, dalej na lewo Saturn.
17h Neptun, a 24h Saturn w złączeniu z Księżycem w odstępie 8°.

SKALA

WENUS
MARS O

o

1.111.

31.XII.

D

DZZ.VI.

19.VIJI.

MERKU~Y Q

(j
2.111.

19 .VIII.

S.VIII.~

~

SATURN
(przez

14.1v.

JOWISZ

Wygląd planet w r. 1953.
lunetę odwracającą obrazy, przy jednakowym powiększeniu).

7.18. W drugiej części nocy Księżyc przesuwa się tuż poniżej Antaresa.
8. lh Wenus w największym blasku: minus 41/ 3 wielkości.
8, 17h Merkury nieruchomy w rektascenzji.
8. Pomiędzy satelitami Jo·wisza widać gwiazdę stałą 9-tej wielkości
BD+15° 423.
11. i 12. O świcie widać światło popielate na tarczy Księżyca.
15. 2lh Merkury w bliskim . lecz niewidocznym złączeniu z Księżycem.
16. do 19. Wczesnym wieczorem widoczny wąski sierp Księżyca ze Świa
tlem popielatym.
17. 21h Mars i Wenus w złączeniu z Księżycem, który znajdzie się pomiędzy tymi planetami.
17. 24h Wenus w złączeniu z Marsem; Wenus 7° na północ od Marsa.
18. 14h Merkury w dolnym złączeniu ze Słońcem, 3° na północ.
18. Wieczorem ~ierp Księżyca znajduje się pomiędzy Wenus a Jowiszem.
18. III. do 12. V. Saturn znajduje się w polu mapki Neptuna. W są
siedztwie Saturna odszukać można przez lunetki jego satelitę Ty-

M
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tana jako gwiazd~ 81/ 2 wielk. w odległości nie większej niż 3 minuty łuku (tyle co 4 średnice pierścienia Saturna) od Saturna.
19. 7h Jowisz w złączeniu z Ksi~życem w odstępie 6° na południe.
19. 22h do 24h Zakrycie Plejad przez Księżyc. Dogodnie przez lunetki
obserwować można znikanie poszczególnych gwiazd za popielatym
brzegiem tarczy Księżyca.
20. 23h Słońce wstepuje w znak Barana, równonoc wiosenna i początek
wiosny astronomi~znej Do gwiazdozbioru Barana Słońce wkroczy
18. IV.
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~------~--------~·--~-------·----~------~--------~
Droga Neptuna w 1953 r. i Sat11rna w czasie od 18. III. do 12. V. 1953 r.
pomiędzy gwiazdami. W lewym narożniku podano położenie drogi Neptuna wśród gwiazd widocznych gołym okiem. Główny rysunek obejmuje
również gwiazdy słabsze niż Neptun tak, jak je widać w lunecie odwracającej obrazy. W miejscach oznaczonych kółkami z liczbami rzymskimi
znajdują się planety (Neptun na górze, Saturn u spodu rysunku) 1-szego
dnia każdego miesiąca.
5h Wenus, a 24h Uran nieruchome w rektascenzji.
lOh Uran w złączeniu z Księżycem w odstępie 2° na południe.
Na lewo powyżej Ks iężyca świecą Kastor i Poluks.
i 24. Zachodzą złączenia Jowisza i jego satelitów z gwiazdą stałą
9-tej wielkości BD+l6°403 {p. Urania nr l, str. 24).
24. Kastor i Poluks na prawo powyżej Księżyca.
26. Na lewo od Księżyca znajduje się Regulus.
27. Regulus jest na prawo powyżej Księżyca.
30./31. Na lewo od Księżyca znajdziemy Saturna i Kłos Panny.
31. 21h Neptun. a 26h Saturn w złączeniu z Księżycem w odstępie 81 •
31. IIT./1 . IV. Saturn i Kłos Panny świecą powyżej Księżyca.
Min ima Algola: lOd 24h.5; 13d 21h.3 i 16d 18h.l.
Min im a główne Beta Liry: 4d 2h; 16d 24h i 29d 22h.

22.
23.
23.
23.

Zjawiska w

ukł adzie

satelitów J owisza:

O - satelita ndewidoczny,
•

"
jest

"

zaćmiony

gdyż

·'
przez jego

znajduje

się

zasłonięty

cteń.

na tle tarczy Jowisza.
jest przez tarczę Jowii!za lub
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cień satelity jako ciemna plamka przechodzi poprzez
wisza.
pz, kz - początek (wzgl. koniec) zaćmienia, czyli moment
(wzgl. ukazania się) satelity.
IV-ty satelita mija tarcz~ Jowisza: 9., 17. i 25./26. III.
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PLANETY

~--~----------------MERKURY
Data

--

=

l

środ.-europ.

1953

Rekt.

l

WENUS

f W Warszawie

1h czasu

Deki.

czas środ.-eur.

l

wsch.

/r l

1h czasu

l Deki.
1
Ih2t + IJ .31

zach.

Rekt.

l I9 04
b

m

h

Środ.-europ.

m

6 42
23 h 55 rnl +
o 03
4·1
s s6 l r8 42
+
22.
23 35
+ 0,4 5 oS 17 14
- 3·7 4 37
r. IV. 23 22
r6 03
Merkury w pierwszej dekadzie miesiąca
doskonale widoczny wieczorami na jasnym tle zachodniego nieba. 2. III. w największym odchyleniu 18° na wschód od
Słońca. Przez lunety poznać fazę jak na
rysunku w tekście, przyczym pod koniec
widzialności pozostaje wąski sierp.
2. III.
12.

12.
22
I.

III.
IV.

l

l

l Ol
I
I

2

29
56
24

MARS
7

+ 6.3 ,
+ 9.2
+ 12.0 l
+ 14-5

JOWISZ

22

2

6 27
OI

l

SATURN

2.
22.

III.,! 3 43 ~- 7 812 I

11. IV.

I3 39
13 34

-

7:4
6.8

I

5

19 so
r8 22

l

3~

8 22
7 46
7 II
6 36

l 23
22

19
so
22 22
2I 54

l

Jowisz świeci wieczorami jako druga co do jasności gwiazda powyżej
na lewo od Wenus. 18. łll. sierp
Księżyca znajdzie się w środku
pomiędzy Wenus a Jowiszem.

7 04
7 03
7 04

URAN
I I 41
IO 22
9 04

+ 23.1 l
-t 23,I l
+
23.1

l

l

4 20
3 00
I .42

Uran jako gwiazda 6-tej wielk.
może być odszukany przez lornetki
w • dlegości 1 i pól stopnia od
gwiazdy omega Bliźniąt w kierunku delta Bliźniąt. Polożenie swoje
zmienia powoli.
PLUTON

NEPTU N
lO, 11.1 13 31
20 l 9 IO
- 7.7
22. liT. I 3 28
6 32
- 7"4
19 39
1. V. 13 24 1 - 7"0
r6 55
3 53
Neptun znajduje sit: w sąsiedztwie Saturna (p. mapka w tekście) jako gwiazda
8-mej wielkości dostępna tylko przez
lunetki.

zach.

l

031

8
6 43
5 22

Saturn widoczny jest od późnego wieczoru do rana w sąsiedztwie Klosu
Panny. W ruchu po niebie zbliża się do
Neptuna (p. mapka w tekście).

122

+
15.8
+ 16.3
l + 16.8
+ 17 4

54 l

3 Ol l
3 09
3 l7

Marsa znajdziemy na wieczornym niebie
poniżej Wenus. 17. lll. przejdzie pomit:dzy nimi wąski sierp Ksit:życa ze świa
tłem popielatym.

l

; o;•
2Ih
39
+ 16.5 6 23 21 3I
r 46
+ 18.sl· s 38 21 09
I 39
+ 18.5 4 SI 20 2 f
Wenus 8. III. jest najjaśniejsza.
Świeci jako gwiazda wieczorna.
W lunetach, a pod koniec miesiąca również w silniejszych lornetkach, dostrzec można cienki sierp
planety. Dolne zlączenie ze Słoń
cem nastąpi 13. IV.

6 54
6

wsch.

I

l

2.

W Warszawie
czas środ.-eur.

9 51
9 47
9 46

l ++

23·3 1 rs 46
23.6 I3 02
lO 23

+ 23'6

ll

8 27
5 48
3 09

Pluton osiągalny jest tylko przez
największe teleskopy opodal gwiazdy epsilon

wa.
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A. n a X o JI b 'ł K K: Ha6JIIO,l\eHHR reMHHH,l\.
H3

KOPPECnOH,lJ;EH~

OB30P H3,1J;AHHVl
ACTPOHOMH'lECKHVl
KAJIEH,lJ;AP.b

TERMINARZ IMPREZ W
NA

MIESIĄC

KOŁACH

PTMA

MARZEC 19S3 R.

Gliwice - l. Sekretariat Koła czyny w poniedziałki w godz. 16-l!l
w Gliwicach, ul. Sobieskiego 26, teł. 49-77 - inż. T. Adamski.
2. Biblioteka Kola jest czynna przy Sekretariacie.
3. Doroczne Walne Zebranie członków Koła odbędzie się dnia t:'i
marca (niedziela) o godz. 10-tej, w Pałacu Młodzieży w Katowicach, ul. Żwirki i Wigury 27.
Kraków- }'. Sekretariat Koła czynny codziennie w godz. 9-13 i 16-19
(soboty g:_l3), ul. św. Tomasza 30/8, te!. 538-92.
2. Wieczory Astronomiczne (sala PTMA, ul. Tomasza 30/8): 1
10. III. (wtorek), godzina 18: cir J. Strzemieński - Łamigłówki
astronomiczne.
25. III. (środa), godz. 18: mgr A. Strzalkowski - Współczesne na rzędzia astronomiczne.
3. Ludowe Obserwatorium Astronomiczne prowadzi na Wawelu
pokazy nieba przez lunety w każdy bezchmurny wieczór (oprócz
niedziel i świąt) w godz. 19-21.
Nowy Sącz - l. Sekretariat Koła czynny we wtorki i piątki w godz.
17-19 w lokalu Koła, ul. Jagiellońska 50a.
2. Kurs astronomii elementarnej dla członków Koła odbywa si(.'
w każdą sobotę w godz. 19-21 w Liceum TPD, ul. Długosza 5.
Po:~:nań l. Sekretariat Koła czynny w poniedziałki, wtorki, środy
i czwartki w godz. '5-17, ul. GolGCii'lska 7.
2. Odczyt dra Fr. Koebcke - Astronomia starożytnej Grecji odbędzie się dnia 18. III. (środa) o god.t. 18 w sali Pozn. Tow.
Przyjaciół Nauk, ul. Lampego 26/27.
Toruń 9. III. (poniedziałek), godz. 18 15 , sala Liceum im. Kopernika.
odczyt H. Witkowskiego - Kalendarz ·i jego dzieje.
\Var.;zawa - l. Sekretariat Koła czynny we wtorki, czwartki i soboty
w godz. 19-20, Al. Ujazdowskie 4.
2. Ludowe Obserwatorium Astronomiczne prowadzi pokazy niebo
w gmachu Obs. Astr. U. w., Al. Ujazdowskie 4, w każdy pogodny
wi0.czór {oprócz niedziel i świąt) w godz. 19-20.
3. Odczyt mgra A. Piaskowskiego- Narzędzia obserwacyjne astro
noma-amatora i możliwości ich wykonania we własnym zakresieodbędzie się dnia 19. III. (czwartek) o godz. 19 w sali Kopernika,
Obs. Astr. U. W., Al. Ujazdowskie 4.
\\'rod!lw - Odczyty (sala Obs. Astr., ul. Kopernika 11):
4. III. {środa), godz. 18: mgr J. Krawiecka - Przestrzeń między 
gwiazdowa.
18. III. (środa), godz. 18: prof. dr E. Rybka -Powstawanie gwiazd.
l'r7.ypominamy uchwalę IV Walnego Zjazdu Delegatów Kół PTMA :
W Roku Kopernikowskim 1953 każdy cz.łonek PTMA powinien
zwerbować ' conajmniej jednego nowego członka Towarzystwa tak ,
by liczba członków PTMA w roku tym się podwoiła.
KomJJletujemy roczniki .,Uranii". Wobec wyczerpania nakładu "Uranii":
nry 9-12 z roku 1951, nry l, 2, 3, 9-12 z roku 1952 oraz nry l, 2
z roku 1953 - Adm :nistracja ,.Uranii" prosi wszystkich Czytelników. którzy nie kompletują tego cza,opisma, o odstępowanie
brakujących nam egzcmpltlrzy, szczcgólmc numerów l, 2 i 3 zroku
1952, za zwrotem kosztów przesyłki i wartości zeszytu.
Składka roczna członków zwyczajnych wynosi 16 złotych, a członków
k<Jndydatów (uczniowie szkół średnich) 6 ?Jotych za rok szkolny.
Członkowie nowowstępujący · wypełniają deklarację pr.tystąpienia
i Wpłacają jednorazowo wpisowe zł 1,50.
Wszyscy członkowie PTMA otrzymują "Uranię" w rama~h składki
członkowskiej.
l'r<'numcrata roczna wynosi 24 zł.
Cena zeszytu 2 zł.
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W kwietniu 1525 roku swymi prymitywnymi narzędziami, których rekonstrukcje widzimy tutaj w miejscu przed katedrą we Fromborku
obserwuje Kopernik Kłos Panny, przyjmując go jako z~adniczy punkt
wyjścia do innych dostrzeżeń.
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"Dialektyka traktuje przyrodę nie jako przypadkow.e nagromadzenie przedmiotów, zjawisk, wzajemnie od siebie izolowanych i niezależnych od
siebie - lecz jako jedną spoistą całość ...

•

. . . traktuje przyrodę nie jako stan spokoju
i bezruchu, lecz jako stan ciągłego ruchu i przeobrażania się ... "
(J. S t a l i n: O materialiźmie
dialektycznym i historycznym) .
To stalinowskie

sformułowanie

twórczej metody
jest dialektyka,
musi leżeć u podstaw wszy!itkich poczynań badawczych mających za cel poznanie istoty materialnego
świata. Astronomia nowoczesna jako l).auka przyrodnicza oparta na materialistycznych przesłankach,
wolna od mistycznych i idealistycznych naleciałości,
badając w swych poszczególnych działach zjawiska
w ich ciągłym ruchu i przeobrażaniu się budujle
syntetyczny obraz Wszechświata jako jednej spoistej całości.
światopoglądowo-poznawczej
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Nr Oc-506 /50, jakc pożądane w bibliotekach licealnych i nauczycielskich.

KONRAD RUDNICKI -

Warszawa

O ASTRONOMICZNYCH JEDNOSTKACH DŁUGOSCI

Wielu zainteresowanych astronomią zwraca uwagę na
dziwne jednostki długości, jakimi posługują się astronomowie.
O ile we wszystkich prawie naukach przyrodniczych od dawna
przyjął się metr, o tyle astronomia posługuje się skomplikowanym układem "jednostek astronomicznych", "parseków",
"lat świetlnych", przy czym większe jednostki są ułamkowymi
wielokrotnościami mniejszych, co wszystko razem przypomina
archaiczny układ stóp, łokci, sążni i wiorst. Niektórzy usiłują
to sobie tłumaczyć w ten sposób, że w astronomii spotykamy
się ze zbyt wielkimi odległościami i gdyby je chcieć wyrazić
w metrach, trzeba by pisać zbyt wiele zer. Takie tłumaczenie
nie może być jednak zadawalające, bo jeśli metr jest jednostką
za małą, jeśli za mały jest kilometr, to można przecież tworzyć
jego dziesiętne wielokrotności obejmujące po milion, miliard,
czy bilion metrów i w ten sposób zarówno pozbędziemy si~
niepotrzebnych zer, jak i nie wyjdziemy poza układ metryczny.
Podobnie postępują właśnie fizycy, którzy badając niezmiernie
małe odległości używają tysięcznych, milionowych i jeszcze
drobniejszych części milimetra. Widocznie powody, dla których
układ metryczny nie został dotychczas przyjęty w astronomii,
są całkiem innej natury.
Pierwszą historycznie jednostką długości użytą w astronomii
i to używaną do dnia dzisiejszego jest tzw. "jednostka astronomiczna", oznaczana w polskiej literaturze skrótem j. a. Po
raz pierwszy użył jej Kopernik, gdy nie mając sposobu
wyznaczenia odległości ciał w nowym modelu układu słonecz
nego, a znając natomiast stosunki ich odległości od Słońca,
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wyraził średnice orbit (które uważał w pierwszym przybliżeniu
za kołowe) w jednostkach średnicy orbity ziemskiej, przyjmując tym samym za jednostkq średnią odległość Ziemi od Słońca.

Przez długi czas po Koperniku nie umiano jeszcze wyznaczać odległości ciał niebieskich, lub umiano je wyznaczać bardzo niepewnie, podczas gdy stosunki odległości planet, zwłaszcza
po odkryciu trzeciego prawa K e p l e r a (stosunki sześcianów
wielkich półosi są równe stosunkom kwadratów czasów obiegu
wokół Słońca), można było obliczać już względnie precyzyjnie.
Dziś znamy wprawdzie średnią odległość Ziemi od Słońca
z dokładnością do 5 cyfr znaczących (wg ostatnich pomiarów
149 670 000 km}, jednak w niektórych teoretycznych zagadnieniach względne odległości ciał układu planetarnego umiemy
wyznaczy(: z dokładnością jeszcze większą - do 7 cyfr znaczą
cych. A więc zasadniczo sytuacja się nie zmieniła i w dalszym
ciągu wygodnie jest mówić o względnych odległościach, przyjmując za jednostkę długość ·wielkiej półosi orbity ziemskiej.
Znamy wszyscy historię metra, który pierwotnie miał być
1/40 000 000 południka ziemskiego, potem jednak stal się
umowną jednostką długości równą tylko w przybliżeniu jednej
czterdziestomilionowej południka. Otóż coś podobnego stało się
z czasem również i z jednostką astronomiczną. Mianowicie na
przełomie wieku XVIII i XIX G a u s s, opierając się na znanym okresie obiegu Ziemi wokół Słońca i znanym stosunku
masy Ziemi do masy Słońca, obliczył stałą przyciągania sło
necznego obowiązującą w naszym układzie planetarnym, a następnie na jej podstawie ułożył wiele pomocniczych tablic potrzebnych przy rachunkach z zakresu mechaniki nieba. Ta wielkość została nazwana "stałą Gaussa" i weszła w skład wielu
innych podstawowych stałych astronomicznych, oraz stała się
bazą dla licznych później ułożonych tablic.
Z biegiem lat okazało się, że wartość stosunku masy Ziemi
do masy Słońca, którą posłużył się Gauss, była niedokładna
i przeto wszelkie rachunki wykonane przy pomocy tablic
opartych o stałą Gaussa, mające dawać wyniki wyrażone
w średniej odległości Ziemi od Słońca, są również błędne. Zasadniczo należało by więc poprawić wielkość stałej Gaussa
i przerobić zgodnie z dokładniej znanym stosunkiem mas Ziemi
i Słońca wszystkie tablice, tak aby znowu wielkości obliczone przy ich pomocy wyrażały się w długościach rzeczywistej półosi orbity ziemskiej. Ponieważ zaś przy pomocy tych
"błędnych" tablic wykonano już wiele prac rachunkowych,
przeto należało by również poprawić ich wyniki. Ba, należało
by robić tego rodzaju poprawki przy każdym nowym, dokład-
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niejszym wyznaczeniu stosunku mas Ziemi i Słońca. Wszystko
wskazuje na niecelowość takiego postępowania. Dlatego astronomowie postąpili inaczej - uznali, że zarówno stała Gaussa,
jak i wszystkie tablice na niej oparte, zachowują swą moc,
z tym tylko, źe podstawową jednostką długości nie jest dla
nich rzeczywista długość wielkiej półosi orbity Ziemi, lecz taka
długość, która w ramach praw mechaniki ściśle odpowiada wartości stałej Gaussa. Długość tę umówiono się nazywać w dalszym ciągu jednostką astronomiczną. Tak więc jednostka
astronomiczna stała się wielkością umowną, w dalszym ciągu
jest jednak jednostką dość poglądową, bo ostatecznie średnia
odległość Ziemi od Słońca wyrażona za jej pomocą nie wiele
różni się od jedności i, jak dziś wiemy, wynosi około 1,000 000 2.
Krótszą historię mają jednostki odległości używane w astronomii gwiazdowej. Odległości gwiazd umiemy obliczać dopiero
od 120 lat, a przez długi czas jedyną metodą ich wyzmaczania
było mierzenie paralaksy, to znaczy obserwowanego przesunię
-cia gwiazdy na niebie wywołanego ruchem Ziemi wokół Słońca.
Zamiast podawać odległości gwiazd, podawano po prostu wielkość paralaksy; znając odległość Ziemi od Słońca, a tym samym
rozmiary drogi jaką przebywa w ciągu roku, można było, jeśli zaszła potrzeba, wyrazić odległość gwiazdy w dowolnych
jednostkach.
Samo opracowanie innych metod wyznaczania odległości
gwiazd, nie opartych o pomiary paralaksy, nie wywołałoby
przypuszczalnie potrzeby wprowadzenia jakichś ustalonych jednostek, gdyż przyjął się zwyczaj, że niezależnie od metody wyznaczenia odległości, zamiast podawać wprost tę odległość,
podaje się w katalogach gwiazd paralaksy tym odległościom
odpowiadające. Jednakże rozwój astronomii gwiazdowej, który
rozpoczął się w początkach bieżącego stulecia sprawił, że
w wielu zagadnieniach dotyczących zarówno Galaktyki, jak
i innych układów gwiazdowych, odległość między gwiazdami
zaczęła występować jako samodzielny parametr, charakteryzujący bądź to stosunek poszczególnych gwiazd do Słońca, bądź
też wzajemne stosunki między gwiazdami. Srednia odległość
między gwiazdami zaczęła występować jako podstawowa charakterystyka poszczególnych układów gwiazdowych i mniej.szych skupień gwiazd. Trzeba więc było obrać jakieś umowne
jednostki, aby uniknąć niepotrzebnych przeliczań i nieporozumień.

Skoro jednostka astronomiczna jest zbyt mała do wyrażania
odległości między gwiazdami, to najbardziej słuszne może się
wydawać wprowadzenie jej dziesiętnych wielokrotności. Tak
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uczyniła rzeczywiście część
odległości tzw. syriometr

astremomów obrawszy za jednostkę
(Sir) równy milionowi jednostek
astronomicznych. Syriometr przyjął się jednak wyłącznie w tzw.
szwedzkiej szkole steliar-astronomicznej (C h ar l i e r i jegouczniowie), lecz nawet i tam wyszedł już dziś z użycia. Jest
on zbyt niewygodny w rachunkach, gdyż wymaga zarówno przy
obliczaniu odległości z podanych paralaks, jak i przy porównywaniu z systemem metrycznym, wprowadzania skomplikowanych współczynników liczbowych. Syriometr jest wygodny
w zagadnieniach, w których występują jednocześnie odległości
wewnętrzne układu planetarnego oraz odległości gwiazd. Takie zagadnienia, oprócz pewnych specyficznych problemów wymagających porównywania układów wielokrotnych gwiazd
z układem planetarnym Słońca, występują jednak bardzo.
rzadko. O wiele częściej w konkretnych zagadnieniach spotyka
się związki pomiędzy paralaksami gwiazd i ich odległościami ~
Dlatego też S e e l i g er, biorąc pod uwagę, że paralaksa roczna ~
jaką wykazują gwiazdy znajdujące się w odległości l Sir wynosi 0",206, proponował zmienić nieco wielkość syriometra tak,
aby paralaksa gwiazdy odpowiadająca jednemu syriometrowi
wynosiła równo O" ,200. Projekt nie spotkał się jednak z uznaniem, przyjęto bowiem bardziej radykalną propozycję, wysuniętą w r. 1912 przez H. T urn er a, aby za jednostkę przyjąć
odległość, w której gwiazda wykazywałaby roczną paralaksę
równą jednej sekundzie łuku . Od nazw paralaksy i sekundy
nowa jednostka została nazwana parsekiem (skrót: ps).
Odległość wyrażona w parsekach jest zwykłą odwrotnością
paralaksy wyrażonej w sekundach. Przeto obliczanie odległości
wg znanych paralaks, które jest jednym z najpospolitszych rachunków, stale wykonywanym w wielkich ilościach przy zagadnieniach astronomii gwiazdowej, stało się bardzo łatwe
i w wielu wypadkach wykonalne wprost w pamięci. Np. gwiazda
o paralaksie 0" ,1 ma odległość od Słońca równą 10 ps; paralaksa
0",2 odpowiada odległości 5 ps itp. Dlatego przyjął się powszechnie nie tylko sam parsek, ale gdy zaszła potrzeba wyrażania większych odległości spotykanych w Galaktyce, wprowadzono jego wielokrotność nazwaną kiloparsekiem (symbol: kps\ ,
l kps = 1000 ps, a do wyrażania odległości pomiędzy galaktykami - megaparsek (symbol: mps), l mps = l 000 000 ps. Niewątpliwą wadą parseka i systemu jego wielokrotności jest brak
prostego powiązania zarówno z systemem metrycznym, jak
i z jednostką astronomiczną. Jest to jednak wada niewielka
w · porównaniu z korzyściami, jakie płyną ze stosowania go.
w aktualnych zagadnieniach astronomii.
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Od dawna już w literaturze popularno-naukowej używa się
-dobrze znanej wszystkim czytelnikom Uranii jednostki odległości zwanej rokiem świetlnym lub rokiem światła (symbol:
l. y. lub ly z angielskiego light year). Sens jej jest bardw prosty. Jest to odległość, jaką przebywa promień światła w ciągu
roku. Rok światła równy jest w przybliżeniu t/3 parseka. Jako
jednostka posiada on wszystkie wady parseka, nie jest bowiem
dziesiętną wielokrotnością ani kilometra, ani jednostki astronomicznej i jednocześnie, nie będąc zwykłą odwrotnością paralaksy,
nie posiada jego zalet. Dlatego rok świetlny jest bardzo .rzadko
używany w praktyce astronomicznej. Posiada jednak jedną zaletę, która zapewnia mu popularność jest jednostką poglą
dową. W nieznanym, egzotycznym terenie więcej powie zwiedzającemu wiadomość, że z jednej miejscowości do drugiej
trzeba iść tyle a tyle godzin piechotą, lub tyle a tyle płynąć
czółnem, niż poda:hle tej odległości w kilometrach. Podobnie
komuś, kto ma mało styczności z przestrzeniami kosmicznymi,
nie wiele powie ndl€głość wyrażona w parsekach, czy nawet
kilometrach, natomiast łatwiej mu tę odległość pojąć, gdy
wie, w jakim czasie przebywa ją światło. Nie potrafimy sobie
wprawdzie prędkości światła wyobrazić, przywykliśmy ją jednak rozumieć. Ta jedyna zresztą zaleta roku świetlnego jako
jednostki długości rozpowszechniła go niesłychanie w popularnej literaturze astronomicznej i w oczach wielu uczyniła go
nawet jakby jakimś symbolem astronomii. Myśląc o gwiazdach,
<:.zy też patrząc na nie, odczuwamy dziwny urok płynący z tych
lat świetlnych, którymi są oddzielone. Nic dziwnego, że wiele
ooób, które poznały astronomię z dzieł popularnych, przeżywa
przykre rozczarowanie, gdy się dowiaduje, że astronomowie lat
świetlnych nie używają; żaden parsek ani syriometr nie jest
w stanie zastąpić romantyzmu roku świetlnego. Niezależnie od
poetyczności jest to jednostka odległości bardzo korzystna dydaktycznie i dlatego na pewno długo jeszcze będzie oddawać
dobre przysługi w popularyzacji astronomii.
Zrozumiała musi się wydać każdemu idea znalezienia jednostki, która byłaby poglądową i zarazem posiadała zalety
praktyczne. Taką ma być zaproponowana przez znanego szwedzkiego astronoma L i n d b l a d a nowa jednostka- herszel (na
cześć F. W. H er s c h e l a, który zapoczątkował badania
kształtu Galaktyki). Herszel ma się równać 10 13 km, należy
więc do metrycznego systemu jednostek, a jednocześnie jest
tylko o 50fo większy od roku świetlnego i przeto we wszystkich
poglądowych porównaniach można go z nim identyfikować. Propozycja Lindblada nie znalazła dotychczas żadnego oddźwięku
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wśród "astronomów gwiazdowych", co łatwo wytłumaczyć z jednej strony dużymi wygodami płynącymi z używania parseka,
a z drugiej strony brakiem zainteresowania systemem metrycznym.
Właściwie nie można powiedzieć, że astronomowie nie uży
wają systemu metrycznego odległości. Używają go nawet czę
::>to, ale tylko w zagadnienie.ch astrofizyki, które przeważnie
dotyczą wnętrz gwiazd lub fizycznych stanów materii kosmicznej. Gdy mówi się o budowie gwiazd, nie rozpatruje się jednocześnie struktury układów gwiazdowych, dlatego nie zachodzi rotrzcba porównywania centymetra z parsekiem i nic to
nie przeszkadza, że stosunek tych jednostek nie wyraża się przez
jedność z zerami.
Istnieje jedna tylko gałąź astronomii, wymagająca jednoczesnego zajmowania się odlPgłościami pomiędzy ciałami niebieskimi i stanem fizycznym materii, z której się składają. Jest
nią kosmogonia- nauka o rozwoju wszechśw~ata. Autorzy rozpraw kosmogonicznych radzą sobie tymczasem w ten sposób,
że większe odległości wyrażają w tradycyjnych parsekach, pisząc jednocześnie w nawiasach, ile to będzie wynosić w systemie metrycznym. Podobnie w nawiasach podaje się odległości
wyrażone w systemie metrycznym przy pewnych specyficznych
zagadnieniach grawitacyjnych (zarówno klasycznych, jak i relatywistycznych). W tej chv.rili zagadnień takich jest mało i wypisanie kilku liczb dodatkowo w nawiasach nie sprawia specjalnej trudności. Gdy jednak wyłoni się w astronomii więcej
takich problemów, a jednocześnie, gdy przeliczanie paralaks na
odległości przestanie już być tak aktualne jak dziś, wtedy może
herszel będzie mógł ntriumfować nad parsekiem.

J. MERGENTALER-

Wrocław

SŁO ŃCE

I GWIAZDY

(Część

III)

Plamy i granulacje są to utwory, jakie obserwujemy na tzw.
"powierzchni" Słońca. A więc zjawiska te, tak jak je obserwujemy, mają miejsce w warstwach powierzchniowych o grubości
kilkuset kilometrów. Ale ponad tą powierzchniową warstwą rozciąga się na setki tysięcy kilometrów tzw. atmosfera słoneczna,
w dolnej swej CZGŚci nazywana chromosferą, w górnej - koroną słoneczną. W obu tych warstwach zachodzą liczne i ciekawe zjawiska; obserwuiemy więc w chromosferze rozbłyski,
obłoki i kłaczki wrpnio "c, obłoki wodorowe, protuberancjl',
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włókna - przy tym protuberancje sięgają z reguły do wn~trza
korony, a niekiedy wykraczają poza jej granice. W koronie
obserwować można tzw. promienie koronalne, zgęszczenia lokalne itp.
Zjawiska zachodzące w atmosferze słonecznej są bez porównania obfitsze od tych, które zachodzą w fotosferze, silniejsze
i szybsze zachodzą w nich zmiany, ale obserwować je jest znacznie trudniej - nie m9wiąc o tym, że teoria ich jest conajmniej
równie trudna i zawiła..
Dolne warstwy atmosfery słonecznej zauważono po raz
pierwszy w czasie obserwe.cji całkowitych zaćmień Słońca
i nazwano je chromo sferą , wskazując tą nazwą na czerwony
kolor tej warstwy. Kiedy mianowicie tarcza Księżyca zasłoni
Słońce, a więc wyeliminuje oślepiający blask fotosfery, naokoło
ciemnej tarczy Księżyca ukazuję się wąska czerwona obwódka
o szerokości nie przekraczającej paru setnych promienia Słońca,
poprzerywana tu i ówdzie j[!śniejszymi wyskokami rubinowymi - protuberancjami.
Warstwy tej normalnie nie widać na tle tarczy Słońca; gę
stość jej jest bardzo mała , przeźroczystość duża i światło wysyłane przez nią znikome w porównaniu z ilością światła wysyłanego przez fotosferę. Ale warstwa ta daje znać o sobie
w inny sposób. Ona to mianowicie jest w dużym stopniu odpowiedzialna za powstawanie ciemnych linii absorpcyjnych w widmie Słońca.
Wiemy, że źródło światła wysyłające widmo ciągłe, oglądane
przez warstwę chłodniejszego gazu, daje widmo ciągłe, na którego tle widoczne są ciemne linie absorpcyjne. Otóż fotosfera
sama produkuje widmo ciągłe poprzekreślane liniami ciemnymi,
ale pewna część tych linii, a przede wszystkim w każdej linii
pewna część jej ,.czarności", pochodzi od gazów leżących ponad fotosferą, a więc należących do chromosfery, bo korona
składa się już z tak rozrzedzonych i przeźroczystych gazów, że
jej oddziaływanie na widmo w widzialnej części jest znikome;
bardzo wyraźne jest w promieniowaniu radiowym, ale o tym
będzie mowa w dalszych rozdziałach.
Tak więc z linii absorpcyjnych dowiadujemy się także i poza
zaćmieniami o istnieniu chromosfery. Ale w czasie zaćmień
całkowitych chromosfera jest widoczna jako jasna, a nie ciemna
obwódka, sama więc także wysyła promieniowanie, głównie
w poszczególnych liniach widmowych jako zwykłe widmo emisyjne gazów rozrzedzonych. Widmo to najlepiej jest widoczne
w krótkich momentach tuż po wystąpieniu fazy całkowitości
oraz przed jej końcem. Obraz widma Słońca ulega wtedy jakby
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odwróceniu. Zamiast pasa ciągłego poprzerywanego ciemnymi
liniami, występują jasne linie na ciemnym tle. Promieniowanie
w tych liniach pochodzi głównie z dolnych, gęstszych wal·stw
chromosfery, które dawniej nazywano warstwą odwracającą,
przypisując jej inne własności od warstw górnych. Dziś nazwa
ta jest zarzucona, bowiem odwrócone widmo produkowane jest
i w wyższych warstwach, tylko zbyt słabo świeci na to, by
mogło być obserwowane, a poza tym inne cechy tych warstw
są naogół także podobne. Ze względu na krótkotrwałość zja\\ iska, a więc krótki czas, w ciągu którego można to odwrócone
widmo obserwować, nazwano je widmem błyskowym.
Obserwacje w czasie zaćmień pozwalają zbadac do.ść dokładnie różne właściwości chromosfery, jak np. jej wysokość,
skład chemiczny, temperaturę, gęstość. Widmo błyskowe wy-

Rys. l.

Zdjęcie

widma
Obserwatorium

błyskowego Słońca dokonane przez ekspedycję
Pułkowskiego 19. VI. 1936 r. (negatyw).

gląda nieco inaczej niż normalne widmo uzyskiwane z pomocą
spektrografu. Jedną z istotnych części spektrografu jest prostokątna wąska szpara, przez którą pada światło na pryzmat
i dlatego linie widmowe mają kształt wąskich prostokątów.
Linie widma błyskowego nie są prostokątami, ale łukowatymi
sierpami (por. rys. 1), bowiem rolę szpary odgrywa brzeg tarczy
Księżyca, który odgranicza z jednej strony wiązkę promieni;
z drugiej jest ona ograniczona zewnętrznym brzegiem chromosfery. Łuki widma błyskowego nie są przy tym jednakowo długie.
Wynika to stąd, ze atomy pietwl."'tstków produkujące daną linię sięgają do różnych wysokości ponad ~otosferę, a im wyżej
sięga warstwa świecąca, tym dłuższy łuk tworzy w czasie zaćmienia. Długość łuków jest więc do pewnego stopnia miarą
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do jakiej sięgają w chromosferze atomy da..r1ego pierwiastka, - po uzwględnieniu oczywiście efektów czysto fotograficznych, powodujących skracanie łuków słabo świecących
linii.
W wyniku pomiarów widma błyskowego udało się stwierdzić, że najwyżej ponad fotosferę sięgają atomy wodoru dające
długi luk linii emisyjnej Ha , oraz atomy pojedynczo zjonizowanego wapnia dającego j2sne łuki odpowiadające liniom H
i K wapnia. Według najlepszych pomiarów atomy tych piervviastków sięgają do wysokości 10-15 000 km. Niżej kończą
się możliwości obserwowania helu, a więc już niżej gęstość
jego spada silniej niż gęstość wodoru. Zasięg atomów helu wynosi bowiem około 7 000 km. Atomy sodu, magnezu, żelaza
neutralnego i zjonizowanego i innych metali sięgają jeszcze
niżej, zaledwie do wysokości 2-3.000 km nad powierzchnię
fotosfery. W warstwach najniższych obficiej występują atomy
neutralne metali, do wyższych warstw sięgają atomy zjonizowane, ale i te nie przekraczają wysokości około 3 000 km.
Ten ostatni fakt rzuca ciekawe światło na rozkład temperatur i gęstości, a także na ruchy gazów w chromosferze. Gdyby
oprzeć się tylko na znanym fakcie, że atomy jonizują się silniej w wyższej temperaturze, można by wnosić, że wyższe warstwy są gorętsze od niższych. Wydaje się to nieprawdopodobne,
bo przecież wysoka temperatura chromosfery pochodzi od ogrzewania przez promieniowanie idące z wnętrza Słońca, a nie
z zewnątrz. Poza tym wiemy, że jonizacja jest łatwiejsza przy
mniejszych gęstościach, bo wtedy mniejsze są szanse na rekombinację. Okazało się jednak, że istotnie rozkład temperatur
w chromosferze jest inwersyjny, a więc gorętsze są górne warstwy od dolnych - nawet przy uwzględnieniu faktu, że silne
bezładne ruchy gazów ułatwiają silniejszą jonizację w wyż
szych warstwach. Wnioski te wysnuto z badania kształtu linii
widmowych, a więc z bardzo już subtelnych pomiarów oraz
z obserwacji wysokości chromosfery.
Gdyby chromosfera była podobnie zbudowana jak nasza
atmosfera, gdyby jej temperatura wynosiła około 6 000°, a więc
była równa temperaturze fotosfery, grubość jej winna być
znacznie mniejsza od obserwowanej. Można mianowicie obliczyć, jak malałaby gęstość chromosfery wraz ze wzrostem wysokości, gdyby działała tylko prężność gazu zależna od temperatury, dążąca do uniesienia gazów na większe wysokości
i siła ciążenia skierowana w stronę przeciwną, a więc przycią
gającą atomy gazu w dół. To, że chromosfera jest znacznie
wyższa niżby wynikało z takich obliczeń, że więc gęstość jej
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maleje znacznie wolniej ze wzrostem wysokości, dowodzi, że
istnieje jakaś siła rozdymająca ją, działająca podobnie jak pręż
ność gazów. Przypuszczano dawniej, że tym rozdymającym
czynnikiem jest ciśnienie światła podtrzymujące wbrew sile
ciążenia atomy gazu na większej wysokości, przy tym wcho<J.ziłyby tu w grę głównie atomy wapnia, bo na nie najsilniej
działa ciśnienie promieniowania i są one dostatecznie obfite
na to, by zderzając się z innymi atomami porwać za sobą resztę gazu. Przypuszczenie to jednak nie znalazło potwicrdzenia
w obserwacjach. Pozostały więc dwie inne przyczyny. Albo
'Chromosfera ma wyższą temperaturę, albo też rozdęcie jej jest
spowodowane obecnością silnych ruchów bezładnych - turbulencji. Okazuje się, że obie te przyczyny odgrywają rolę.
Na temperaturę chromosfery otrzymuje się ostatnio wartość
tQkoło 10 000° (niektórzy autorowie oceniają ją nawet na 30 000°),
ale to nie wystarcza jeszcze do wytłumaczenia znacznej grubości tej warstwy gazów, muszą więc istnieć także silne ruchy
turbulentne i rzeczywiście stwierdzono ich istnienie, przy tym
prędkości poszczególnych strumieni gazu osiągają wartości
rzędu 2-3 km isek.
Tak wygląda chromosfera jako całość. Zobaczmy jak wygląda ona w szczegółach. Chromosfera składa się z tak rozrzedzonych gazów, że na tle jasnej fotosfery nie można jej
dojrzeć w zwykły sposób. By ją udostępnić obserwacjom trzeba
było opracować specjalną technikę, zastosować mianowicie
tzw. spektroheliograf lub spektrohelioskop, lub wreszcie specjalne filtry.
W przyrządach dwu pierwszych typów główną częścią skła
dową jest układ pryzmatów lub siatka dyfrakcyjna, rozszc zepiająca światło słoneczne na widmo, oraz obiektyw lub zwierciadło wklęsłe rzucające obraz Słońca na szczelinę przed pryzmatami. Foniewaz spektrografy są bardzo pokaźnych rozmiarów, a długość ogniskowa obiektywu czy lustra jest także duża,
rzędu niekiedy kilkudziesięciu metrów, budowa lunety słonecz
nej, takiej jak normalne lunety astronomiczne, byłaby bardzo
trudna. Stosuje się więc lunetę nieruchomą, najlepiej stale
:skierowaną do zenitu. a przed obiektywem umieszcza się dwa
lustra płaskie o średnicach nieco większych od średnicy obiektywu, tak że światło słoneczne pada najpierw na te lustra i yo
odbiciu od nich wchodzi do lunety. Jedno z luster płaskich
jest osadzone na osi równoległej do osi ziemskiej i jest obracane z pomocą mechanizmu zegarowego, tak, by obra.z Słońca
stale znajdował się w polu widzenia. Układ płaskich luster
tJ.azywamy celostatem. Dzięki takiemu urządzeniu spektrograf
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może być umieszczony nieruchomo w głębokiej piwnicy, w stRłej temperaturze, a klisza fotograficzna na nieruchomym statywie, stale w tej samej pozycji, niezależnie od położenia
Słońca na niebie.
Z pomocą spektroheliografu otrzymujemy widmo Słońca

w postaci jasnego pasa poprzerywanego ciemnymi liniami. Mówiliśmy o tym, że znaczną rolę w tworzeniu się tych linii należy przypisać chromosferze. Poza tym, że powstają w niej inne
linie niż w fotosferze, każda z linii widmowych częściowo pows ~i r. w fot0sferz~, "~ęśriowo w chromosferze; tym dwu
warstwom należy więc przypisać, każdej z osobna, pewną część
czarno5ci linii. Srodkowa część linii ma swoje źródło głównie
w górnych warstwach atmosfery słonecznej; brzegi linii, tzw.
skrzydła, powstają głównie w fotosferze. Gdyby więc udało
się wydzielić promieniowanie tylko skrzydeł. linii widmowych,
otrzymalibyśmy obraz taki sam prawie jak oglądamy gołym
okiem powierzchni fotosfery; gdyby ograniczyć się do
części bliższych środka linii, otrzymalibyśmy zdjęcia niższych
lub wyższych warstw chromosfery, zależnie od tego, jak dalekich od środka części linii by użyto.
Nie z każdą linią widmową można tak postąpić. Są one na
ogół zbyt wąskie na to, albo też źródłem ich powstania są
warstwy zbyt bliskie fotosfery: obraz Słońca nie będzie się
różnił od otrzymanego w widmie ciągłym. Najlepiej nadają się
linie wodoru Ha i linia K wapnia zjonizowanego. Są one dostatecznie szerokie na to, by wydzielić z nich brzegi, czy środek,
a prócz tego oba te rodzaje atomów sięgają do znacznych wysokości w chromosferze. Linia wodoru ma np. szerokość około
10 A, co odpowiada, przy stosowaniu dużej dyspersji, kilku lub
kilkudziesięciu milimetrom na kliszy i umożliwia umieszczenie
bezpośrednio przed kliszą fotograficzną drugiej szczeliny (pierwsza znajduje się przed pryzmatami) o szerokości np. 2 mm,
wycinającej z widma pasek węższy niż 1/ 5 , lub nawet mniej,
szerokości linii widmowej. Wtedy poprzez taką szczelinę do~
chodzić będzie do kliszy tylko światło wysyłane np. w brzegowych częściach linii, a więc pochodzące od fotosfery, albo
tylko światło ze środka linii, a więc mające swoje źródło w wyż
szych warstwach chromosfery (por. rys. 2).
Jeżeli teraz potzwolimy, by cała tarcza Słońca powoli przewqdrowała przed szczeliną spektrografu i równocześnie przesuwać będziemy kliszę pod drugą szczeliną, otrzymamy fotografię całej fotosfery, lub wyższej czy niższej warstwy chromosfery. Na kliszach tak uzyskanych Słońce będzie wyglądać
bardzo rozmaicie, zależnie od tego, w której części linii widmowej dokonano zdjęcia.
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Fotografia w brzegowych częściach linii K wapnia (mówimy
wtedy o linii K,) będzie prawie identyczna z normalnym zdję
ciem Słońca. Wyraźnie wystąpią na jasnym tle fotosfery
ciemniejsze plamy, ale prócz tego, nawet na takich zdjęciach,
wyraźnie wystąpią koło plam i w różnych częściach tarczy
słonecznej mniejsze i większe obszary jaśniejsze od reszty powierzchni (por. rys. 3). Będą to podobnego pochodzenia jak po<:hodnie, obłoki wapniowe. W częściach linii bliższych środka
(K~ i K 3 ) uzyskamy fotografię tego, co się dzieje w środkowych
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Rys. 2. Odpowiedniość między
miejscem Hnii K, w świetle ktorego dokonuje się zdjęcia spektroheliografem, a wysokością odfotografowanej warstwy chromosfery.

Rys.
w
w

3.

świetle
świetle

Spektrogramy
linii K. Górne
K 1 , środkowe dolne - Ks.

Słońca
zdjęcie

w Kt,

i najwyższych warstwach chromosfery. Ciemne plamy
staną być widoczne, zostaną całkowicie zasłonięte przez
obłoki
będzie

przejasne

wapniowe, unoszące się nad nimi, obszar tych obłoków
przy tym ZI}.acznie większy niż na zdjęciach w linii K 11
a prócz tego na całej powierzchni Słońca wystąpią liczne drobne
ldaczki wapniowe (flokuły) podobne do granulacji fotosferycz:nych, tylko znacznie od nich większe .
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Inny obraz otrzymamy fotografując w linii Ha wodoru (rysunki 4 t 5). Flamy na ogół nie znikną, ale będą otoczone smugami gazów tworzącymi wyraźne wiry ze środkiem w plamie;
w poprzek tarczy Słońca wystąpią wąskie, długie ciemne pasma
(rys. 5), tzw. włókna wodorowe (są to protuberancje, rzutujące się
na powierzchnię Słońca) oraz cała tarcza usiana będzie kłaczkami
wodorowymi, innego kształtu niż kłaczki wapniowe, podobnymi
do płomyków ognia. Flokuły te wykazują zresztą także budowę

Rys. 4. Fragment spektrogramu
granularną,

Słońca

w

świetle

linii wodoru Ha.

podobnie jak pochodnie czy fotosfera. Wreszcie od
czasu do czasu w sąsiedztwie plam, a czasem wyjątkowo, poza
nimi, pojawiają się znacznie jaśniejsze od reszty powierzchni
miejsca, są to rozbłyski chromosferyczne, o których wspomniano poprzednio.
Obraz Słońca w liniach innych pierwiastków jest na ogół
podobny do opisanych, choć występują ocz~wiście pewne róż
nice, związane z różnym lokalnym rozkładem w atmosfer ze
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słonecznej

atomów różnych pierwiastków o różnym stanie pobudzenia czy jonizacji.
Oczywiście tak zaobserwowana . struktura chromosfery nie
jest czymś stałym. Obraz zmienia się z godziny na godzinę,
a rzadko który z utworów trwa dłużej niż parę miesięcy. Najbardziej długotrwałe są ciemne włókna wodorowe, stale zmieniające swój kształt, wielkość i pozycję na tarczy słonecznej.
Rzut oka na zdjęcie w linii Ha (rys. 4) wystarcza, by zauważyć całą dynamiczność tych warstw gazowych. Wszystko tu
zdaje się być w ruchu, uchwycone przez fotografię w krótkim
momencie, tak jak w krótkim ułamku sekundy fotografuje się
spienione, ruchliwe morze w czasie sztormu.
Spróbujmy zorientować się w tej rozmaitości utworów chromosferycznych. Zacznijmy od flokuł i obłoków wapniowych.
Te drugie powstają zwykle z pojedynczych flokuł, które po-

Rys. 5. Fotografia Słońca w świetle
linii Ha 3 , a zatem w św1etl e WOUtJrowym Ha z górnych warstw chromosfery .

większając się obejmują coraz większy obszar. Często po paru
dniach w tym miejscu, gdzie powstał obłok wapniowy w chromosferze, na fotosferze, a więc pod obłokiem, pojawia się normalna grupa plam ciemnych, przy tym nad każdą grupą plam
można zaobserwować obłok wapniowy, ale nie pod każdym
obłokiem wytwarza się plama. Prócz tego obłoki są znacznie
bardziej długowieczne od grup plam. Nie pojawiają się nagle,
tylko stopniowo urastają do znacznych rozmiarów i powoli
zanikają, rozmywają się tracąc stopniowo jasność, aż znikną
na ogóln ym tle. Obłoki wapniowe poza tym są dość ściśle
związane z pochodniami, które są przegrzanymi masami gazu
w górnych warstwach. Są to więc obszary gazowe chłodniej sze
w dolnych warstwach od otaczającej atmosfery, a w górnych
gorętsze dlatego silniej świecą. Obłoki wapniowe znajdują
się w jeszcze wyższych warstwach niż pochodnie, są także prze-
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grzane i dlatego j aśniejsze od otaczających warstw. Flokuły to
podobne mniejsze lokalne zaburzenia w równowadw atmosfery
słonecznej.

Utwory wyst~pujące przede wszystkim wyraźnie na :odję
ciach wodorowych - to ciemne włókna i jasne rozbłyski.
Zajmiemy się nimi w następnym artykule.
KRONIKA
Identyfikacja. radiogwiazd i gwiazd supernowych

Od kilku lat wiadomo, iż tzw. mgławica Krab, która jest pozowybuchu gwiazdy supernowej z r. 1054, posiada w środku
radiogwiazdę o silnym promieniowaniu. W roku ubiegłym stwierdzono,
że również w miejscu, gdzie wybuchła gwiazda supernowa 1572 r. zwana gwiazdą Tychona Brahe, znajduje się silna radiogwiazda, a poza tym
wokół silnej radiogwiazdy w Kasjopei dostrzeżono jasny emisyjny obiekt
mgławicowy, wyglądający na pozostałość po wybuchu jakiejś gwiazdy
supernowej. Fakty te wskazują na związek silnych radiogwiazd z gwiazdami supernowymi. Biorąc to pod uwagę astronomowie radzieccy
•S z k ł o w s k i j i P ar e n a g o postanowili odnaleść podobne radiogwiazdy w miejscach wybuchów innych znanych Supernowych. W grę
wchodziły zanotowane przez dawnych kronikarzy pojawienia się jasnych
gwiazd w latach 369, 945 i 1264. Rzeczywiście, można przypuszczać, iż
gwiazda z r. 369, która w maksimum osiągnęła około -3 wielkość
gwia :o: dową i była widoczna (gołym okiem!) przez 6 miesięcy, była Supernową. Trudność stanowi tutaj określenie miejsca jej pojawienia si<:
na niebie, które zanotowane jest bardzo niedokładnie. W każdym razie
udało się stwierdzić, że w okolicy miejsca jej ukazania się, rzeczywiście znajduje się silna radiogwiazda. Gwiazdy z lat 945 i 1264 obserwowane były jako jasne obiekty mniej więcej w jednym miejscu nieba,
w którym żaden wybitniejszy obiekt wysyłający promienie radiowe się
nie znajduje. Przypuszczalnie oba zaobserwowane tu wybuchy (o których mamy zresztą bardzo niepewne wiadomości) dotyczyły tej samej
gwiazdy, którą w takim razie należy uznać za blisko położoną Nową,
powtarzającą wybuchy. a nie za Supernową , co całkowicie usprawiedliwia
brak w tym miejscu poszukiwanej radiogwiazdy.
stałością

[Wg. Astronomiczeskij Cirkular 131, l. (1952)]
Słońce

K. R.

jako wzorzec temperatury

Temperaturę rozżarzonych

i

świecących ciał stałych

wyznaczyć mierząc rozkład natężeń

nie .promieniowania. Prawo

w widmie

i cieczy

możemy

przez
widmo-

ciągłym wysyłanego

określające zależność

tego

rozkładu
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tzw. doskonale czarnego, tzn. pochłania
na nie promieniowanie - a do którego zbliżają się dość dobrze ciała stałe i ciecze - zostało podane przez P l a n ck a.
Przy wyznaczaniu natomiast temperatury rozżarzonych gazów, np.
plomieni gazowych, posłużyć możemy się innym prawem, którego odkrywcą był Kir c h o f f. Jeżeli do płomienia gazowego o wysokiej temp.:raturze wprowadzimy jakiś pierwiastek, wówczas w widmie tego pło
mienia pojawią się jasne linie emisyjne. W wypadku np. sodu, będzie
to znana podwójna linia żółta. Jeżeli teraz płomień gazowy z dodatkiem
pierwiastka wysyłającego widmo liniowe umieścimy pomiędzy świecącym
ciałem stałym o wysokiej temperatu rze a spektroskopem, przy pomocy
którego moż e my widmo zaobserwować, to w widmie tym pojawią się
jasne linie emisyjne, jeżeli temperatura płomienia jest wyższa od temperatury ciała świecącego, na którego tle płomień obse1wujemy, lub ciemne
linie absorpcyjne, jeżeli temperatura płomienia jest niższa. W przypadku,
gdy temperatury te są dokładnie równe, widmo liniowe zniknie całko
wicie. Pomiar przeprowadzamy tu w ten sposób, że zmieniamy temperaturę ciała świe<:ącego wysyłającego widmo ciągłe aż do momentu
zniknięcia widma liniowego. Temperatura tego ciala zmierzona np. na
podstaWie prawa Plancka będzi e wówczas równa temperaturze płomienia
acetylenowo-tlenowego wynoszącej 3300°. Istnieją jednak płomienie o temperaturach znacznie wyższych . W tych wypadkach występują poważne
trudności przy pomiarze temperatury. Nie możemy mianowicie w warunkach laboratoryjnych uzyskać widma ciągłego odpowiadającego temperaturze wyższej od najwyższych temperatur parowania ciał spotykanych na Ziemi. Najwyższą temperaturę parowania , wynoszącą 3800°, posiada węgiel. Temperatura 3800° s tanowi zatem górną granicę mierzalnych temperatur płomieni gazowych.
W przyrodzie istnieją jednak ciała o temperaturach znacznie wyższych,
a mianowicie gwiazdy. Nasze Słońce naprzykład posiada temperatur:ę
około 6000°. Temperaturę tę znamy z dość znaczną nawet dokładnością.
Zaistniała tu paradoksalna sytuacja: okazało się, że łatwiej jest zmierzyć
temperaturę odległego o miliony km Słońca , niż źródeł światła na Ziemi.
Słońcem posłużyć się jednak możemy jako wzorcem przy pomiarze
bardzo wysokich temperatur płomieni gazowych, naprzykład plomienia
fluoro-wodorowego, którego temperatura przekracza 4000°. Słońca
używamy przy tym jako źródła widma ciągłego, a między nim i spektroskopem ustawiamy, jak poprzednio, świecący płomień, w który wprowadzamy pierwiastek wysyłający widmo liniowe. Pierwiastkiem tym nie
może być jednak, jak w innych pomiarach, sód, ze względu na to, że
w widmie Słońca występują silne ciemne linie absorpcyjne sodu. Foslużono się zatem innym pierwiastkiem, litem, wysyłającym linię czerwoną.
Przy wykonywaniu pomiaru korzystamy z absorpcji promieniowania
słonecznego w atmósferze ziemskiej oraz z przyćmienia brzegowego wywego od temperatury dla

ciała
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na tarczy Słońca. Skutkiem absorpcji promieniowania sło
necznego w atmosferze Ziemi, zaobserwowana temperatura jego tarczy
zmienia się pozornie w zależności od wysokości Słońca nad horyzontem.
WystępO\yanie przyĆmienia brzegowego daje wynik taki, jakby temperatura tarczy słonecznej malała od wartości 6800° w środku do wartości 5400°
na brzegu. Obserwując zatem widmo plomienia gazowego na tle różnych
miejsc na tarczy Słońca i przy różnych jego wysokościach, można było
uzyskać zniknięcie widma liniowego pierwiastka wprowadzonego do badanego płomienia. Wystarczyło nastQpnie wyznaczyć temperaturę danego
miejsca tarczy słonecznej posługując się np. pyrometrem optycznym,
czyli przyrządem do wyznaczania temperatur opierającym się na prawiepromieniowania ciała doskonale czarnego, aby otrzymać szukaną temperaturę płomienia. Zmierzona tą metodą temperatura płomienia fluorowodorowego wynosi 4300°.
Pomiary takie mogą mieć również duże znaczenie dla astronomii,
szczególnie w badaniach przyćmienia brzegowego tarczy Słońca, lub
absorpcji promieniowania w atmosferze Ziemi.
stępującego

[Wg. PASP 64, 105 (1952))
Zjawisko

"przypływu

AS

biegunowego" w morzach i w atmosferze . Ziemi

Periodyczne zmiany kierunku osi ziemskiej, tzw. swobodna nutacja
tej osi, winna wywoływać periodyczne zmiany poziomu mórz o okresie
14-miesięcznym. Według teorii D. D a rw i n a zmiany te powinny
mieć charakter fali przypływowej, okrążającej biegun w kierunku z zachodu na wschód. Ze względu na ten jego charakter nazwano zjawisko
"przypływem biegunowym". Na podstawie dotychczasowych badań nie
można było z pewnością stwierdzić występowania omawianego zjawiska.
Ostatnio J. W. M ak s i m o w z Instytutu Oceanologii Akademii Nauk
ZSRR opracował ogromny materiał obserwacyjny zmian poziomu mórz,
obejmujący okres 14 letni i pochodzący z Oceanu Atlantyckiego, Spoko ·nego, Morza Bałtyckiego i śródziemnego. Wyniki tego opracowania
wskazują bezspornie na istnienie fali przypływowej o kierunku ruchu
zgodnym z teorią Darwina. Amplituda tych zmian przypływowych jest
niewielka i wynosi maksymalnie w morzu śródziemnym 26 mm. Badania
materiału obserwacyjnego pochodzącego z dłuższych okresów czasu
wskazują na istnienie zmian wiekowych amplitudy przypływów biegunowych, co świadczy o zmienności swobodnej nutacji osi ziemskiej.
Podobne zjawisko przypływowe winno występować również w atmosferze Ziemi. Przebadanie zmian ciśnienia atmosferycznego w różnych
miej~c~ch na Ziemi w ciągu 14 lat wskazuje na istnienie periodycznych
zmiah ciśnienia , o okresie 14-miesięcznym i amplitudzie dochodzącej
do 0,79 mm Hg. Zmiany te występują najwyraźniej w średnich szerokościach geograficznych, a maleją ku biegunom i ku · równikowi. Analiza
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danych obserwacyjnych c1smcnia atmosferycznego pochodzących z więk
szego okresu czasu wykazała, że zmiany te doznają również silnych wahań wiekowych i osiągnąć mogą tak duże wartości, że powinny mieć
wpływ na warunki klimatyczne w różnych miejscach na Ziemi. Nałożenie
14-miesięcznego cyklu zmian nutacyjnych ciśnienia na 12-miesięczny
cykl zmian sezonowych powodować może np. zaobserwowany 7-letni
cykl zmian klimatycznych Europy. Autor uważa, że okresowe zmiany
ciśnienia atmosferycznego, wywołane swobodną nutacją osi ziemskiej,
winny być uwzględniane przy układaniu przepowiedni meteorologicznych.
[Wg.

Dokł. A. N.

ZSRR 86, 673 (1952)]

AS

Wykorzystanie ujemnych paralaks
Nr 10. "Biuletynu Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu
M . Kopernika w Toruniu" przynosi na wstępie pracę prof. W. D z i ew u l s k i e g o, która między innymi zawiera ciekawą uwagę dotyczącą
ujemnych paralaks trygonometrycznych. Jak wiadomo, im większa jest
odległość gwiazdy, tym mniejsza jest paralaksa roczne przesunięcie
gwiazdy na sferze niebieskiej wywołane ruchem Ziemi. Gwiazdom nieskończenie odl egłym odpowiadają teoretycznie paralaksy równe zeru.
Wskutek błędów przypadkowych zdarza się czasem, iż wyz11aczona obserwacyjnie paralaksa ma wartość nie tylko bliską zeru, ale nawet
ujemną, co nie ma żadnego sensu fizycznego. Przy rozważaniach statystycznych paralaksy ujemne przeważnie bądź odrzuca się, jako całko
wicie błędne, bądź przypisuje im się wartości zerowe.
Prof. Dziewulski opierając się na danych katalogu paralaks Sch~e
singera, wykazał przez porównanie paralaks trygonometrycznych z paralaksami spektroskopowymi, iż wprawdzie pojedyncza ujemna paralaksa nie ma żadnego sensu, jednak - traktując sprawę statystycznie można każdej ujemnej paralaksie trygonometrycznej przypisać najbardziej prawdopodobną dodatnią paralaksę spektroskopową. W ten sposób ujemne paralaksy daje się wykorzystać w zagadnieniach astronomii
gwiazdowej. Podajemy wyciąg z tablicy zamieszczonej w w. w. pracy :
Paralaksa trygonom Ptrycznn

Najbardzlej prawdClpodobna odpowiadająca jej paralak ~a s pekrro•kopowa

-0" 003
-0" 002
--0" 001
--0".000

+0".0020
+0".0025
+ 0".0030
+ 0".0035

K. R.
Rozpoczynający się

cykl

akiywności Słońca

Na podstawie przebiegu poprzednich cyklów aktywności swneczncj
obecnie pokusić się o naszkicowanie przypuszczalnego prze-

możemy już
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biegu nowego jed enastol et niego cyk lu akt ywno ś ci. Dokł adn e przewidywania tego rodzaju są nadzwyczaj trudne, gdyż brak dotychczas zadawalającej teorii plam słonecznych, zaś dane obserwacyjne dotycz ą zaledwie ostatnich 18 cyklów aktywności. Ekstrapolacja wykresu n a tężenia
dotychczasowych maksimów ilości plam na Sł ońcu każe przypu s zczać,
iż ubiegły cykl, który jak wiadomo odznaczał się wyjątkowo wie lką
liczbą plam na Słońcu , był szczytowy pod względem aktywności, zbliż ający się zaś i następne powinny przebiegać łagodniej. Najbardziej
prawdopodobny przebieg rozpoczynającego się cyklu, obliczony przez
W. F . C z i s t i ak o w a z Kaliningradu jest następujący:
Minimum plam,

początek

cyklu:

początek

Maksimum plam:

początek

M inimum plam, koniec cyklu
i początek następnego:

połowa

r. 1953

liczba
Wolfa około 11)
r. 1957 (średnia liczba
Wolfa około 120)

r. 1964

[Wg. Astronomiczeskij Cirkular 130, 10. (1952)]
Czy

gwiazdy zmienne

są

(średnia

K. R.

reprezentatywne dla populacji gwiazdOWYCh

Gwiazdami zmiennymi, jako stosunkowo łatwymi do wyróżnienia
innych, posługiwano się niejednokrotnie przy badaniu galaktyk,
gromad i podsystemów gwiazdowych, uważając , iż takie gwiazdy są
t ypowymi przedstawicielami populacji, do której należą. (por. Urania,
T . XXIII str. 59). Uważ a s ię np., że dane o rozkładzie i ruchach cefeid
krótkookresowych (typu RR Lyrae) są miarodajne dla całej tzw. II populacji gwiazd, do której te gwiazdy się zaliczają itp. Ciekawe światło
na tego rodzaju postępowanie rzucają badania łotewskiego astronoma
J . I k a u n i eks a dotyczące wąskiej coprawda rodziny gwiazd, tzw.
węglowych, należących do widmowych klas N i R. Ikaunieks wykazał
między innymi, że gwiazdy o blasku stałym klas N i R posiadają inne
rozmieszczenie w przestrzeni i inne charaktyrystyki ruchu, niż gwiazdy
zmienne tych samych typów, przy czym każdemu typowi zmienności
odpowiadają inne charakterystyki. Wiele danych wskazuje przy tym,
iż gwiazdy o zmianach blasku nieregularnych i półregularnych są
młodsze od zmiennych regularnych i gwiazd niezmieniających blasku.
Tak więc w obrębie klas widmowych N i R żaden rodzaj gwiazd zmiennych nie jest typowym przedstawicielem pozostałych. Analogiczne zagadnienie dla innych klas widmowych pozostaje otwarte.
~ośród

[Wg. Astronomiczeskij 2urnal XXIX, 654, (1952)
i. Fizikas Instituta Raksti III, 65. (1952)]
K. R.
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OBSERWACJE
J. MERGENT LER
Aktywność Słońca.

w 1952 r.

Aktywność Słońca znacznie osłabła w 1952 r. Wzrosła natomiast silnie
aktywność miłośników obserwujących Słońce. W r. 1951 obserwowano
plamy w ciągu 198 dni, w roku ubiegłym było dni obserwacyjnych 299,
pomimo że pogody wcale więcej nie było w tym roku. Na zwiększenie
ilości dni obserwacyjnych wpłynęła nie tylko zwiGkszona ilość obser-

watorów- 11 osób w r. 1952, w porównaniu z 7 obserwatorami w r. 1951,
ale przede wszystkim gorący zapal i wytrwałość specjalnie niektórych
obserwatorów, którzy przy każdej okazji i w każdeJ możliwości nastawiali lunetę na Słońce, nie rozstając się z nią ani w czasie urlopu, ani
nawet krótkiej podróży. Ostrzegałem, że obserwacje Słm1ca mogą wejść
w nałóg i namawiałem, by poddać się temu nałogowi. Widać namowa
była silniejsza od ost:-zeżenia, a może porywający okazał się sam temat
obsenvacji, bo szlachetny ten nałóg zyskuje coraz WiGcej zwolenników,
naprawdę zapalonych i wytrwałych. Miłośnicy astronomii coraz po·Naż
niej biorą się do pracy nad poznawaniem osobiścJC wszechświata, nie
t..Jt-.:.tiY iVOLF.4

...

ł952·

-:

i!.'

~

~~~t

tyJko za pośrednictwem fachowych astronomów - a to jest chyba najważniejsze w ruchu miłośniczym.
Nie chciałbym umniejszać zasługt
innych obserwatorów, mających z pewnością niemniej zapału, ale muszę
tu specjalnie podnieść entuzjazm i WYtrwałość z jaką poświęcają się
obserwowaniu Słońca (pogłębiając jednocześnie swoje wiadomości lekturą) ob. ob. W. S z y m a ń ski i A. B ar b a ck i ; pierwszy w ciągu
11 miesięcy obserwacyjnych miał 185 dni WYkorzystanych, drugi w ci~1gu
9 miesięcy (zaczął systematyczne obserwacje w kwietniu) miał 180 dni,
obserwując przeważnie 2-3 razy w różnych godzinach.
W obserwacjach brało udział, jak wspomniałem, 11 osób: A. B arbacki (NoWY Sącz), W. Lisiak (PoznańJ, T. Jarzębawski (Biał
ków), J. M er g e n t a l e r (Wrocław), M. O r l i c z (KasproWY Wierch),
J. P a c i o r k ów n a (Wrocław), B. S z c z e pko w ski (Warszawa), S.
S z e l i g o w ski (Białków), W. S z y m a ń ski (Dąbrowa Górnicza), R.
S z y m a ń ski (Bydgoszcz), A. Wrób l e w ski (Warszawa). Najlepiej
Słońce było obserwowane w lecie. Lipiec i sierpień nie mają żadnych
luk, najgorzej było w styczniu, kiedy udało się obserwować Słońce tylko
w ciągu 11 dni Miesiące listopad i grudzień byłyby katastrofalne, gdyby
obserwowano tylko we Wrocławiu lub w Warszawie. TU uratował sy-
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tuację Nowy Sącz. Warszawa dala w tych miesiącach 3 dni obserwacyjne, Wrocław 6, a Nowy Sącz aż 33. Poza zapałem odegrały rolę znacznie lepsze warunki klimatyczne na południu Polski, bo np. we Wrocła
wiu w listopadzie dość pilnie polowano na każdą słoneczną dziurę
w chmurach, a mimo to udało się złapać tylko 2 dni. Jeszcze raz więc
ujawniła się konieczność rozsiania obserwatorów po całej Polsce, ale
prócz tego, zdaje się, iż można zaryzykować twierdzenie, że, gdyby
kiedyś budowało się w Polsce Obserwatorium Słoneczne, należało by je
postawić na południu Polski, na wschód lub na południo-wschód od
Krakowa.

Liczby Wolta dla poszczególnych dat w 1952 r.
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Z udziału miłośników w obserwacjach Słońca można wysnuć jeszcze
jeden optymistyczny wniosek. W r. 1951 ponad 50% obserwacji zebrali
fachowi astronomowie. Nawoływałem w Uranii, by miłośnicy w r. 1952
doszli chociaż do 60%. Osiągnęli oni jednak aż 72%, mając 704 obserwacje na ogólną ilość 977, przy tym jako jedną obserwację policzyłem
tutaj jeden dzień obserwacyjny. Gdyby osobno liczyć każdą obserwację,
których bywało po kilka dziennie, przewaga miłośników byłaby jeszcze
większa. W dodatku 1lość obserwacji fachowych astronomów także wcrosła, więc miłośnicy wykonali plan proponowany z ogromną nadwyżką.
Przechodząc do samego Słońca, średnia roczna liczba Wolfa z polskich obserwacji wypadła równa 29 8, a więc znacznie mniejsza od takiej samej średniej w r . 1951, która wynosiła 66,7. (Według danych
W a l d m e i er a z międzynarodowej centrali: 69 4). Spadek ogólny aktywności jest więc bardzo silny, ale w ciągu roku jest raczej nieduży, bo
np. w sierpniu aktywność Słońca była znacznie silniejsza niż w marcu
(średnie miesięczne są odpowiednio 53.9 i 21,4). W sierpniu nie było ani
jednego dnia, kiedy Słońce byłoby wolne od plam, w marcu dni takich
było 8.
W załączonej tabeli podaję liczby Wolfa dla poszczególnych dat; dane
te zilustrowane są wykresem. Wobec większej ciągłości obserwacji, wykres został podany nie dla średnich lO-dniowych, jak w zeszłym roku,
ale w całości, dla średnich dziennych. Na dole tabeli podano średnie
miesięczne oraz, jeszcze raz, średnią roczną.
Poza obserwacjami plam, ci z miłośników, którzy posiadają nieco
lepsze lunety, mogliby zająć się obserwacjam1 pochodni, widocznych
zwykle przy brzegu tarczy Słońca. Pochodnie towarzyszą zwykle plamom, albo je poprzedzają, albo pozostają jeszcze długo po zniknięciu
grupy plam. Obo.erwacjc takie minłyby także spore znaczenie. Chętnym
służę informacjami listownymi. W bieżącym roku pochodnie są także
bardzo nieliczne i nieduże, biorąc udział, podobnie jak plamy w 11-letnim
cyklu. Inne cechy aktywności Słońca są już raczej trudne dla miłośni
czych obserwacji, ale i to co jest dostępne dla nicdużych lunet, jest
dostatecznie ciekawe. Zagadnieniu innych jeszcze obserwacji słonecz
nych poświęcony będzie niedługo w Uranii specjalny artykuł.
Z badań mikroklimatycznych okolic Warszawy
W związku z projektowaną przez Polską Akademię Nauk budową
Centralnego Obserwatorium Astronomicznego 1 ) zebrano dla okolic Warszawy dane meteorologiczne za kilkanaście lat, dotyczące średnich dziennych i wieczornych wilgotności względnej, zachmurzenia, wiatru (w m /sek;
tylko średnie dzienne) oraz mgły (ilość dni w ciągu miesiąca z mgłą).
Dane meteorologiczne zebrano jedynie dla sektora południowo
wschodniego, ze względu na to, że w tym sektorze okollc Warszawy :ftie
przewiduje się rozwoju przemysłu, oraz ze względu na istniejące tu
najlepsze pod Warszawą tereny wyżynne, zalesione lasami iglastymi.
Chodziło o wykrycie różnic drobnych, mikroklimatycznych, gdyż wiadomą
jest rzeczą, że znaczniejszych różnic makroklimatycznych nie należy się
spodziewać na terenie całej Polski.
Dla porównania brano również odpowiednie dane dla Warszawy. Niżej
podana tabelka przedstawia średnie miesięczne r ó ż n i c e : dana miejscowość- Warszawa, otrzymane na podstawie obserwacji z lat 1931-44.
Znak minus różnicy wskazuje, że warunki meteorologiczne są dla danei
1)

Por. Urania , T. XXIV, str. 20.
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lepsze niż dla Wru:szawy, znak plus oznacza warunki gorsze. Dla porównania wzięto jedną miejscowość położoną na południu
Polski, mianowicie Tarnów.
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Różnice są, jak widać, na ogoł małe. Przy wyborze miejsca
dowę Centralnego Obserwatorium Astronomicznego można ich

rod

uwagę.

pod bunie brać

M. Karpowicz

Obserwacje

zmicnuyćh

póh·egularnych: g Ilcr, X Her, p Cas

Obserwacje wykonywałem za pomocą lunetki o średnicy 45 mm i po7 X . Używałem metody Błażko-Nijlanda. Miejsce obserwacji:
lipiec 1952 - Rymanów-Zdrój; od l sierpnia 1952 - Warszawa. Jasności
gwiazd porównania zaczerpnąłem z "l"W\e Hvezd" (XXXII, 119).
g Her: Jest to zmienna o amplitudzie: 4m.4-5m.6 i okresie 80°(?) (wg
"Pieremiennyje zwiozdy" B. Kuk ark i n a i P. P ar e n a g o).
większeniu

gHer

E>.o~---.~~---.~--~~---,~--~~~--~H~--~,~---~~s~---~=-----~"" ~

Vlłl19$'1
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Obserwacji dokonałem 163. Na załączonym wykresie każdy punkt
przedstawia średnią arytmetyczną wyników obserwacji jednego
wieczoru. Z wykresu widać, że w omawianym okresie miały miejsccclwa maksima blasku: 7. VIII, 1952 (5m.25) i 4. IX, 1952 (5m.17 )
oraz dwa minima: 15. VII, 1952 (5m.73) i 19. VIII, 1952 (5m.42) .
Ciekawe jest, że zarówno oba maksima jak i oba minima są od
siebie oddzielone okresami ok. miesiąca. Wspomniany okres 80·1
nie daje siQ zauważyć.
X Her : Jest to zmienna o amplitudzie: 5m.8-7m.2 i okresie 100<1. Obserwacji dokonałem 140. Na załączonym wykresie każdy punkt jes1
punktem normalnym zestawionym z 4 do 8 obserwacji. Począt 
kowo blask gwiazdy utrzymywał się na niemal stałym poziomic

XHe,-

6:2

~~----~--~~--~~~---,~--~19~---~=-----e~--~1,.---~u~---.-Vll19~l

vur-195"2

1x~1

(około 6m.35) , następnie nastąpił nagły spadek jasności do 6m.85
(29. VIII, 1952), po którym jasność zaczęła powoli wzrastać . Za-

obserwowana amplituda zmian blasku jest o wiele mniejsza n >:
podają "Pieremiennyje zwiozdy".
Cas: Jest to zmienna o amplitudzie : 4m.1-6m.2 (wg Iłise Hvczd.
XXXII, 95). Obserwacji dokonałem 159. Na załączonym wykresiekażdy punkt jest średnią arytmetyczną wyników obserwacji jed-

qCas

a

nego wieczoru. Przez lipiec blask gwiazdy utrzymywał się na stałym poziomie (4m.77), w początku sierpnia nastąpił wzrost jasności
i 8 VIII. 1952 miało miejsce maksimum (4m.60), potem nastąp i ł
nagły <>padek jasności do 5m.oo (25. VIII, 1952), następnie zaś początkowo ostry, potem powolny wzrost jasności do 4m.60 (3. X .
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mała

w porównaniu z prze-

widywaną.

Obserwacje zmiennej

długookresowej

R

Triangułi

Gwiazda R Tri jest zmienną długookresową o okresie p = 265<1.~
i amplitudzie zmian blasku : 5ID.4-12m.o. Według efemerydy w Uranii
(XXIII, 254) maksimum miało przypaść 24. IX. 1952 r. Obserwacji w liczbie 36 dokonałem metodą Argelandera. Miejsce obserwacji - Warszawa.
Do obserwacji używałem lunety Zeissa o średnicy 80 mm i powiększeniu
24 X . Na załączonym wykresie k&żdy punkt przedstawia średnią arytmetyczną wyników obserwacji jednego wieczoru. Z wykresu można znaleźć (metodą Pogsona) zaobserwowany moment maksnnum blasku 27. IX. 1952 r. = J. D. 2434283 . Róźnica mi ę dzy nim (0) a efemerydą (R)
wynosi O- R = + 3<1. Zaobserwowana jasność maksymalna : 6m.2. Blask
gwiazdy n!.e osiągnął więc w r. 1952 swej średniej jasności w maksimum.
Zwraca uwagę duża symetria obu gałęzi krzywej.
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A. Wróblewski
Sekcja obserwacyjna P . T. M. A., Kolo Warszawskie-
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Krzysztof Ser k o w ski: Instrumenty astronomiczne P. Z. W. S.,
Warszawa 1952 r., str. 103 + l nlb., cena 5.&0 zł.
W serii Biblioteki Fizyczno-Astronomicznej P. Z . W. S., noszącej
charakter publikacji popularnych, ukazała się nowa pozycja dotycząca
instrumentów astronomicznych. Wypełnia ona lukę w tej dziedzinie, ponieważ nie posiadaliśmy dotychczas żadnej książki, traktującej wycz~r- '
pująco o instrumentach, jakimi posługuje się współczesna astronomia.
Rozdział pierwszy książeczki omawia oko jako przyrząd obserwacyjny.
Podane są w nim podstawowe wiadomości o własnościach wzroku i budowie oka. Na podstawie opisanych metod czytelnik łatwo może zbadać
zasięg swojego wzroku. Prosto objaśnione są zjawiska aberacji i dyfrakcji.
Wyczerpująco i starannie opracowany jest drugi rozdział o teleskopach. Po omówieniu zasięgu teleskopu i powiększeń uzyskiwanych przy
jego pomocy, przechodzi autor do szczegółowego opisu refraktorów
i reflektorów. Rozpoczyna od instrumentów skonstruowanych przez Galileusza i Newtona, a kończy na podaniu cech charakterystycznych pię
ciametrowego olbrzyma z Mount Palomar. Miłośnicy astronomii, których
interesuje budowa teleskopów, dowiedzą się tutaj, jak szlifować soczewki
i zwierciadła. W dalszym ciągu omówione są dwie metody badania
kształtu powierzchni optycznych: cieniowa i interferencyjna. Z ostatnich
stron tego rozdziału dowiadujemy się o prowadzonych obecnie pracach
nad konstrukcją teleskopu elektronowego. W części poświęconej instrumentom astrometrycznym. omawia autor takie narzędzia jak: ekwatoriał, instrument przejściowy, kolo południkowe, interferometr Michelsona, zegary astronomiczne itp. Należy zwrócić uwagę na opis jednego
z najdokładniejszych zegarów wahadłowych, jakim jest zegar typu 1shortta.
W czwartym rozdziale podaje autor różne zastosowania fotografii
w astronomii. Szczegółowo omawia autor rozmaite typy astrografów.
Porównuje własności kliszy fotograficznej i oka. Opisuje wady optyczne
astrografów: komę i astygmatyzm. Uwzględnia budowę aplanatycznej
kamery Schmidta i meniskowych układów Maksutowa. W zakończeniu
rozdziału stwierdza, że rozwój fotografii astronomicznej uwarunkowany
jest zarówno udoskonaleniem astrografów, jak i ulepszeniem klisz fotograficznych.
W dziale radioastronomii uwzględnione są ostatnie osiągnięcia nauki
nad promieniowaniem radiowym ob1ektów kosmicznych. Prosto opisane są
takie instrumenty jak teleskop i interferometr radiowy oraz metody
pomiarów wykonywan,Ych z ich pomocą.
O sposobach mierzenia natężenia promieniowania ciał niebieskich,
dowiadujemy się z rozdziału o fotometrii. Zapoznajemy się z zasadą starej co prawda, ale do dzisiejszego dnia z powodzeniem używanej
przez wielu obserwatorów - · metody Argelandera. Następnie omówiona
jest budowa i obsługa fotometru klinowego oraz fotometru fotoelektrycz-
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nego. Wspomniano tu o stosowanych od niedawna w fotometrii fotoelektrycznej tak zwanych mnożnikach elektronowych. Objaśnienia dotyczące konstrukcji ogniwa termoelektrycznego i mikrofotometru dopeł
niają całości.

' .

Ostatni rozdział poświęcony jest analizie widmowej. Mowa tu o spektrografie szczelinowym, pryzmacie obiektywowym, spektroheliografie
i koronografie. Nadmieńmy, że nader interesująco opisano wygląd spektrografu mgławicowego, będącego malutką kamerą Schmidta o dużej
światłosile, dającą widma mgławic do 19-tej wielkości gwiazdowej .
Jak widać z powyższego, autor sumiennie i obszernie omówił instrumenty astronomiczne oraz metody i sposoby badań ciał niebieskich,
uwzględniając najnowsze osiągnięcia w tej dziedzinie. Szkoda może,
że nie wspomniał nic o przyrządach, jakimi posługiwali się astronomowie
przed wynalezieniem lunety.
Mimo, że wydawnictwo nosi charakter popularny, to jednak omawiana książeczka przerasta ramy popularyzatorskie bogactwem materiału.
Tok wywodów jest przejrzysty i jasny. Prosty język udostępnia zrozumienie nieraz trudnych zagadnień, obliczonych zresztą na pewne podstawowe przygotowanie czytelników z zakresu matematyki i astronomii.
Szata graficzna książki jest ładna i estetyczna. Rysunki, schematy, wykresy wykonane są starannie, a liczne reprodukcje przejrzyste i wyraźne.
Książka ta,
zatwierdzona pismem Ministerstwa Oświaty jako literatura uzupełniająca wykłady astronomii w klasie XI., będzie na pewno
pomocą dla nauczycieli i uczniów, a miłośnikom astronomii przyniesie
niewątpliwie wiele interesujących wiadomości.
B. Rompalt

KALENDARZYK ASTRONOMICZNY

na

miesiąc kwiecień

Wszystkie zjawiska podano w czasie

1953 r.
środkowo-europejskim.

Kwiecień:

Wczesnym wieczorem odszukać można na zachodnim niebie
zociiakalrrego, a na tym tle świecą, rozmierównych odstępach od siebie: Wenus minus
1
3 12 wielk., Mars 2 wielk., Jowisz minus ll/2 wielk. oraz gromada
Plejad.
4. 15h Uran w kVJadraturze ze Słońcem, góruje o zachodzie Słońca .
6. i 7. Saturn mija gwiazdę 9 wielk. BD -6°3850 (p. mapka w Uranii
nr 3 str. 94). W lunecie odwracającej obrazy zobaczymy gwiazdkę
w dniu 6 na lewo od planety w odstępie 3', zaś następnego wieczoru już na prawo w mniejszym odstępie. Razem ze Saturnem
przemieszcza się względem gwiazdki jego satelita Tytan, jasności
mniej więcej tej samej co gwiazdka, znajdujący się w obydwa wieczory blisko największego swego odchylenia wschodniego od planety,
zatyra w odstępie 3' na prawo i mijający gwiazdę nad ranem 8. III.
10. od 20h 3m do 20h n m przez ,unetki przy Jowiszu widać tylko l satelitę. O 20h 3m zniknie satelita I Jo chowając się za lewy brzeg
1. do 13.

słabą poświatę świa~ła
szczone mniej więcej w
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tarczy J0wisza, zaś o 2Qh urn zjawi się na)Jasmc)szy z satelitów
III Ganymedcs wychodząc z cienia na prawo od dolnego brzegu tarczy. II Europa tymczasem przechodzi poprzez tarczę i stanie się
widocznym o 2Qh 42m przy lewym górnym brzegu tarczy.
12. 3h Merkury w niewidocznym złączeniu z Księżycem w odstępie 6°.
12. 19h Neptun w przeciwstawieniu ze Słońcem.
13. 9h Wenus w dolnym złączeniu ze Słońcem. Znajduje się przy tym
w odstępie 7" na pólnoc od środka tarczy Słońca i wskutek tego
w tym okresie zachodzi w przeszło 1/2 godz. po zachodzie Słońca
i wschodzi przed wschodem Słońca, jest zatym Jednocześnie gwiazdą
wieczorną i jutrzenką. Dostrzeżenie jej od 8. do 12. IV. przy wyjatkowo dobrej pogodzie jest łatwiejsze w północnych częściach
Polski.
13. 19h Wenus w nicwidocznym złączeniu z Księżycem w odstępie 2°.
14. 6h Saturn w przeciwstawieniu ze Słońcem. Wygląd planety przez
lunetki p. Urania nr 3 str. 93.
14./15. W lunetkach odwracających znajdziemy w odstępie 2' powyżej
Saturna gwiazdę 8 wielk. BD -6°3843, jaśniejszą niż satelita Tytan, znajdujący się w tym dniu w pobliżu największego odchylenia
3' na zachód, czyli na lewo od Saturna. Z obserwacji w poprzednie
i naslępne noce stwierdzimy ruch Saturna wraz z satelitą, zgodny
z mapką w Uranii nr 3 str. 94.
15. Uh Merkury w największym odchyleniu 28° na zachód od Słońca.
15. 17h Mars w złączeniu z Księżycem w odstępie 4° na południe.
16. 3h Jowisz w złączeniu z Księżycem w odstępie 5°. Wieczorem Księżyc
znajduje się powyżej grupy Mars, Jowisz, Plejady.
19. 18h Uran w złączeniu z Księżycem w odstępie 1° na południe.
19. 19h 20m o zmroku zdarzy się rzadki Wypadek prawie jednoczesnego
wyjścia z cimia Jowisza 2 satelitów. Jo i Europa zjawią się blisko
dolnego prawego brzegu t.arczy Jowisza (w lunecie odwracającej),
I bliżej niż II, który zjawić się może nieco później.
20. Słońce wkracza do zodiakalnego znaku Byka, świeci jednak od
18. IV. w gwiazdozbiorze Barana, a do gwiazdozbioru Byka przejdzie 13. V.
20. do 22. zjawiają się szybkie gwiazdy spadające z roju Liryd po parę
na godzinę. Najlepiej obserwować w drugiej części nocy po zachodzie Księżyca.
27. 17h Mars w złączeniu z Jowiszem. Marsa jako czerwoną gwiazdę
2. wielk. dostrzeżemy w odstępie równym 2 średnicom tarczy Księ
życa na prawo powyżej jasnego Jowisza. Ponad nimi świecą Plejady.
27. 22h Merkury w niewidocznym złączeniu z Wenus w odstępie 7°.
27./28. Księżyc przesuwa się w ciągu nocy poniżej Kłosu Panny. Wyżej nad nimi świeci Saturn.
28. 3h Neptun, a 5h Saturn w złączeniu z Księżyccm w odstępie 7° .
.30. IV./1. V. Zakrycie gwiazdy 3. wielic pi Niedźwiadka przez Księ
życ. Rocznik Astronomiczny Obserwatorium Krakowskiego, Dodatek
Międzynarodowy, podaje moment zniknięcia gwiazdy u wschodniego
jasnego brzegu Księżyca na godz. l min 21 do godz. l min. 28 zależnie od miejsca obserwacji w Polsce. Ukazanie się gwiazdy z poza
ciemnego brzegu Księżyca (w lunecie odwracającej nieco powyżej
lewego punktu tarczy) nastąpi w Poznaniu o 2h 39m.8, we Wrocławiu
o 2h 41m.1. w Toruniu o 2h 41m.8, w Krakow1e o 2h 45m.4 w Warszawie o 2h 45m.8. Na lewo od Księżyca widać Antaresa.
Minima Algola: 2d 23h.O; 5d 19h.8 i 25d 2l h5.
Minima główne Beta Liry: lld 21h i 24d 19h.
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Z jawiska w układz ie satelitów Jow isza:
satelita niewidoczny, gdyż znajduje się na tle tarczy J o":isza,
,.
,.
zasłonięty jest przez tarczę Jowisza
"
lub jest zaćmiony przez jego cień.
c - cień satelity jako ciemna plamka przechodzi poprzez tarczę Jowisza.
pz, kz - początek (wzgl. koniec) zaćmienia, czyli moment zniknięcia
(wzgl. ukazania siG) satelity.
IV-ty satelita mija tarczG Jowisza: 2. /3., 11., 19./20. i 28. IV.
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PLANETY
MERKURY
Data
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15. IV. w największym odchyleniu 28°
na zachód od Słońca, lecz mimo to rano
niewidoczny, bo ma deklinację mniejszą
niż Słońce i wschodzi zbyt krótko przed
wschodem Słońca .
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Wspaniały okres widzialności jako
Gw1azdy Wieczornej kończy się
w pierwsz ej dekadzie kwietnia.
Dolne zlączenie ze Słońcem 13.
IV., poczym planeta przechodzi
na ranne wsch. niebo, widoczna
na razie tylko o jasnym świcie.
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Widoczny wieczorami jako gwiazda czerwona tylko 2 wiell<ości w sąsiedztwie
Jowisza, z którym jest w złączeniu 27. IV.
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Swieci na zachodnim wieczornym
niebie na pograniczu gwiazdozbiorów Byka i Barana jako najjaśniejsza gw. nie licząc Wenus.
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4. IV. w kwadraturze ze Słońcem
porusza się powoli jako gwiazda
6. wielk. osi ą galna przez lornetki
wewnątrz trójkąta utworzonego
przez gwiazdy Bliźniąt: delta,
dzeta i omega.
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14. IV. w przeciwstawieniu ze Słońcem,
w najlepszych warunkach wirlzialnoścj.
Znajdojemy go w sąsiedztwie Kłosu Panny jako gwiazdęl 1./1 wielkości.

III. 22.1 I3 28

1b39m l
1 20
I 00
o 51

6 32
3 53

Znajduje się w sąsiedztwie Saturna i może
być łatwo odszukany przez lunetki z pomocą mapki w Uranii na lii. 1953.
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Przebywa w sąsiedztwie gwiazdy
epsilon Lwa. Z powodu małej
jasności 14 wielk. dostępny tylko
przez największe teleskopy.
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KOMUNIKATY KOt. PTMA
na miesiąc kwiecień 1953 r.
Gilwice - Sekretariat Koła jest czynny w poniedziałki l czwartki w godz . 17-1!1
oraz w soboty w godz. 10-12 w Gliwicach, ul. Sobieskiego 26, teł. 49-77.
Kraków - l. Sekretariat Kola jest czynny codzlenn!c w godzinach 9-13 l 16-19
(soboty 9-13), ul. św . Tomasza 30/ 8, tel. 538-92.
2. LUdowe Obserwatorium Astronomiczne prowadzi na Wawelu pokazy nieba
przez lunety w każdy bezchmurny wieczór (oprócz niedziel l świąt) w godzinach 20-22.
3. Wieczory Astronomiczne (sala PTMA, ul. św. Tomasza 30/8):
z pogranicza astronomii, geo10. IV (piątek), godz. 18: int. Wł. Kucharski
metr!! l mechaniki (część I).
25. IV (sobota), godz. 18: int . Wł. Kucharski - z pogranicza astronomii, geometrii l mechaniki (część II).
Łódź - l. Sekretariat Kola jest czynny w ponled~ialkl, w godz. 18-20, ul. Moniuszki 4a, pok. 350.
2. Dostrzegalnia (ul. Montuszki 4a) jest czynna w bezchmurne poniedziałki,
wtorki, l czwartki w godz. 20-21.
3. Wieczory Astronomiczne odbędą się 6. IV (poniedziałek) l 20. IV (poniedziałek) o godz. 19, ul. Moniuszki 4a, pok 350.
Nowy Sącz - Sekretariat Kola jest czynny we wtorki l piątki w godz. 17-18
w lokalu Kola, ul. Jagiellońska 50a.
Poznań - l. Sekretariat Kola jest czynny w poniedziałki, wtorki, środy i czwartki
w godz. 15--17, ul. Golęclńska 7.
2. Pokaz nieba odbędzie się w środę 15. IV w Obs. Astr. Unlw. Pozn., ul. Sło
neczna 36. W razie niepogody zostanie wyświetlony film.
3. Walne zebranie członków Kola Poznańskiego odbędzie się w środę 22. IV
w Obs. Astr. U. P., ul. Stoneczna 36.
Warszawa - l. Sekretariat Kola jest czynny we wtorki, czwartki l soboty
w godz. 19-20, al. Ujazdowskie 4.
2. Ludowe Obserwatorium Astronomiczne prowadzi pokazy nieba w gmachu
Obs. Astr. U. w., aL Ujazdowskie 4, w każdy pogodny wieczór (oprócz niedziel l świąt) w godz. 20-21.
3. Odczyt dra Jana Gadomsklego - Zycie we Wszechświecie - odbędzie się
we czwartek 16. IV o godz. 19 w sali Kopernika, Obs. Astr. U. W., al. Ujazdowskie 4.
Wrocław Zebrania referatowe (sala Obs. Astr., ul. Kopernika 11):
l. IV (środa), godz. 19: mgr J. Kub!kowski - Zycie gwiazd
15. IV (środa), godz. 19: mgr P. Rybka
Astronomia przedkopernlkańska.
Cz. I - Starożytność.
29. IV (środa), godz. 19: mgr P. Rybka - Astronomia przedkopernlkańska.
Cz. II - Sredntowtecze.
Przypominamy uchwałę IV Walnego Zjazdu DPlecatów Kół PTMA:
W Roku Kopernikowskim 1953 każdy członek PTMA powinien zwerbować
conajmnlej jednego nowego członka Towarzystwa tak, by liczba czloni{ÓW
PTMA w roku tym się podwoiła.
Kompletujemy roczniki .,uranii". Wobec wyt'zerpanla nakładu .,Uranii": nry
9-12 z roltu 1951, nry l, 2, 3, 9-12 z roku 1952 oraz nry l, 2 z roku 1953 Administracja .,Uranii" prosi wszystkich Czytelników, którzy nie kompletują
tego czasopisma, o odstępowanie brakujących nam egzemplarzy, szczególnie numerów l, 2 i 3 z roku 1952, za zwrotem kosztów przesyłki l wartości zeszytu.
Odznaki PTMA, dla członków zwyczajnych (emaliowane) w cenie 18 zł (plus
4 zł na koszta przesyłki) oraz dla członków-kandydatów (oksydowane) w cenie
zł 4,50 (bez kosztów przesyłki) są do nabycia w biurze Zarządu GI. PTMA.
Obrotowa Mapka Nieba, do nastawlania na określony dzień i godzinę, ułatwia
rozpoznawanie gwiazdozbiorów. Mapki są do nabycia w biurze Zarządu GI
PTMA, w cenie zł 9, - (plus 4 zł na koszta przesyłki).
,.Niebo przez lornetkę" dra J. Pagaczewsklego - str. 112 - cena 8 zł (plus 2 zł
na koszta przesyłki) jest do nabycia w biurze Zarządu GI. PTMA.
Składka członków zwyczajnych wynosi 16 zł za rok kalendarzowy, a człon
ków-kandydatów (uczniowie szkól średnich) 8 zł za rok szkolny. Członkowie
nowowstępujący wypełniają deklarację przystąpienia l wpłacają jednorazowo
wpisowe zł 1,50.
Wszelkie wpłaty należy dokonywać na konto Zarządu GI. PTMA, Kraków, ul.
św. Tomasza 30/8, PKO Nr 4-113-5227 z wyraźnym podaniem celu wpłaty.
,,Urania" wychodzi jako miesięcznik w objętoścl 2 arkuszy druku dnia 25-go
każdego miesiąca. Wszyscy członkowie PTMA otrzymują ,.Uranię" w ramach
składki członkowskiej.
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Pismo zalecone re:;kryptem Mml:slt!l'Stwa Oswiaty z dnia 20. X. 19!10 roku,
Nr Oc-506/50, jaka pożądane w bibliotekach licealnych i nauczycielskich.

JAN GADOMSKI -

Warszawa

TECHNIKA PRACY
Kopernik
sce
dzę

błędnego,

MIKOŁAJA

KOPERNIKA

zrewolucjonizował naukę, dając ludzkości w miejgeocentrycznego systemu świata, prawdziwą wie-

o nieb1e. Był on filarem epoki Odrodzenia, propagatorem
materialistycznego światopoglądu. W jaki sposób doszedł do
tak zadziwiających wyników? Nie dysponował przecież żad
nymi precyzyjnymi narzędziami. Nie znano wówczas nawet
lunety. Główne instrumenty Kopernika stanowiło własne oko
uzbrojone w łaty drewniane - i mózg. Pracował samotny na
W armii, położonej wśród leśnych puszcz na kresach Rzeczypospolitej Polskiej. Odcięty przez znaczną część swego życia od
ośrodków naukowych wyprzedził mimo to współczesnych o parę
wieków.
Kopernik stosował nowoczesne metody badań. Najpierw
w ciągu dwudziestoletnich studiów w kraju i za granicą zapoznał się dokładnie z ówczesnym dorobkiem wiedzy matematyczno-przyrodniczej . Ponieważ zauważył liczne rysy w skomplikowanej i sztucznej teorii Ptolemeusza, przeto nim przystąpił
do realizacji własnej koncepcji przebadał wypowiedzi innych
myślicieli starożytnych na temat budowy świata. Brakowało
mu jednak świeżych dowodów faktycznych.
Kopernik osiadł na stałe na Warmii i oddał się, mimo
nieraz licznych przeszkód, jakie stawiało mu życie, swym szeroko planowanym badaniom. Podówczas nie było czasopism
naukowych, a nowe rzadko się pojawiające książki często dopiero po latach kilkunastu docierały do rąk naukowców. Kopernik zmuszony był liczyć tylko na siebie. Do refamatorskich
zamierzeń były mu konieczne nowe dane o "chodzie" machiny
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świata.

I dlatego to Kopernik, zasadniczo teoretyk, stał się systematycznym obserwatorem.
Objąwszy kanonję we Fromborku, zakupił jedną z wież
obronnych tamtejszej katedry, by zamienić ją na obserwatorium.
Narzędzia do obserwacyj musiał sam zbudować z desek i łat
jodłowych, gdyż odlewać je ze spiżu umiano tylko zagranicą.
W prostocie tych narzędzi jeszcze skromniejszych niż u Ptolemeusza ujawnia się cała jego natura teoretyka.

Ryc. l. Kwadrant kopernikański w rekonstrukcJi F. i T. Przy pko w ski c h , zaopatrzony podziałką kątową co 5 minut łuku.

Na podwórzu katedry ustawił kwadrant (ryc. 1), który speł
dzisiejszego koła południkowego. Przy pomocy tego
narzędzia wyznaczał Kopernik w dnie pogodne wysokość Słońca
w południe prawdziwe i dokładny czas, który "przechowywał"
mu zegar mechaniczny umieszczony na jednej z wież katedry.
Na drewnianym tarasie łączącym jego wieżę z sąsiednią
"basztą bramną" przygotowywał Kopernik jeszcze za dnia
nocne obserwacje, ustawiając narzędzia, które trzeba było
każdorazowo weryfikować przy pomocy pionu i hydroscopium
niał rolę
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zastępującego dzisiejszą libelę. Główne narzędzia sta"trikwetrum" i "astrolabium". Trikwetrum (ryc. 3),
zmontowane na pionowym stojaku składało się z trzech łat
drewnianych na zawiasach, z których dolna była podzielona
na 1414 części inkaustem, własną ręką Kopernika. Łata górna
odchylana na zawiasie poziomym od stojaka ku górze była
zaopatrzona w przezierniki. Pionowa łata obracała się na zawiasach dokoła stojaka "jak drzwi", ustawiając przyrząd w różnych azymutach. Podziałki dawały wartość liczbową: 2 sin z

(ryc. 2),
lnowiły

2

Ryc. 2. Hydroscopium stanowiły
dwa naczynia wypełnione wodą,
połaczone

dołem

poziomą

rurą,

osadzone na trójnogu.

z której Kopernik odczytywał za pomocą przez siebie wyliczonych tablic w mierze kątowej odległość zenitalną z obserwowanego przez przezierniki ciała niebieskiego.
Astrolabium umocowane również na pionowym stojaku
(ryc. 4) stanowiło 6, osadzonych na osiach, współśrodkowych
drewnianych obręczy, zaopatrzonych w podziałki kątowe i przezierniki. Obręcze te wyobrażały: ekliptykę, równik, koło godzinne, południk. Pozwalały odczytywać wprost po zastosowaniu przezierników długość i szer >kość ek iptyczną obserwowanego ciała niebieskiego.
Kopernik refrakcji, podobnie jak jemu współcześni, nie
uwzględniał. Granice dokładności jego pomiarów stanowiła
l minuta czasu oraz kąt 5 minut łuku. Obserwacji Kopernika,
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z których niejedne były wynikiem wielomiesięcznych pomiarów, dochowało się w sumie 63, z czego 9 przypada na pobyt
w Italii, 3 na Kraków po powrocie z zagranicy i 51 na W armię,
głównie Frombork.
Wielką wagę przykładał Kopernik do obserwacji zaćmień.
Zaćmień Księżyca obserwował w sumie 5, Słońca 9. Te ostatnie
wymierzał oryginalną metodą, o której w kilkanaście lat po jego
śmierci pisano za granicą, jako o nowym sposobie stosowanym

Ryc. 3. Trikwetrum

kopernikańskie

w rekonstr. F. i T. Przypkowskich.

przez "sarmackiego" astronoma. W okiennicy swej pracowni
mianowicie drobny otwór, przez który wpadały do
zaciemnionej komnaty promienie Słońca, tworząc na przeciwległej ścianie, czy może podstawionym ekranie, obraz zjawiska przydatny do pomiarów. Był to duży postęp w stosunku
do dawnej metody, która polegała na obserwacji odbicia zaćmio
nego Słońca w kadzi z wodą.
Wszystkie obserwacje redukował Kopernik na południk
krakowski, wprowadzając w ten sposób po raz pierwszy do
nauki południk polski, przedtem bowiem obowiązywał południk
aleksandryjski i toledański.
wywiercił

URANIA

133

Taki był aparat instrumentalny Kopernika. Niemniej skromnie przedstawiały się ówczesne metody rachunkowe. Matematykę Kopernik znał dobrze. Trygonometrię nawet częściowo
rozbudował, wprowadzając funkcję secans. Rozwiązał, niezależnie od J. Re g i o m o n t a n a i G e b er a*), dwa zasadnicze

Ryc. 4. Astrolabium

używane

przez Kopernika zrekonstruowane przez
F. i T . Przypkowskich.

zadania trygonometrii sferycznej: l) znając 3 boki trójkąta,
7lnaleźć 3 kąty i 2) znając 3 kąty , z których żaden nie jest
prosty, obliczyć boki.
•) Zlatynizowany

Dż abir

ibn Afflah
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Dość osobliwie przedstawiały
się rachunki Koper.Qika.
Kropka, dzisiaj "dziesiętna", służyła wówczas do oznaczania
systemu "sześćdziesiątkowego". Tak np. na marginesie Ałma
gestu łacińskiego z r. 1515, który był własnością Kopernika,
znajdujemy następujący paleotyp skreślony jego ręką:
365.15.24.45 d.
W naszej transkrypcji oznacza to:
15
365 +
+ "!~2 + 45 dni, czyli po przeliczeniu: 365d 6g gm

()0

60

603

57 • Jest to długość roku gwiazdowego obliczona w pierwszym
rzucie przez Kopernika. Tamże znajdujemy równie krótką
5

zapiskę:

0.59.8.11.16.12

co dzisiaj

napisalibyśmy:

0° 59' 8" 11"' 16 1v 12v

gdzie: l" = 60'" (tercji), l'" = 60 1v (kwart), 11 v = 60v (kwint).
Jest to średni dobowy pozorny ruch Słońca obliczony przez
Kopernika. Łatwo zauważyć, że:
360°/0.59.8.11.16.12.

=

365.15.24.45

Ponieważ ułamki dziesiętne nie były wówczas
Ęopernik używał ułamków zwykłych nieraz w

znane, przeto
osobliwej postaci. Np. na swym egzemplarzu "Tablic Alfonsa" z r. 1492,
podając na dolepionej karcie po raz pierwszy zestawione parametry systemu heliocentrycznego, odnotowuje przy orbicie
Księżyca taki ułamek:
9
lO
, co napisalibyśmy dzisiaj: !i 1 l_
18

19

Gdy już Kopernik nagromadził duży zapas obserwacyj dotyczących ruchu planet i Księżyca, przystąpił do powiązania
ich z obserwacjami swych poprzedników w starożytności i śred
niowieczu. Ale tu natrafił na niepokonalne - zdawałoby się
trudności. Chronologia bowiem znaj do wała się wówczas w tak
wielkim chaosie, że aby umiejscowić poprawnie w czasie obserwacje starożytnych należało ją najpierw doprowadzić do
porządku.

Np. obserwacje Ptolemeusza, tak cenne dla jego
"rachunku periodów", miały wprawdzie przypisaną poprawną
godzinę i dzień, lecz za to miesiąc był zazwyczaj niepewny,
gdyż niektóre z miesięcy staroegipskich nosiły w literaturze
następców aż sześć różnych nazw, co uniemożliwiało ich identyfikację. Jeszcze gorzej przedstaw~ała się sprawa z powiązaniem
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z naszą erą poszczególnych rachub czasu, jak używana przez
Ptolemeusza era Nabonassara, sposób liczenia czasu od pierwszej olimpiady greckiej i od zaJ.ożenia Rzymu. Tu niepewność
sięgała nieraz kilku lat.
Dopiero po kilkunastu latach pracy zaprowadził Kopernik
ład w chronologii, stosując~ jak to zresztą robi się i dzisiaj metodę astronomiczną. Mianowicie obliczał on wstecz, wychodząc z własnych obserwacji, datę jakiegoś zjawiska obserwowanego np. przez Ptolemeusza i porównywał ją z jego zapiskami,
które teraz mogły już otrzymać właściwy miesiąc i rok wyrażony w naszej erze. Po takich mozolnych pracach przygotowawczych wszystko zbiegło się logicznie w jedną poprawną
!Całość.

Kopernik samotny w swej fromborskiej wieży zapanował
teraz nad chronologią. Skutki tego nie dały na siebie długo
czekać. Odkrycia zaczęły się pojawiać jedno za drugim. Kopernik, dysponując taką "perspektywą wieków", wyzyskał obserwacje opozycji planet i dla każdej z nich wyliczył położenie
linii absyd za Ptolemeusza i wynikające z jego własnych obserwacji. Okazała się rzecz zdumiewająca, niezgodna z dotychczasowymi poglądami przekazanymi przez starożytnych. Wszystkie orbity planet obróciły się w swej płaszczyźnie od czasów
Ptolemeusza o pewien kąt (orbita Ziemi o przeszło 30°) i to
było główną przyczyną niezgodności ze stanem nieba wszystkich
obliczeń opartych na założeniu antycznym, że orbity planet
posi-adają wszystkie niezmienny kształt i kierunek w przestrzeni.
W ten sposób stanął Kopernik przed zupełnie nowym problemem, którego pierwotnie nie przewidział. Pracę należało
właściwie rozpocząć na nowo. To też niezwłocznie do niej przysiąpił. Równocześnie wykrył Kopernik istotną przyczynę precesji, widząc w niej powolne kołysanie się osi ziemskiej. Periody
planet wyliczył poprawnie, a na długość roku gwiazdowego
znalazł wartość tylko o 30,5 sekund dłuższą od rzeczywistej.
Rozmiary jednak układu pfanetarnego, wobec przyjęcia za starożytnymi fałszywej wartości na paralaksę Słońca 20 razy za
dużej, wypadły mu tyleż razy za małe.
Na zakończenie należy podać jeszcze niektóre poglądy Kopernika na budowę świata osiągnięte nie tylko pracą, ale także
genialną wnikliwością naukową.
Kopernik twierdził, że ciała niebieskie obdarzone są, jak
Ziemia, siłą ciężkości i mają kształt kulisty. Utrzymywał, że
komety nie są zjawiskami atmosferycznymi, jak przypuszczali
współcześni, lecz ciałami kosmicznymi, poruszającymi się poza
sferą Księżyca. Szybkość światła uważał Kopernik za nieskoń
czenie wielką. Przyspieszony ruch ciał ciężkich spadających
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na powierzchni Ziemi nie uszedł też jego uwagi. W ten sposób
wytyczył niejako Galileuszowi program badań. Podobnie przeWldział fazy Wenus i Merkurego oraz pozorne zmiany tarcz
planet, których nigdy nie widział. W gwiazdach widział Kopernik odległe cia:ta niebieskie świecące własnym światłem.
Odległość gwiazd określił w ten sposób: "według oceny zmysłów
rozmiary drogi ziemskiej dokoła Słońca mają się tak do rozmiarów świata, jak rzecz o rozmiaTach skończonych do nieskończoności".
Rozmiary świata scharakteryzował Kopernik w sposób następujący: "Komos jest niezmierzony, jest całością w sobie
zawartą, jest skończony, a do nieskończoności podobny". Pokrywa się to z nowoczesnymi poglądami wypowiedzianymi
przez Einsteina.
Kopernik rozładował bezpowrotnie zacofany obskurantyzm
średniowieczny i zastąpił go nową nauką, która postulowała
stworzenie nowej fizyki, co też nastąpił'O. Takiego to tytana
myśli twórczej wydała kultura polska cztery wieki temu.
PRZEMYSŁAW

RYBKA -

KATALOG

Wrocław

SŁABYCH

GWIAZD

Od najdawniejszych czasów astronomowie mierzyli pozycje
gwiazd na niebie i tworzyli katalogi czyli spisy gwiazd z podaniem ich współrzędnych. Najstarsze, o których posiadamy
wiadomości, pochodzą z IV wieku przed naszą erą; są to chiński
katalog S z i-S z e n a zawierający pozycje 800 gwiazd i katalog
E u d ok s o s a obejmujący 25 gwiazd. W roku 128 przed n. e.
H i p p ar c h ułożył katalog zawierający pozycje około 1000
gwiazd. Jednym z najważniejszych katalogów starożytności był
katalog P t o l e m e u s z a zawierający 1025 gwiazd umieszczony
w Ałmageście a datujący się z roku 138 n. e. W średniowieczu
najbardziej godnym uwagi był katalog U ługbek a, wybitnego
astronoma z Samarkandy, który w roku 1437 utworzył katalog zawierający bardzo dokładne jak na owe czasy współ
rzędne 1018 gwiazd. Wśród późniejszych katalogów na uwagę
zasługiwałyby katalogi Rot m a n n a i Ty c h o n a B r a h e,
które powstały na przełomie XVI i XVII wieku. Warto wspomnieć, że pod koniec XVII wieku H e w e l i u s z, polski astronom z Gdańska, opracował katalog 1553 gwiazd.
Obserwacje pozycji gwiazd przez długie wieki wykonywane były prymitywnymi instrumentami posiadającymi tylko
pozbawione optyki przeziernice, oo dawało bardz'O małą dokładność. Fostęp w tej dziedzinie rozpo<!zął O. R 6 m er bu-
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dując w 1669 r. prototyp instrumentu przejściowego, w którym
przeziernicę zastąpił lunetą. Wkrótce potem weszły w użycie
krzyże niciane umieszczane w okularach lunet. Z czasem instrument przejściowy nietylko udoskonalono, ale dodawszy

koło

deklinacyJne zamieniono go na koło południkowe.
Wraz z postępem techniki obserwacji rosła zarówno dokładność dostrzeżeń jak i ilość gwiazd w katalogach. I tak
F l a m s t e e d w 1727 r. podał katalog 3000 gwiazd a około
1750 r. B r a d l e y - katalog 3268 gwiazd. Katalog ten został
potem użyty do wyznaczenia ruchów własnych gwiazd i stałej
precesji. Można uważać, że od tej pory datują się nowoczesna
astrometria i nowoczesne katalogi.
W XVIII i XIX wieku rosła nietylko dokładność obserwacji
ale i ilość obserwatorów i astronomów zajmujących się moż
liwie dokładnymi obserwacjami pozycji gwiazd, tak, że trudno
cytować wszystkich. W XIX wieku na czoło wybiło się Puł
kowo 1 ) nazwane przez Newcomba astronomiczną stolicą świata,
Greenwich, Waszyngton i Cape 2 ).
Pierwszy dyrektor obserwatorium w Pułkowie, W. S t ru v e,
wprowadził do użycia nowy instrument, koło wertykalne, zastępując koło rx>łudnikowe parą instrumentów, a mianowicie
instrumentem przejściowym i kołem wertykalnym. Koło południkowe daje możność jednoczesnego wyznaczania rektascensji i deklinacji, na czym cierpi jednak trochę dokładność.
Rozdział zapoczątkowany przez Struvego zwiększa ją. Instrument przejściowy służy wyłącznie do wyznaczania rektascensji, a koło wertykalne wyłącznie do wyznaczania deklinacji.
Warto podkreślić, że katalogi pułkowskie były ogólnie uważane na świecie za jedne z najlepszych i przy porównywaniu
ich z innymi współrzędne w nich podane otrzymywały wagę
10, a wagi 3-5 były bardzo częste.
Prace nad zwiększaniem dokładności trwają nadal i idą
w dwóch kierunkach, a mianowicie w kierunku zmodernizowania instrumentów i udoskonalenia metod badań instrumentów. Dziś pracuje się na ogół metodami półautomatycznymi
(mikrometr bezosobowy z chronografem przy instrumencie
przejściowym), w ostatnich latach zapoczątkowano automatyczne metody rejestracji i obserwacji (fotoelektryczna rejestracja przy instrumencie przejściowym i fotografowanie skali
przy kole wertykalnym). Zupełna automatyzacja obserwacji
wyeliminuje zupełnie błędy osobiste obserwatorów.
Dzisiejsze katalogi dzielą się na dwie grupy, na katalogi
Obserwatorium pod Leningradem założone w 1839 r.
nazwa brzmi: Cape of Good ·Hope (Przylądek Dobrej Nadziei)
Afryka Południowa.
1
)

2

)

Pełna
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dokładne i przeglądy nieba. Pierwsza grupa rozpada się na
dwie części, na katalogi fundamentalne i różniczkowe. Katalogi
fundamentalne powstają z zestawień całego szeregu najdokład
niejszych katalogów otrzymanych absolutnymi; niezależnymi
metodami. Jak z samej nazwy wynika, katalogi fundamentalne
mają podstawowe znaczenie w astronomii pozycyjnej czyli
astrometrii. Katalogi różniczkowe powstają przez nawiązanie
pozycji gwiazd do pozycji gwiazd katalogu fundamentalnego
i nie są już tak dokładne. Największy nowoczesny katalog lundamentalny ułożył w 1936 - 37 r. B o s s podając w nim współ
rzędne 33 342 gwiazd.
Drugą grupę stanowią tak zwane przeglądy nieba znane
ogólnie pod niemiecką nazwą Durchmusterung. Są to katalogi
zawierające przybliżone pozycje gwiazd i mające na celu umoż
liwienie identyfikacji gwiazd. Tak zwany Bonner Durchmusterung ułożony w XIX w. przez A r g e l a n d e r a zawiera
przybliżone pozycje około 324 000 gwiazd półkuli północnej,
a jego przedłużenie na południową półkulę, tzw. Cordoba Durchmusterung obejmuje około 615 000 gwiazd. Ostatnio jako podstawowy katalog fundamentalny przyjęto ogólnie katalog
oznaczony symbolem FK3 3 ). Katalog ten, jak każdy fundamentalny, powstał z zestawienia wielu absolutnych katalogów
wykonanych w różnych obserwatoriach. Zawiera on dokładne
pozycje około l 500 gwiazd . Współrzędne gwiazd w kalendarzach astronomicznych podaje się na ogół w systemie katalogu
FK3.
Tak w zarysie przedstawia się w tej dziedzinie praca astronomów na przestrzeni wieków i tak mniej więcej wygląda
stan obecny. Może nie jeden z czytelników postawi zapytanie.
poco jest to wszystko? Poco tyle razy wyznaczać pozycjegwiazd, co nam przyjdzie z tego, że będziemy dysponować
wielkimi i bardzo dokładnymi katalogami? Czy opłaca się ten
ogromny nakład pracy?
Otóż katalogi mają bardzo istotne dla astronomii i geodezji
znaczenie i są niezbędne w niejednej dziedzinie. A więc potrzebne są w geodezji do wyznaczania współrzędnych geograficznych. W astronomii oddawna są używane do określania
stałych precesji i nutacji. Zjawisko precesji jest już znane
przeszło 2000 lat. Odkrył ją już Hipparch i z grubsza wyznaczył
jej wielkość. Stałą precesji i nutacji pierwszy określił ściśle
na początku XIX w. B e s s e l. Wkrótce potem nowe wartości
podali astronomowie pułkowscy S t r u v e i P e t e r s. Dziś są
3} Pełna
nazwa brzmi : Dritter Fundamentalkatalog des Berliner
Astronomischen Jahrbuchs.
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w użyciu stałe wyznaczone w końcu XIX w. przez N e we o m b a. Wielkości te są konieczne do prawidłowego określenia
układu współrzędnych równikowych i do przeliczania pozycji
gwiazd z jednej epoki na drugą. Z kolei prawidłowo i jednolicie
określone współrzędne są potrzebne przy wyznaczaniu orbit
planet i komet. Najdokładniejszy~h wartości współrzędnych
potrzebuje jednak astronomia gwiazdowa do wyznaczania ruchów własnych gwiazd, co w połączeniu ze znajomością rozkładu
przestrzennego da możność poprawnego określenia budowy
układu Drogi Mlecznej.
Szczególnie to ostatnie zadanie wymaga nie tylko bardzo
dokładnych współrzędnych , ale także układu współrzędnych
nie związanego z ruchem żadnego ciała, żadnego zbiorowiska
gwiazd, słowem układu inercjalnego. Dopiero w takich warunkach można będzie określić faktyczne ruchy własne gwiazd,
co z kolei dopiero dałoby odpowiedni materiał do dokładnego
poznania budowy Drogi Mlecznej.
Dzisiejsze katalogi nie spełniają jeszcze tych warunków.
Dokładność pozostawia jeszcze sporo do życzenia, a już ukła
dom współrzędnych jest bardzo daleko do układu inercjalnego. Dzisiejsze układy współrzędnych są związane z ruchem Ziemi i ruchami otaczających nas gwiazd, przy czym
zakłada się, że ruchy gwiazd są chaotyczne, że każdy kierwiek
jest jednakowo uprzywilejowany, czyli że suma wektorów
prędkości poszczególnych gwiazd jest równa zeru. Tymczasem
nie mamy podstaw do czynienia takiego założenia; mało tego,
ókazało się, że ruchy gwiazd wcale nie są nieuporządkowane;
założenie takie prowadzi w konsekwencji do niedokłandych
wyników.
A zatem trzeba zupełnie zmodyfikować podstawy katalogów.
Pozycje gwiazd należy oprzeć na układzie możliwie bliskim
inercjalnego.
Problem ten był rozważany na konferencji astrometrycznej
w Pułkowie w 1932 r. Rezultatem była koncepcja uzyskania
prawie inercjalnego systemu współrzędnych przez nawią~
zanie pozycji gwiazd do pozycji dalekich mgławic pozagalaktycznych, które śmiało mogą być uważane za nieruchome. Na
podobnej konferencji w Pułkowie w roku 1938 ułożono konkretny plan tak zwanego Katalogu Słabych Gwiazd.
Myśl przewodnia Katalogu jest następująca. Możemy uważać dalekie mgławice pozagalaktyczne za nieruchome, bo jeśli
nawet ich szybkości tangencjalne (styczne do sfery niebieskiej)
są równe szybkościom radialnym, w kierunku promie!lia wi7
dzenia, to da to roczne przesunięcie rzędu 0",0001, co jest
znacznie poniżej błędów obserwacji i przeto przez okres co
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najmniej 100 lat można uważać kierunek ku danej mgławicy za
niezmienny. Do pozycji tych mgławic mają być nawiązane
drogą fotograficzną pozycje gwiazd. Ponieważ gwiazdy katalogu FK3 są za jasne, wobec tego ułożono Katalog Słabych
Gwiazd, w który wchodzą wybrane gwiazdy około sm. Jest
ich 931. Wyznaczy się metodami absolutnymi współrzędne tych
gwiazd i ten katalog zostanie przyjęty jako główny katalog
fundamentalny. Będzie on związany obserwacjami fotograficznymi z mgławicami pozagalaktycznymi i do niego nawiąże
się obserwacyjnie katalog FK3, rozszerzając i na niego system
Katalogu Słabych Gwiazd.
Pokrótce opiszę organizację pracy, kolejność zadań i najważniejsze zagadnienia z nimi związane.
Jako pierwsza praca zostało przewidziane nawiązanie metodą różniczkową Katalogu Słabych Gwiazd do katalogu FK3.
Wygląda to w ten sposób, że obserwuje się gwiazdy obu katalogów i przyjmując za podstawę system FK3 wyznacza się
rektascensje i deklinacje gwiazd Katalogu Słabych Gwiazd.
Obserwacje dokonuje się instrumentami południkowymi, a więc
rektascensję (a) wyznacza się instrumentami przejściowymi lub
kołami południkowymi a deklinacje (B) kołami wertykalnymi
lub kołami południkowymi. Za zasadę przyjęto, że kołami południkowymi nie wyznacza się jednocześnie obu współrzędnych,
co znacznie zwiększa dokładność.
Obserwacje różniczkowe podjęły następujące obserwatoria:
w Taszkencie (a), w . Kazaniu (B), w Kijowie (a, B), w Odessie
(a, B), w ChaTkowie (a, B), w Nikołajewie, w Moskwie, i we
Wrocławiu (a, B). Obserwatoria w Taszkencie i Kazaniu ukoń
czyły pracę, w Kijowie wyznaczono już deklinacje i pracuje
się nad rektascensjami. W Odessie praca dobiega końca. Obserwatorium Wrocławskie ma już za sobą połowę pracy.
W drugim etapie będą przeprowadzone południkowe obserwacje absolutne. Obserwowane będą tylko gwiazdy Katalogu
Słabych Gwiazd. Jest to zadanie znacznie trudniejsze od poprzedniego. Wymaga ono specjalnie dobrych instrumentów,
bardzo dokładnego badania ich stałych i w ogóle daleko posuniętej precyzji 'i drobiazgowości przy pracy. Szczególnie
ważnym ,zagadnieniem •jest wyznaczenie punktu równonocy
wiosennej. Do tej pory obserwowano w tym celu Słońce lub
planety. Oczywiście, Słońce można było obserwować jedynie
w dzień, a więc w warunkach termicznych całkiem różnych
od nocnych, co może powodować bliżej nie dające się określić
błędy, bowiem instrumentnagrzany Słońcem może zmienić swe
właściwości. Nawet obserwacje planet nie są dość pewne, gdyż
planety są za jasne i widoczne w lunecie jako krążki, co też
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powoduje pewne błędy. W naszym zagadnieniu problem ten
inaczej. Punkt równonocy wiosennej określać
się będzie na podstawie obserwacji niektórych planetoid. Mają
one jasność zbliżoną do jasności gwiazd Katalogu Słabych
Gwiazd i są obiektami punktowymi. Wybrane zostały planetoidy: Ceres, Pallas, Juno, Rebe, Letycja i Westa. W Związku
Radzieckim opracowuje się specjalnie ich ruchy i układa się
dla nich efemerydy
Obserwacje absolutne zostały przewidziane w następujących
obserwatoriach: w Pułkowie (a, 8), w Kazaniu (8), w Taszkencie (a) i we Wrocławiu (a, 8). Wszystkie obserwatoria, za wyjątkiem wrocławskiego, pracują już nad tym. Obserwatorium
we Wrocławiu rozpocznie je po ukończeniu obserwacji różnicz
kowych.
Katalog Słabych Gwiazd zawiera zaledwie 931 gwiazd, a więc
są one za rzadko rozrzucone na niebie, aby można było nawiązać
ich pozycje do pozycji mgławic pozagalaktycznych. W tym celu
metodą różniczkową rozrzerzy się Katalog do 20 000 gwiazd
i te gwiazdy nawiąże się do mgławic pozagalaktycznych.
Do nawiązania wybrano 700 mgławic pozagalaktycznych
czyli galaktyk. Zostały wybrane galaktyki około 14m o dobrze
zarysowanym jądrze, co jest konieczne dla dokładnego pomiaru
pozycji. Nawiązanie gwiazd do galaktyk odbędzie się metodą
fotograficzną przy użyciu astrokamer o ogniskowych 2-3 m.
Pojawia się tu jednak pewna trudność, a mianowicie ta, że
gwiazdy Katalogu Słabych Gwiazd są około sm a galaktyki
około 14m, a więc różnica wynosi 5m. Przy tak znacznej różnicy
jasności nie da się otrzymać na kliszy dobrych obrazów zarówno słabszych jak i jaśniejszych obiektów. Gdy pierwsze
będą należycie naświetlone, to drugie będą prześwietlone, gdy
drugie będą należycie naświetlone - pierwsze będą niedoświetlone. Otrzymane obrazy będą też miały różne rozmiary
na kliszy. Trudność tę rozwiązuje się w ten sposób, że nie
będzie się nawiązywać bezpośrednio galaktyk do tych gwiazd.
Położenia galaktyk nawiąże się do położeń wybranych gwiazd
12m-14m, a te z kolei do gwiazd Katalogu Słabych Gwiazd
używając siatek dyfrakcyjnych. Na kliszach mierzone /będą
pozycje centralnych obrazów gwiazd 12m-14m i osłabione
obrazy dyfrakcyjne gwiazd Katalogu.
Wyżej wymienione obserwacje fotograficzne wykonane będą
w Moskwie, Pułkowie, Kijowie i Taszkencie. Podobne obserwacje wykonywane są obecnie . w obserwatorium Licka (USA).
Będą one mogły być także wykorzystane dla celów Katalogu
Słabych Gwiazd.
Tak więc powstanie fundamentalny, praktycznie biorąc
rozwiązuje się
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inercjalny Katalog Słabych Gwiazd. Jest to praca ogromna.
O jej rozmiarach może świadczyć fakt, iż będzie ona wykonywana przez kilkanaście lat.
Ta śmiała i dobrze zaplanowana praca astronomów radzieckich spotkała się na ostatnim Kongresie Międzynarodawej Unii '
Astronomicznej (Rzym, wrzesień 1952 r.) ze słusznym zainteteresowaniem i uznaniem. Uchwalono zalecenie rozszerzenia
obserwacji na obserwatoria półkuli południowej. Niestety nie
ma tam prawie obserwatoriów mogących podjąć się tej pracy.
W najlepszym razie upłynie 2-3 lata zanim kilka z nich przystosuje się do tego rodzaju obserwacji. A byłoby to bardzo
ważne, bowiem Katalog Słabych Gwiazd dopiero wtedy będzie
miał pełną wartość, jeśli obejmie obie półkule. Byłoby wielką
szkodą, gdyby Katalog miał być niekompletny, gdyby tak dużo
obiecująca praca nie została wykonana w stu procentach co
zresztą byłoby częściowym jej zmarnowaniem. Miejmy nadzieję,
że astronomowie południowej półkuli przyłączą się, i to wkrótce,
do pracy, aby wspólnymi siłami zrealizować plan Katalogu
Słabych Gwiazd. Współpraca astronomów różnych krajów nad
wykonaniem Katalogu będzie pięknym przykładem celowej
i zorganizowanej pracy międzynarodowej dla wspólnego dobra
nauki.

KRONIKA
Wpływ

aktywności

Słońca

na

natężenie

promieniowania kosmicznego

Wśród wielu pomiarów czasowych zmian promieniowania kosmicznego na szczególną uwagę zasługują ostatnio wykonane (na trzech róż
nych szerokościach geograficznych) pomiary natężenia neutronów kosmicznych. Z pomiarów wynika, że w natężeniu tym występują periodycznie pewne maksima, przy czym okres ich występowania zgadza
się bardzo ściśle z 27-dniowym okresem równikowego obrotu Słońca
dokoła osi. Porównanie rozmieszczenia w czasie tych maksimów z obserwacjami radiowego promieniowania Słońca wykazało, że wzrost natę
żenia promieniowania kosmicznego występuje w tym samym czasie,
co wzrost promieniowania radiowego pochodzącego ze Słońca . Dla wyjaśnienia tego zjawiska możliwe są dwie hipotezy: albo wzmożona działal
ność Słońca, w związku z którą powiększa się promieniowanie radiowe,
wywiera pewien wpływ na nie pochodzącą ze Słońca składową pierwotną promieniowania kosmicznego, albo też pewna przynajmniej część
obserwowanego na Ziemi promieniowania kosmicznego -pochodzi bezpośrednio ze Słońca i pozostaje w związku z jego aktywnością. Ta druga
hipoteza wydaje się mniej prawdopodobną, ponieważ jak dotychczas
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nie zaobserwowano żadnych różnic w natężeniu promieniowania kosmicznęgo zmierzonym za dnia i w nocy, co musiałoby mieć miejsce,
gdyby promienie kosmiczne pochodziły ze Słońca .
[Według Usp. fiz. nauk. 47 , 629 (1952)]
AS
Huragany w jonosferze

Astronomia radiowa rozwija się w szybkim tempie. Mamy już 8 obserwatoriów radiowych na północnej i l na południowej półkuli globu.
Przy okazji badań radiowego promieniowania z Kosmosu, studiuje
się też jonosferę ziemską, uzyskując nowe wyniki.
W jednym z obserwatoriów radiowych ustawiono w wierzchołkach
trójkąta na przestrzeni 4 km trzy podobnego typu radioteleskopy dla
zbadania migotania radiogwiazd, SipOWodowanego przez zmienną dyfrak cję radiową. Badania przeprowadzono dla warstwy F jonosfery, znajdującej się na wysokości jakichś 250 km. Pracowano na fali 3.8 m . Zaobserwowane w ten sposób zmiany nat ężenia radiopromieniowania interpretowano jako wywołane przez prądy obłoków elektronów. Określono
w ten sposób kierunek i prędkość tamtejszych wiatrów.
Okazało się, że w warstwie F jonosfery przeważają wiatry wschodnie
wywołane prawdopodobnie obrotem Ziemi dokoła osi. Przeciętna ich
prędkość wynosi 380 km/godz., co odpowiada 105m/s. Dodamy tu, że w troposferze najszybsze dotychczas zarejestrowane cyklony nie przekraczają
prędkości 164 km/godz., czyli 46 m /s. Ponadto zaobserwowano w górnej
jonosferze nagłe zmiany kierunków wiatrów nawet ponad 90°, pojawiające się w połowie nocy.
Są to cenne przyczynki do badań górnych warstw atmosfery ziemskiej, co do których posiadamy dotychczas skąpe wiadomości. Należy
zaznaczyć, że tego rodzaju badania mogą być systematycznie wykonywane niezależnie od pogody.
Koncentracja gwiazd zimniejszych na peryferiach gromad

Astronomowie charkowscy K. A. B ar c h a t o w a i W. W. S y r awoj wykazali, że w otwartych gromadach gwiazd gwiazdy gorętsze
grupują się w środku, podczas gdy więcej gwiazd zimniejszych spotyka
się na krańcach gromad. Zjawisko to potwierdza teoretyczne rozważania
W. A. A m b ar c u m i a n a, w myśl których gwiazdy zimniejsze, obdarzone - średnio biorąc - mniejszymi masami, stosunkowo łatwo nabierają dużych prędkości przez bliskie przejścia innych gwiazd i zostają
przez to zmuszone do opuszczenia na zawsze gromady. Na krańcach
gromad zgęszczenie gwiazd jest mniejsze, zbliżenia
rzadsze, przeto
więcej gwiazd zimniejszych może tam pozostać.
[Wg. Astronomiczeskij 2u.rnal XXIX , 664. (1952)]
K. R.
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Powstawanie

w

mgławicach

Niedawno dowiedzieliśmy się, że na górze Ałma-Ata przy oglądaniu
jasnych mgławic włóknistych, udało się dostrzec proces powstawania gwiazd z rozproszonej materii (por. Urania T. XXIII, str. 321),
a już w końcu ubiegłego roku udało się dostrzec w takich włóknistych
mgławicach ciekawe szczegóły, które może kiedyś przyczynią się do
poznania mechanizmu powstawania gwiazd. Mianowicie dwaj astronomowie z kryrhskiego obserwatorium astrofizycznego, akademik G. A.
S z aj n i W. F. G a z e zauważyli , że w wielu mgławicach jasne włókna
układają się na obszarze całej mgławicy z niewielkimi tylko odchyleniami - w jednym kierunku. Okazało się,że ten sam kierunek włókien
utrzymuje się często nawet w kilku sąsiednich mgJawicach, jak również,
że grubsze zarysy struktury i całe wydłużone mgławice często układają się
w jednym kierunku. Przykładem tego może służyć duży obszar nieba o rozmiarach 12° X 8° w okolicy a Łabędzia. Niewątpliwie wyróżnienie jednego kierunku musi mieć ścisły związek z samym procesem powstawania włókien, a co za tym idzie - powstawania gwiazd.
W tej chwili można postawić trzy hipotezy o przyczynach, które
wywołały
równoległe
ułożenie
się
włókien.
Pierwsza tłumaczyłaby
powstawanie włókien siłami przypływowymi Galaktyki jako całości i jej
rotacją (obrotem), która mając różne szybkości w różnych miejscach
działa wydłużająco i rozrywająco. Przemawiałby za tym fakt, że w niektórych mgławicach , jak również w całym wspomnianym obszarze w pobliżu a Łabędzia, wyróżniony kierunek jest równoległy do płaszczyzny
Galaktyki. Możliwe także, że włóknista struktura powstaje przy zderzaniu się dwu mgławic. W myśl tego tłumaczenia włókna w mgławi
cach ipyłyby czymś podobnym do włóknistych chmur ;powstających
w atmosferze przy spotkaniu dwu różnych warstw powietrza. Szajn
i Gaze uważają jednak, iż najprawdopodobniejszy jest elektromagnetyczny mechanizm powstawania włókien. Istnienie w mgławicach włók
nistych silnych pól elektromagnetycznych tłumaczyłoby zarazem przyczynę ich świecenia. Bowiem w przeciwieństwie do innych jasnych
mgławic, mgławic włóknistych z reguły nie pobudzają do świecenia
jakieś blisko znajdujące się jasne gwiazdy i przyczyna ich świecenia
jest - jak dotąd - niejasna. Wprawdzie nie można powiedzieć konkretnie, w jaki sposób siły elektromagnetyczne powodują powstanie
włókien . Szajn i Gaze zwracają jednak uwagę, że podobną włóknistą
budowę posiadają również protuberancje słoneczne, których pojawianie
się jest ściśle związane ze zmianami pola elektromagnetycznego Słońca.
Można przeto przypuszczać, że budowa protuberancji i mgławic włókni
stych, przy uwzględnieniu oczywiście różnic skali przestrzennej i czasowej rozgrywających się zjawisk, ma podobne pochodzenie.
[Wg Izwiestia Krymskaj Astrofiziczeskoj Obsjerwatorii, T. VIII, 3.
19521
K. R.
zdjęć
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Wpływ aktywności Słońca

na

H5
jasność

komet

przypuszcza się, że blask komet zależy od stopnia
aktywności Słońca, a mianowicie, że te same komety pojawiając się
w latach większej liczby plam na Słońcu, są jaśniejs.ze niż w latach
pozostałych. Fotwierdzenie obserwacyjne tej tezy jest o tyle trudne, że
blask komety - oprócz oddalenia od Ziemi - zależy jeszcze od jej
odległości od Słońca, przy czym rodzaj tej zależności nie jest dotychczas
należycie zbadany. Mimo to materiał dotyczący zależności pomiędzy
aktywnością Słońca i jasnością komet stale się powi ększa.
Ostatnio radziecka astronomka W. P. K o n o p l e w a obliczyła dla
43 pojawień się komety Enckego tak zwane wielkości absolutne, tzn.
jasności wyrażone w wielkościach gwiazdowych, jakie ta kometa miałaby, gdyby była odległa od Słońca o jednostkę astronomiczną znajdując
się jednocześnie w tej samej odległości od Ziemi. Analiza otrzymanych
liczb wskazuje, że absolutna jasność komety - średnio biorąc - stale
maleje, co jest znanym zjawiskiem starzenia się komety. Spadek absolutnej jasności komety me odbywa się jednak w sposób ciągły. Na
krzywe j zmian blasku znajdują się liczne odchylenia od średniej i wyskoki. Między innymi nagłe zwiększenie się jasności nastąpiło w r. 1947.
Jeśli odliczyć średni , stały spadek blasku, to krzywa jasności absolutnej
komety Enckego pokrywa się niemal ściśle z krzywą ilości plam na
Słońcu. Niezgodność obu krzywych występuje tylko przy trzech pojawieniach się komety (na 43 zbadane). Przyczyna tych niezgodności nie
jest znana.
(Wg Astronomiczeskij Cirkular 128, 2. 1952)
K. R .
Od dawna

już

KRONIKA P. T. M. A.
480-lecie urodzin

Mikołaja

Kopernika

W dniu 19 lutego br. w Kołach PTMA obchodzono uroczyście 480-tą
rocznicę urodzin Mikołaja Kopernika.
W Krakowie, w sali PTMA, odbyło się w dniu tym uroczyste zebranie
członków Koła i gości, połączone z odsłonięciem portretu Kopernika
(pędzla art. mal. E. H a l b a n o w ej) zakupionego z funduszu, jaki na
ten cel złożyli członkowie PTMA. Po zagajeniu Macieja M a z u r a.
w którym objaśniono znajdujące się na sali instrumentarium Kopernika
(rekonstrukcja), Józef F a b r o w ski (z Koła Gliwickiego) wygłosił obszerny odczyt pt. "Mikołaj Kopernik". Na zakończenie wyświetlone zostały filmy "Kopernik" i "Wszechświat" . W zebraniu wzięło udział ponad
100 osób.
W Nowym Sączu akademia kopernikańska odbyła się w sobotę dnia
21 lutego w auli Liccum Pedagogtcznego. Na program złożyły się : prelekcja Rudolfa B u r d y, bogata część artystyczna (chór, cytra, recytacje)
i film "Kopernik". W auli umic~7r~ono s.zereg eksponatów wykonanych
przez członków Koła (modele wielkich teleskopów, mapy, wykresy itn.),
umożliwiając ponad 200-tu ucz~ s tnikom akademii zapoznanie się z dorobkiem pracy Koła.
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W Poznaniu uroczysta akademia odbyła się w Muzeum Narodowym
i połączona była z otwarciem wystawy "Dzieje Zegara". Odczyt pt. "Stanowisko Mikołaja Kopernika w kulturze polskiej" wygłosił prof. dr
Mi<:hał S c z a n i e c k i. Chór Chłopięcy i Męski Państwowej Filharmonii
w Poznaniu wykonał pod dyr. Stefana S t u l i g r o s z a szoreg uworów
związanych z epoką Mikołaja Kopernika. Wystawę "Dzieje zegara" zorganizowało Muzeum Narodowe z Poznańskim Tow. Przyjaciół Nauk
i Kołem Poznańskim PTMA. Z okazji wystawy wydano pięknie ilustrowaną pracę zbiorową pt. "Dzieje Zegara". W akademii wzięło udział
około 420 osób.

Fot. L. Perz

Wystawa ,.Dzieje zegara" w Muzeum Narodowym w Poznaniu. Sala poświęcona Mikołajowi Kopernikowi. W głębi kopia obrazu J. Matejki
"Mikołaj Kopernik"; oryginał obrazu znajduje się w auli Uniw. Jagiellońskiego w Krakowie.
W Toruniu w dniu 16 lutego odbyły się w sali Zakładu Fizyki dwa
odczyty pt. "Mikołaj Kopernik - życie i dzieło", które wyg!osili prof.
dr Karol G ó r s k i i dr Tadeusz P r z y p k o w s k i.
W Warszawie w sali Kopernika ObS.. Astr. U. W. wygłosił odczyt
dr Jan G a d o m ski pt. "Kopernik jako obserwator i teoretyk". Odczyt
ilustrowano przeźroczami. Na zakończenie wieczoru, w którym wzięło
udział ponad 150 osób, wyświetlono film "Kopernik".

*

*

W Kole PTMA w Nowym Sączu odbyło się dnia 14 lutego br. zakoń
czenie kursu astronomii elementarnej. Kurs składał się z 17 dwugodzinnych "lekcji", które odbywały się każdej soboty w godzinach wieczornych w sali fizycznej Liceum Ogólnokształcącego. Materiał wykładów
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został ujęty w wydanych przez Koło skryptach, z których korzystali
w czasie nauki uczestnicy kursu w liczbie 20 osób. Uczestnikom kursu
wydano zaświadczenia o jego ukończeniu. Kierownikiem kursu był prof.
Feliks R a p f.
W Kole Krakowskim PTMA powstała sekcja szlifierska, grupująca
w tej chwili (marzec 1953) 6-ciu członków Koła. Pracownia sekcji mieści się w lokalu PTMA. Jeden z członków sekcji. ob. F. Woj t ak, wyszlifował już zwierciadło o średnicy 15 cm, dające obrazy b. dobre.
Pozostali szlifierze pracują obecnie nad zwierciadłami o średnicach także
15-centymetrowych.

OBSERWACJE
J . MERGENTALER

Uwagi o obserwacjach

Słońca

W marcowym numerze Uranii z bieżącego roku entuzjastyczni abserwatorowie Słońca ob. B. S z c z e pko w s k i i ob. A. Wrób l e w ski
podzielili się wynikami swoich obserwacji z czytelnikami Uranii. Wyniki te są bardzo ciekawe i dowodzą prawdziwego zapału i wytrwałości
autorów, którzy zebrali poważny materiał w ciągu 5 lat od r. 1948 i dobrze się stało, że poza przysłaniem swoich obserwacji do Wrocławia
do zespołowego opracowania, podali osobno własne opracowanie, pokazując w ten sposób jak pracują i pozwalając porównać innym amatorom ich metody obserwacji z metodami pracy przez siebie stosowanymi. Dobrze się stało dlatego także, że przy tej okazji mogę poruszyć
parę spraw, które zapewne zainteresują także i innych obserwatorów,
pozwalając im w przyszłości lepiej obserwować i zbierać poważniejszy
materiał.
Najważniejszym

zagadnieniem, jakie chcę tu poruszyć, jest pytanie,
co to jest liczba Wolfa i jak trzeba liczyć plu!Tly. Przy opracowywaniu
obserwacji różnych autorów, którzy przysłali mi swoje materiały, miałem mianowicie pewne kłopoty z obserwacjami warszawskimi ob.
Szczepkowskiego i Wróblewskiego. Kłopot ten polegał na tym, że trudno
było dla ich serii obserwacji wyliczyć średni współczynnik redukujący
ich obserwacje na system zurychski. Współczynnik ten mianowicie
zmieniał się zależnie od ilości plam w grupie, był bliski jedności dla
grup ubogich w plamy, malał znacznie dla grup silnie rozczłonkowa~
nych. Dzięki temu, przy tworzeniu średnich nie mogłem brać wszystkich
obserwacji tych obserwatorów z jednakową wagą. Załączone do omawianego artykułu rysunki grup plam wyjaśniają te trudności. Autorowie liczą '" grupie jako odrębne plamy każdy cień, choćby kilka
ich było w obrębie jednego półcienia. Otóż należy liczyć jako pojedynczą plamę to wszystko, co jest zawarte w obrębie jednego półcienia.
Jeżeli więc w obrębie jednego półcienia obserwujemy kilka jąder cienia,
nie liczymy ich jako osobne plamy. Można by oczywiście spierać się co
do słuszności takiego sposobu liczenia i znaleźć liczne argumenty podważające jego celowość, ale ponieważ tak liczył Wolf i ponieważ tak
otrzymuje się liczby Wolfa, więc trzeba jednak tak właśnie liczyć, bo
w przeciwnym wypadku nie otrzyma się liczb Wolfa, tylko jakieś inne,
i nie można będzie porównać swoich wyników z wynikami innych
obserwatorów.
Jako przykład podam, że autorowie w grupie z dn. 31. VII. naliczyli
54 plam, gdy powinni byli policzyć 22, w grupie z dn. 14. VII. podają
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87 plam, a jest 34 (mogłem się o parę kropek pomylić, o ile były to
błędy kliszy drukarskiej). Ten sposób obliczania wpłynął oczywiście
także na podwyższenie średniej rocznej, która u autorów wypadła równa
46,3, podczas gdy w skali międzynarodowej jest około 2 razy mniejsza.
Za ten błąd autmów ponoszę oczywiście także częściowo winę, bo nie
wyjaśniłem w instrukcji drukowanej w Uranii, jak należy liczyć plamy.
Dlatego robię to obe<:nie, korzystając z tego, że opublikowane zostały
oryginalne obserwacje.
Poza tym jeszcze jedna uwaga. Każde zestawienie indywidualnych
obserwacji ma mniejszą wartość niż średnia wielu obserwatorów, choćby
dlatego, że posiada liczne luki. Brak np. zupełnie obserwacji w styczniu,
w listopadzie były tylko 2 dni obserwacyjne. Utrudnia to zobrazowanie
rzeczywistego przebiegu zmian aktywności Słońca i częściowo deformuje
krzywą. Autorowie otrzymują np. najwyższe maksimum w polowie
lipca, podczas gdy silniejsze maksimum wystąpiło w końcu sierpnia, i takich rozbieżności jest więcej. Tym wyraźniej występuje konieczność
zespołowej pracy w obserwacjach Słońca w naszych warunkach klimatycznych, konieczność rozumiana zresztą nie tylko u nas, bowiem
wszelkie w ogóle badania słoneczne na międzynarodowym terenie są
uzgadniane i opracowywane zbiorowo. Jaskrawym przykładem może
służyć fakt, że podczas gdy obserwacje ob. ob. Szczepkowskiego i Wróblewskiego opierają się na 133 dniach pogodnych, zespołowe opracowanie obserwacji wszystkich "słoneczników" z całej Folski mogło się
oprzeć na 299 dniach.
Nie chciałbym, by moje uwagi w jakikolwiek sposób obniżyły zapał
obserwatorów Słońca . przede wszystkim także autorów, których tutaj
trochę krytykuję. Chodzi przecież o to, by obserwować coraz lepiej,
dlatego piszę te uwagi. W;vdaje mi się, że może nie jest .bardzo celowe,
by każdy z obserwatorów podawał do druku osobno zestawienie liczb
Wolfa, bo w ten sposób praca jest dublowana i w dodatku drukowany
jest materiał niepełnowartościowy. Ale na pewno warto, by każdy z obserwatorów drukował wyniki własnych obserwacji w postaci rysunków
plam, ogólnych uwag o instrumentach używanych, metodach obserwacji,
podziału na grupy czy t p.. a więc to wszystko, co znajduje się
w dalszych częściach artykułu obu autorów. Indywidualne opracowanie
własnych obserwacji jest zawsze najciekawsze dla obserwatora i tyri'
powinien każdy podzielić się z czytelnikami Uranii. Jeżeli skrytykuj!!
tak opublikowane wyniki, to z tego tylko pożytek powinni mieć inni
obserwatorowie, a poza tym pnecież i to co ja opracowuję i podaję
do druku może też być krytykowane. Tym żywszy byłby wtedy ruch
miłośniczy, bo dysk~sja mogłaby okazać się nieraz bardzo ciekawa.
Jeeszcze jedna uwaga Na wykresie średnich półrocznych autorowie
średnie te podają zdaje się, że w zurychskiej skali, ale nie wspominają
o tym. NalE>żało by to wyjaśnić.
W jednym z nast~pnych numerów Uranii podam nową klasyfikację
grup plam, stosowaną obecnie
Obserwacje Zmiennych

długookresowych

'IJ Gem i Z UMa

'l Gem jest gwiazdą długookresową o okresie p=220-250d i ampli-

tudzie: 3m,2-4m,2 wg "Pieremiennyje zwiozdy" B. Kuk ark i n a i P.
a re n a g o).
Obserwacji w liczbie 66 dokonywaliśmy metodą Błaźko - Nijlanda
(A. M. -26, B. S. -25, A. W. -15 obs.). Miejsce i czas obserwacji:
Warszawa 8. III. -11. V. 1952. Obserwowaliśmy częściowo gołym okiem,
częściowo lunetką o średnicy obiektywu 45 mm i powiększeniu 7 razy.
P
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wykres ilustruje przebieg jasności normalnych i krzywą
zmian blasku w tym czasie. (Jasności gwiazd porównania wzięto z "Pieremiennyje zwiozdy" B . Kukarkina i P . Parenago).
Z UMa jest zmienną długookresową o okresie zmiennym, wynoszą
cym około 198d i amplitudzie 6m.s-sm.7 (wartości te podane są wg
W e b b a ; Kuk ark i n w swoim katalogu gwiazd zmiennych podaje
amplitudę am.6-9m.l). Wg efemerydy (Kukarkin katalog gwiazd
zmiennych) maksimum miało przypaść w dniu J. D. 24:14130. Obserwacji
w liczbie 84 dokonaliśmy metodą Błażko-Nijlanda (A. M.- 40, B. s.27, A. W. - 17 obserwacji). Miejsce i czas obserwacji: Warszawa, 10. IIL
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1952 - 9. X. 1952. Do obserwacji używaliśmy lunetek o średnicy obiektywu 45 mm i powiększeniu 7 razy, oraz lunety Zeissa o średnicy 80 mm
i powiększeniu 24 razy. Jasności gwiazd porównania zaczerpnęliśmy
z atlasu Webba.
Na załączonym wykresie każdy punkt normalny został zestawiony
z 6 do 8 obserwacji. Z wykresu odczytać można zaobserwowany moment maksimum blasku = J. D. 2434122. Odskok od eferecydy = -8d.
Zaobserwowana amplituda : 6m.9-sm.9_ Minimum blasku z wykresu:
J. D. 2434277, a więc : m-M = 155d.
A. Marks, B. Szczepkowski, A . Wróblewsk1
Sekcja Obserwacyjna P . T . M. A . Warszawa

Obserwacje Cefeidy W Gem
' W Gem jest cefeidą o okresie p = 7d.9150 i amplitudzie: 6m,5-7m,1
(wg "Piercmiennyje zwiozdy" B. Kuk ark i n a i P . P a re n a g o) .
Obserwacji w liczbie 40 dokonaliśmy metodą Błażko-Nijlanda (A
M. - 22 i B. S. - 18 obserwacji). Miejsce i czas obserwacji: Warszawa
10. III.- 9. V. 1952. Obserwowaliśmy lunetką o średnicy obiektywu
45 mm i powiększeniu 7 razy. Oto wyniki : max. 6m,n, min. 6m,97, moment max. J . D. 2434082.67, odskok od efemecydy "Pieremiennyje
zwiozdy" B . Kukarkina i P. Parenago : + Od,Ol.
Dołączony wykres ilustruje przebieg jasności normalnych i krzywą
zmian blasku. (Jasności gwiazd porównania wzięto z "Pieremiennyje
zwiozdy" B. Kukarkina i P . Parenago).
A. Marks, B . Szczepkowski, A. Wróblewski
Sekcja Obserwacyjna P. T . M. A . Warszawa
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Komunikat z Obserwatorium Ludowego w

4

5

Prościejowie

Z Obserwator;.um Ludowego w Prostejave (od p. Dusana Kala b)
otrzymali3my list, :?:awierający fotografię glównego instrumentu Obserwatorium Ludowego w Prostejave oraz fotografię mapy Marsa, wyko-
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nanej w czasie opbzycji w 1950 r. przy pomocy wyżej wymienionego in-strumentu. Podajemy niżej reprodukcje obt! fotografii.

U góry: Mapa Marsa wykonana na
podstawie 84 rysunków zebranych
w czasie opozycji Marsa w 1950 r.
pnzy pomocy 330 m/m reflektora. Na
mapie za;znaczono centralny połud!... .
nik i róWinik.' Południe na górze. Interesujące jest porównanie tej mapy
z reprodukcją zamieszczoną w "Uranii" Tom XXII str. 135.

Na lewo: Faralaktycznie zmontowany
1·eflektor Obserwatorium Ludowego
w Prościejowie . Srednica lustra
330 m/m, ogniskowa 311 cm.
Obserwacje rojów o kreso\\ ych
I. Perseidy

Obserwacje prowadziłem w ciągu 3 nocy, od 9 VIII.-11. VIII. 1952,
z balkonu mieszkania. W sumie zauważyłem 9 meteorów należących do
Perseid.
Z obserwacji wyznaczyłem radiant: u= 2h 51 m, b 57°. Obserwacje
odbywały się przy świetle Księżyca, który był przed ostatnią kwadrą.
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Wykaz Perseid zaobserwowanych w dniach 9. VII.-11. VIII. 1952.
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II. Orionidy

Pogoda nie

sprzyjała w obserwacji, tak że
miałem możność obserwować dany

tylko w jedn:,.m dniu
rój. Obserwacje dokonywałem od godz. 200-3oo.
Z obserwacji 3 meteorów wyznaczyłem
radiant w pobl:żu ni Oriona : u = 6hQlm, b = + 14°. Dwa z dostrzeżonych
meteorów nie należały do roju.
18. X. 1952,

Wykaz meteorów zaobserwowanych 18. X. 1952
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Cechy charakterystyczne

Barwa

dtugość zjawiska 111~ sek., nie
do roju
Szybki, dł. zjaw. 1, 2 sek.
Szyb i , dł. zjaw. •;.:sek., pozostawił smugę

żółta

Powolny,
należał

1m

1
1

1.5m
2.5m

1
1

żółta

biała

świellną

'

Wszystkie

Powolny, dł. zjaw. l sek.
Szybki, dł . zjaw. 8 / 4 sek., nienależący do roju

biała

hi a/a

spostrzeżenia

dokonałem

meuzbrOJOnym okiem.
Sułkowski Bogusław

Obserwacje Geminid
Obserwacje prowadziliśmy gołym okiem w dniach 11 i 12 grudnia
w Starosielcach koło Białegostoku, zwróceni twarzami ku wschodowi.
Czas środkowo-europejski notowano z dokładnością jednej minuty.
Dnia 11. XII. 1952 r. (20h 29m-2lh 30m) zauważyliśmy 9 meteorów
z roju o jasnościach : om- ·'- 3m , a czasie trwania l sek. - 1/ 2 sek. o barwach: 3 białe, 3 czerwone, 2 żółte i l zielonkawy. Meteory o barwie
czerwonej przelatywały nisko nad horyzontem. Jeden meteor wykazał
słaby ślad. Widoczność gwiazd do 5m. Obserwacje prowadzono bez nanoszenia na mapkę.
12. XII. 1952 r . (20h 4lm-2lh 27m) warunki obserwacji były złe,
niebo było zamglone, widoczność gwiazd do 4m. Od godz. 20h 44m-2lh 08:n
prowadzenie obserwacji uu.iemożliwiały chmury kłębiaste, przesłaniające
niebo. Zauważono 3 Geminidy o jasnościach: +lm-+3m, o czasie trwania l sek.-U sek. o barwach: 2 białe, l żółty. Obserwacje prowadzono
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z nanoszeniem na mapkę nieba. Dla dokładniejszego wyznaczania radiantu naniesiono na mapkę także meteor z roju zauważony po czasie
. Qbserwacji, o 22h 04m. Był to meteor +lm, biały, o czasie przelotu %sek.
Pozostawił słaby ślad.

Radiant, wyznaczony z dużym przybliżeniem z dróg 4 meteorów
z 12. XII. 1952 r ., posiada współrzędne: rekt. 7h 18m, dekL +33°. Największe nasilenie roju przypadło najprawdopodobniej na noc z 11 na 12
grudnia.
W czasie obserwacji 11. i 12. XII. zauważono także 10 meteorów nie
należących do roju.

Szkic do obserwacji z 12. XII. 1952 r .
Szczególnie ciekawy był meteor zauważony 11. XII. o 21h 10m. Miał
on jasność om, barwę zielonkawą, leciał około l sek., przebył drogę
kilkunastu stopni, nisko nad horyzontem. W czasie przelotu widać było
rozpryski. Po przeleceniu koło 15° nastąpił rozbłysk i wyrażna zmiana
kierunku lotu - bardziej w dół. Była to prawdopodobnie eksplozja, lecz
pozostałych odprysków nie widziano. Meteor pozostawił wyraźny ślad,
trwający około l sek. Zjawisk dźwiękowych nie słyszano. Punkty ukazania się i zgaśnięcia nie były oznaczone.
W obserwacjach przeszkadzały światła odległego o kilka km. Białego
stoku rozjaśniając niebo nad horyzontem.
Obserwacje prowadzili członkowie Młodzieżowego Koła Astronomicznego przy Liceum Ogólnokształcącym w Starosielcach. 11. XH 1952 r.
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obserwowali: E rm u s z Jerzy, U mi a s t o w ski Andrzej i Pro k o 1>
12. XII. 1952 r. obserwowali: Umiastowski Andrzej, Prokop Zbigniew
i B e k k e r Eugeniusz.

z.

J. Ermus z

Obserwacje Meteorów
Obserwacja została dokonana w Łodzi, w dniu 11 grudnia 1952 r.
przez S z t aj n i ker a Jana, członka-kandydata P. T. M. A., ucznia klasy
drugiej technikum Galanterii Metalowej, Łódź, Wólczańska 23; przy
udziale O b a r y Czesława niezrzeszonego miłośnika astronomii.

Mapka obserwacji meteorów z 11. XII. 1952 r. Czasy pojawienia się
meteorów (w kolejności numerów): 20h 09m; 20h 14m; 20h 15m; 20h 19m;
20h 42m; 20h 42m; 20h 59m; 21h 05m. Meteory 2, 3, 4 naleźały do roju
Geminid.
Obserwacje rozpoczęliśmy o 20h oom, a zakończyliśmy o 2lh 05m.
Warunki atmosferyczne sprzyjały.Czas poszczególnych zjawisk określi
liśmy zegarkiem, uregulowanym w danym dniu wg. sygnału czasu Obserwatorium Krakowskiego.
J. Sztajniker
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ASTRONON.UA W SZKOLE
S. PIOTROWSKI

Uwagi w sprawie programu astronomii w szkole

średniej

sobie wykładowcę chorób zaraźliwych na Akademii
Medycznej, któremu, wobec nieprzewidzianego skrócenia godzin nauczania, przyszłoby skreślić z wykładu cholerę lub gruźlicę. Niewątpliwie
obie choroby są bardzo ważne, ale osobiście przypuszczam, że postawiony wobec takiej dramatycznej alternatywy wykładowca chorób infekcyjnych skreśliłby cholerę, która pojawia się u nas rzadko, a pozostawił gruźlicę, która jest rozpowszechniona i której zwalczanie stanowi
pewien problem społeczny.
Przed podobnym problemem, jak ów wyimaginowany profesor Akademii Medycznej, staje astronom fachowy, gdy ma zaproponować skreślenie z obowiązującego obecnie programu astronomii w szkole ogólnokształcącej niektórych punktów. Jakieś skreślenia zaproponować trzeba,
gdyż obecny program w stosunku do przewidzianego na p. zerobienie
go wymiaru 25 godzin jest niewątpliwie za obszerny. Nie tylko wypowiedzi nauczycieli tego przedmiotu, z jakim miałem spo s obność się
zapoznać w związku z działalnością Kółek Astronomicznych zakłada
nych w szkołach średnich przez P. T. M. A. (większość wypowiedzi sprowadza się do podkreślenia - powiedzmy obrazowo - niewspółmierności
dwóch liczb: 200 stron podręcznika astronomii dla klasy XI i 25 godzin
lekcyjnych), lecz także moje własne doświadczenie wykładowcy kursu
astronomii ogólnej na uniwersytecie nasuwa mi ten sam wniosek i nawiasem tylko zaznaczę, że student drugiego roku uniwersytetu, który
by miał w pełni opracowany materiał przewidziany obecnym programem, zasługiwałby na notę dobrą, jeżeli nie bardzo dobrą.
Wydaje się, że przy typowaniu punktów programu mających ulec
skreśleniu należało by się kierować zasadą zawartą w pierwszych zdaniach omawianego programu. stwierdzającą, iż nauczanie astronomii
w szkole średniej powinno dać uczniowi prawdziwy obraz otaczającego
wszechświata i przyczynić się do wytworzenia i ugruntowania naukowego, dialektycznego i materialistycznego poglądu na świat. Ta zasada
w odniesieniu do zagadnienia skreśleń może być rozumiana jako zasada
określająca, co n i e p o w i n n o ulec skreśleniu, a co m o że być opuszczone. A więc te problemy, które w sposób istotny prowadzą do
wytworzenia się naukowego, materialistycznego poglądu na świat, or7.ywiście nie powinny ulec ograniczer.iu, natomiast te rozdziały , które zawierają treść geometryczno-astronomiczną i służą
do ugruntowania
pomocniczego, formalnego aparatu rozumowań astronomicznych, mogą
w razie potrzeby ulec zacieśnieniu do minimum.
Drugą wytyczną ułatwiającą nam orientację co do możliwości skreśleń powinno być doświadczenie innych przede wszystkim pedagogiki
radzieckiej. Doskonałą wskazówką może być tu radziecki podręcznik
astronomii dla X klasy szkoły średniej prof. B. A. W o r o n c o w W e l j a m i n o w a. W podręczniku tym (jego VI wydanie z 1952 r.
wyszło w nakładzie 300 000 egzemplarzy) oznaczone są gwiazdkami rozdziały, zawierające materiał wykraczający poza to minimum, które bezwarunkowo powinno być przerobione. Przykładowo przytaczam tytuły
kilku pragrafów z "gwiazdkami":
Układ współrzędnych horyzontalnych.
Refrakcja atmosferyczna.
Triangulacja.
Wyobraźmy
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Budowa zegarów słonec=ych.
Linia zmiany daty.
Kąt godzinny i pomiar czasu.
Czas gwiazdowy i słoneczny.
Związek czasu słonecznego i gwiazdowego. Momenty górowania ciał
niebieskich w czasie słonecznym.
Służba czasu.
Obserwacje astronomiczne w marynarce i lotnictwie.
Konfiguracje planet.
Wyznaczanie mas ciał niebieskch.
Precesja.
Dwa sposoby ustawiania teleskopów posługiwania ęię nimi.
Wyznaczanie rozmiarów gwiazd.
Obliczanie mas gwiazd podwójnych.
Dodajmy nawiasem, że znakomity moim zdaniem pod względem dydaktycznym podręcznik Woroncow-Weliaminowa jest tak ułożony, iż
opuszczenie "gwiazdkowanych" paragrafów jest zarówno logicznie. jak
i dydaktycznie w pełni możliwe.
Opierając się na wyżej przedstawionych przesłankach proponował
bym, ogólnie mówiąc, ścieśnienie działów poświęconych temu, co fachowo
nazywa się astronomią sferyczną ·- a w szczególności proponowałbym
skreślenie z materiału nauczania następujących punktów:
l) Współrzędne horyzontalne - pozostaje tylko pojęcie wysokości
kątowej nad horyzontem.
2) Układ współrzĘdnych godZinnych - w szczególności kąt godzinny,
pozostaje natomiast układ współrzędnych równikowych a, a.
3) Refrakcja.
4) Czas gwiazdowy.
5) Precesja.
6) Triangulacja.
Skreślenie punktu 2) pociąga za sobą rezygnację z określania czasu
jako kąta godzinnego; nie określamy, co to jest czas, tylko pokazujemy,
jakimi jednostkami go mierzymy (doba słoneczna prawdziwa, średnia).
Umieszczone w programie zdanie: "zegarki wtedy (przy wprowadzeniu
pojęcia czasu jako kąta; przyp. mój) staną się kątomierzami" brzmi
wprawdzie bardzo efektownie, ale obawiam się, że jeżeli jakiś nauczyciel
astronomii zastosował się ściśle do tej wskazówki metodycznej, to jego
najlepsi uczniowie w tym miejscu wogóle przestali rozumieć co to jest
czas - gorsi zachowali prawdopodobnie zdrowy sceptycyzm co do równoważności zegarka z kątomierzem.
Znajomość zasadniczych kół, linii, płaszczyzn i punktów sfery niebieskiej sprowadza się, po skreśleniu punktów l) i 2), do znajomości
następujących pojęć: horyzont, zenit, biegun, oś świata, południk, równik,
ekliptyka, punkt równonocy, st:mowiska.
Jak wykazuje doświadczenie, gruntowne zaznajomienie się z podstawowymi pojęciami astronomii sferycznej wymaga nieproporcjonalnie
dużego wysiłku od ucznia i rzadko kiedy bywa osiągnięte nawet na
poziomie uniwersyteckiego wykładu astronomii ogólnej. Rozwijanie
u ucznia wyobraźni przestrzennej chyba nie powinno być celem nauki
astronomii, która dysponuje 25 godzinami, wobec setek godzin poświę
conych geometrii w ciągu całych 11 lat trwania szkoły średniej.
Skreślenie pozostałych punktów od 3) do 6) jest "złem koniecznym",
które ma mniejszy wpływ na tok nauczania, niż skreślenia pod l) i 2).
Celem tych ostatnich (3-6) skreśleń jest po prostu uzyskanie czasu dla
szerszego omówienia zagadnień światopoglądowo ważniejszych.
Rezygnując ze szczegółowego omówienia konsekwencji, jakie w po-
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szczególnych działach programu pociągnęłoby przebudowanie go w myśl
przedstawionej powyżej tendencji przeniesienia punktu ciężkości z zagadnień geometryczno-astronomicznych na zagadnienia istotne dla wytworzenia prawdziwego obrazu wszechświata. ograniczę się w dalszym ciągu
tylko do kilku uwag dotyczących szczególnie jaskrawych moim zdaniem
przerostów wymagań odnośnie wyników nauczania. A więc znajomość
ruchów planet dolnych i górnych na sklepieniu nieba jest wymaganiem
idącym stanowczo za daleko; chodzić tu powinno co najwyżej o całkiem
ogólną w tym względzie orientację; niejeden uniwersytecki wykładowca
astronomii nie potrafiłby bez namysłu opisać szczegółowo ruchu planety
dolnej na sklepieniu niebieskim.
Wymaganie znajomości opisu zasad budowy i działania sekstansu od
ucznia szkoły średniej jest, powiedzmy otwarcie, grubą przesadą.
Stanowczo zbyt daleko idzie wymaganie od ucznia umiejętności sporządzenia szkicu rozmieszczenia najważniejszych gwiazdozbiorów ja
tego nie potrafię, choć od dwudziestu kilku lat zawodowo obserwuję
niebo.
Odnośnie obserwacji przewidzianych jako podstawowe programem
nauczania nasuwa się również kilka uwag. I tak, obserwacja barwy
i widma gwiazd odpada moim zdaniem - po prostu dlatego, że bez
specjalnych przyrządów tej obserwacji nie można dokonać, a me każdy
ma oko czułe na barwy (na przykład ja prawie nie rozró żniatn barw
gwiazd, mimo że wykonałem kilkanaście tys ięcy obserwacji wizualnych) .
Obserwacja ruchu rocznego Słońca przy pomocy gnomonu jest też
w praktyce trudno wykonalna, jak długo astronomia jest przerabiana
w jednym półroczu; zmierzenie przez ucznia gnomonem w y sokości Słońca
w południe w praktyce ograniczy się do paru pomiarów wykonanych
w parę pogodnych niedziel - jeśli się ładne zdarzą w danym półroczu.
Wobec zasadniczego faktu, iż astronomia jest nauką opartą przede
wszystkim na obserwacji i to - w przeciwieństwie do fizyki - na
obserwacji zjawisk, których warunków nie możemy dowolnie zmieniać
ani samych zjawisk powtarzać, za specjalnie ważną dla nauki astronomii uważam sprawę wyposażenia instrumentalnego do zajęć astronomicznych. W skład wyoosażenia potrzebnego dla lekcji w klasach
powinien obowiązkowo wchodzić (i w tym kierunku należało by wpły
nąć na Cezas) model obracalnej sfery niebieskiej wykonany z pasków
metalowych, z horyzontem, południkiem, równikiem i ekl ptyką. Je3li chodzi o instrumenty do obserwacji, to należało by położyć nacisk na wyprodukowanie (przez Cezas) małego standartowego typu taniej lunetki
szkolnej. Całkiem prymitywna lunetka może być wykonana przez uczniów z tektury; za obiektyw można użyć szkło od okularów +1 dioptr.
Przez taką lunetkę będą widoczne plamy na Słońcu, księżyce Jowisza,
kratery na Księżycu, fazy Wenus.

KALENDARZYK ASTRONONOCZNY
na maj 1953 r.
Wszystkie zjaw1ska podano w czasie
Maj:
l . do 13.

środkowo-

europejskim.

Zjawiają się nieliczne gwiazdy spadające z roju Akwaryd, których ślady przedłużone wstecz wskazują na okolicę gwiazdy eta Wodnika. Największe nasilenie tego roju w dniu 4 maja jest trudne do
zaobserwowania z powodu Księżyca. Związane są z kometą Halleya.
1.12. Saturn świecący opodal Kłosu Panny jako gwiazda o '/• wielk.
jaśniejsza od tej gwiazdy stałej mija gwiazdę 6 wielk. 72 Panny
(p. mapka w Uranii nr 3 str. 94). W lunecie odwracającej gwiazda
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pozostaje poniżej Saturna w odstępie przeszło 1', zaś satelita Tytan
widoczny jest jako gwiazda 81/2 wielk. na lewo od Saturna w odstępi-e 3'. Z obserwacji w poprzednie i następne noce poznać ruch
własny Saturna wraz z satelitą.
1./2. Na prawo od Księżyca w fazie 3 dni po pełni znajduje się Antares.
2. 3h Wenus nieruchoma w rektascensji, w ruchu swym na tle gwiazdozbioru Ryb zamyka pętlę kreśloną od lutego 1953. Widoczna jest
o świcie na jasnym wschodnim niebie jako Jutrzenka o jasności
minus 4-tej. W lunecie widać cienki sierp podobnie jak 24. III.
(p. rysunek w Uranii nr 3 str. 93), lecz skierowany w przeciwną
stronę, zawsze wygięciem sierpa ku Słońcu.
3. V. do 22. VI. Według współrzędnych podanych przy końcu kalendarzyka, o4niesionych do położenia punktu równonocy i równika
niebieskiego z początku 1950, tak jak atlas Skalnate Pleso, odszukać
można
planetki: Wiktorię, poruszającą się na pograniczu
gwiazdozbiorów Wężownika i Niedźwiadka {Ophiuchus i Skorpion),
oraz Dafne, znajdującą się w sąsiedztwie wspólnej granicy gwiazdozbiorów Herkulesa, Wężownika i Głowy Węża.
10. Od rana aż do południa śledzić można Wenus gołym okiem nawią
zując jej położenie do Księżyca, znajdującego się blisko niej. We~
nus znajdziemy z początku w odstępie 6° w końcu tylko 3° na lewo
poniżej Ksiqżyc.a. Obydwa ciała są w odstępie około 30° na prawo
od Słońca. Złączenie Wenus z Księżycem nastąpi o godz. 20.
10./11. Rano znajdziemy Wenus na prawo od wąskiego sierpa Księżyca,
uzupełnionego do pełnej tarczy światłem popielatym, wJdocznym
również w porzednie ranki.
12. lOh Merkury w złączeniu z Księżycem, niewidocznym z powodu są~
siedztwa Słońca .
13. 23h Jowisz w niewidocznym złączeniu z Księżycem w odstępie 5°.
14. 12h Mars w złączeniu z Księżycem w odstępie 3°. Wieczorem dostrzeżemy wąski sierp Księżyca ze światłem popielatym, widocznym
jeszcze do 17. V. Z trudem tylko odszukać można Marsa jako
gwiazdkę 2 wielk. na jasnym tle nieba 5° poniżej Księżyca.
17. 5h Uran w złączeniu z Księżycem w odstępie l 0 na południe.
17. Wieczorem na prawo ponad Księżycem świecą Kastor i Poluks.
19. 7h Wenus w największej jasności minus 41/z wielk. Przez lunety
widać sierp jak 8. III. (p. rysunek w Uranii nr 3 str. 93).
20. Na prawo powyż. ej Księżyca znajdziemy Regulusa.
21. lOh SłC'ńcc wstępuje w znak zodiakalny Bliźniąt, świeci jednak
od 13. V. na tle gwiazdozbioru Byka i dopiero 21. VI. wkroczy do
gwiazdozbioru Bliźniąt.
24. 14h Merkury w górnym złączeniu ze Słońcem.
24. 22h Merkury w złączeniu z Jowiszem, Merkury 1° na północ <'>d
Jowisza.
24. Wieczorem na lewo powyżej Księżyca znajdziemy Kłos Panny,
a jeszcze wyżej Saturna.
25. 5h Jowisz w złączeniu ze Słońcem. W największej odległości od
Ziemi znajdzie się Jowisz dopiero 27 . V. o 13h.
25. 9h Neptun i Saturn w złączeniu z Księżycem. Wieczorem Saturn
· i Kłos Panny znajdują się na prawo powyżej Księżyca.
28./29. Tuż nad Księżycem w pełni świeci Antares, a Księżyc w ciągu
nocy odsuwa się od tej gwiazdy w stronę lewą. Dla obserwatorów
w Afryce zachodzi zakrycie Antaresa przez Księżyc.
Przez lornetkit zauważyć można, że krater Kopernik na Księżycu
znajduje się wyjątkowo blisko środka tarczy. Świadczy to o znacznej
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libracji, która pozwala zaobserwować u półn ocno - wschodn iego
brzegu tarczy obiekty z drugiej, zazwyczaj odwrócon e: od nas stronv
Księżyca . W przeciwieństwie do tego w czasie pełni listopadowej
krater Kopernik będzie prawie dwa razy dalej od środka tarczy
niż obecnie.
30. Jasny Księżyc przeszkadza w obserwacjach roju gwiazd spadają
cych Pegazyd, które odznaczają się tym, że ich ślady na niebie
zanikają powoli.
3 1. 12h Saturn w złączeniu z Neptunem, Satu rn 1° na północ od Neptun a.
Minima główne Beta :Liry (obserwować również w ciągu dwu nocy
przed i po minimu m): 7d 17h oraz 20d 16h.
Maksima gwiazd zmiennych dłu gookresowych typu Mira Wieloryba
(obserwować przez kilka tygodni przed i po dacie maksimum):
20. V. R Kruka
Rekt.: 12h17m. Deki.: - 19°.0 Maks.: sm.9. Okres: 323d
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PLANETY
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24. V. w złączeniu ze Słońcem, niewidoczny. W ostatnie dni miesiąca jaKo
gwiazda minus Jl/ 2 wielk. na tle jasnej
zorzy wieczornej.
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II.
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4 3I
20 49
2I.
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4 49 + 23.I
20 45
5 I8 + 23.8
3I.
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W pierwszej polowie mi e siąca z trudem
widoczny na tle jasnej zorzy wi eczornej
jako gwiazda 2-giej wielkości.
I.
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19. V. w największym bl asku.
Swieci jako jutrzenka o świcie
na wschodnim niebie.
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25. V. w złączeniu 'l:e Słońcem,
dostrzegalny w pierws ze dni miesiąca na jasnym zachodn. niebie.
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Świeci całą noc w sąsiedztwie Klosu
Panny, zachodzi nad ranem .

prze z lorn •tki wieczorami w gwiazdozb. Bliźniąt.

NEPTUN

PLUTON
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Io. VI.

l 13I3 2421 l --

7.0
6.7

l 14x6 55I4 l

3 53
I 14

Widoczny przez lunetki w sąsiedztwie
Saturn.a, według mapki w Uranii str. 94
Planetka nr. 12:
h
mi
o ,
3 . V. 16 36.5 - 2I 43
I3.
16 3o.o - zo '7

l

Planetka nr. 4I:
3. v . l I6b 55 .;
I3.
I6 51.4
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9 46
9 47

l++ 23.
61
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W gwiazdozb. Lwa osiągalny tylko
przez największe teleskopy.

WIKTOR l A
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23
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JO

l

Jasność:

II~

8.8

w.

..

12. VI.
3I,; I+ 7 02
22.
r6 25.8 + 6 39

Dla odszukania planetki należy w cil'\iu szeregu pogodnych wieczo~6w wyk~nać dokładne
ryaunki z wszystkimi naw~t najsłabszymi gwiazdami d?strzegalnymt prze.z uzywen'\ lunet«;
w okolicy nie ba wskazaneJ przez współrzędne planetkt Przez porówname ryaunkow zna·
Jeźó można planetk<a jako t'l 7 pośród gwiazd, która zmieniała owe położenie l dolia na dzień
jednakowo w tym aamym kierunku.
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KO:IIUNlKATY KOL PTMA
n'\ miesiąc maj 1953 r.
Gliwice - l. Sck:·et:u·iqt Kot:> jes t czynny w poniedzi:~>ki (!(odz. 16-19), czwartki
(godz. 17-19) oraz soboty (godz. 1G-12) w Gliwicach, ul. Sobieskiego 26, tel.
49-77 - inż. T. Adamski.
2. Biblioteka i<'st czynna przy sPkretariacie.
3. Pokazy nieba odbywa.iq się w każdy bpzchmurny wieczór po uprzectn:m
telefonicznym porozumicnlu się:
Gliwice - ul. Sobieskiego 26, tel. 49-77 - inż. T. Adamski.
Ruda śl. - ul. 3-go Maja 32. tC'l. 524-67 i 524-69 ·- J. Kasza .
J{raków - l. Sckn·tari:~t Kola jest czynny codzienn :e w godzinach 9-13 i 16-19
(soboty 9- 13), ul. św. Tomasza 30J8, tcl. 538-92.
2. Ludowe Obserwatorium Astronomiczne prowadzi na Wawclu pokazy nieba
przez lunety w każdy uczchmurny wieczór (oprócz niedziel i świąt) w godzinach 20-22.
W dniach 1~. V (niedzi e la) i 25. V (poniedziałek) <J .,"dl.. 13, odbędą 'ię
referatowo-dyskus yjne "Wlecz01·y a tronomiczn (' ·'. Sala PTl\1 \, ul. ;w 'l omasza 30, 8.
4 Astronomiel n~? '\Cminnrillm '1\amokształccniowe od~ - vwa -: i'\: \\ l< a idy \\lorek w eodz.
18· -20, w sali PTMA, ul. św. Tomasza 30 8.
·
Nowy Sącz - S<.>ki·etarial Kola jest czynny we wtorki i piątki w godz. 17-19
w lokalu Kola, ul. Jagiellońska 50a.
Poznań l. Sekretariat Kola jest czynny w poniedziałki, wtorki, środy i czwartki
w godz. 15-17, ul. Golęcińska 7.
2. Dnia 13 V (środa), godz. 20 - pokaz nieba w Obr.crwatorium Astronomicznym U. l". , ul. StonPczna 36.
3. Dnia 23. V (sobota), godz. 18 - uroczyste zcbr:tnie w 410 rocznicę śmicr.:i
M. Kopernika. W programie wyklad prof . dra J. Witkowskiego.
Toruń Dnia 11. V (poniedziałek) , godz. 18 odczyt mgra A. Lisickicgo:
"Obser'Natoria a<.:tronomic-1ne·• SaJ ct f~7.yczn~ Lic ·.'ur.l. 0~~6JPokształ. , ul. J\Ialoi!
Gnrbnry.
Warszawa l. Sekretariat Kota jest czynny we wtorki, czwartki i soboty
w godz. 19-20, al. Ujazdowskie 4.
2. Ludowe Obscrwatorium Astronomiczne prowadzi pokazy nieba w gmachu
Obs. Astr. U. W., al. Ujazdowskie 4, w każdy pogodny wieczór (oprócz niedziel i świąt) w godz. 20 -21.
3. Dnia 21. V (czwartek), godz. 1~.30 - odczyt A. WI·óblewski,•~o: .. Akty,.vność
Sl01\ca". Sala K:)pcrnika w Obscrw. Ast1·on. U. W., al. Ujazdowskie 4.
\Vrocław Odczyty (sala Obs<>rw. As tron., ul. Kopernika 11):
13. V (środa), godz. 19 - mgr J. Walichiewicz: "Drogi planet i komet".
27. V (ŚI'Oda), godz. 19 - mgr J. KrawiPcka: "0 pochoclzPniu układu planetarnego".
Przypominamy

uchwałę

IV Walnego Zjurlu nclesatów

Kół

PTMA:

W Roku Kopernikowskim 1953 każdy członek PTMA powinien zwe1·bować
conajmniej jednego nowego członka Towarzystwa tak, by liczba czlon><ców
PTMA w roku tym się podwoiła.
Odznaki PTMA, dla członków 7.wyczajnych (emaliowane) w C'enie 18 zł (plus
4 zt,na koszta przesyłki) oraz dla członków-kandydatów (oksydowane) w cenie
.. zł 4,50 (bez kosztów przesyłki) są do nabycia w biurze Zarządu GI. PTMA.
Obrotowa Mapka Nieba, do nastawiania na okr<.>ślony dzień i godzinę, ułatwia
_. rozpoznawanie gwiazdozbiorów. Mapki są do nabycia w biurze Zarządu Gt.
PTMA, w cenie zł 9, - (plus 4 zł na koszta przesyłki).
"Niebo prze~: .loi'n.łftkę" dra .J. Pagaczcwskicgo - st1·. 112 - cena 8 zł (plus 2 zł
na kos.zta t)>'i.cs:Ytki\ •jest do nabycia w biurze Zarzadu GI. PTMA.
Składka ~;zto,n·~ .zwycZajnych wynosi 16 zł za roi~· kalendarzowy, a czlonków-kan~łofi.'Y . (uczniowie szkół średnich) 6 zł za rok szkolny. Czlonkowle
· nowowstępu.Ją cy' wY.pC'lniaj<l deklarację przystąpienia i wplac"ją jednorazowo
wpisowe zł l,so:
Wszelkie wpłaty, należy dokonywać na konto Za•·7.:,du GI. PTMA, Kraków, ul.
św. 'l'omasza 30/ 8, PKO Nr 4-113-5227 z wyraźnym podąnlem celu wpłaty.
"Urania" wychodzi jako miesięcznik w objętości · 2 ···arkuszy druku dnia 25-go
każdego miesiąca. Wszyscy członkowie PTMA o.ti"zymujJI "Uranię" w ramach
składki członkowskiej. Dla nieczłonków premun.:ii'ata ·".roczna wynosi 24 zt.
Cena zeszytu

zł

t.
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okładce:

W czerwcu 1583 roku na przyjęciu urządzonym w Oxfordzie na cześć
Albrechta Łaslciego, Giordano Bru n o (1548-1600) staje publicznie
w obronie układu planetarnego, odkrytego przez Kopernika i z odkrycia tego wyciąga daleko idące wnioski filozoficzne, za co zostaje spalony na stosie przez inkwizycję.
Znak zodiaku: R a k

Fot. T. PTZ1/Pkowski
Nr zam. 2038 - 17. IV. 1953 - M-4-11117 - 5.000 - Objęt. 2'1• ark. Pap. sat. V kl. 60 gr.
Druk ukończono 2.0. V . 1953 r.
Drukarnia

Związkowa

w Krakowie, ul.

Mikołajska
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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.

WŁADYSŁAW

HORBACKI -

Kraków

UWAGI O ROLI KOPERNIKA W DZIEJACH MYŚLI
NAUKOWEJ
Naród, który pierwszy patrzył na niebo oczami badacza
zainteresowanego strukturą świata - naród helleński - sformułował ustami swego wielkiego myśliciela, P i t a g o r a s a,
podstawowe "prawdy" starożytnego poglądu na świat: niewzruszoność Ziemi i jednostajnie kołowy ruch dokoła niej wszystkich ciał niebieskich. Te dwa założenia, ugruntowane pod koniec VI wieku przed n. e., a wysnute z pobieżnej obserwacji
ruchu ciał niebieskich, wrosły głęboko w świadomość ludzką
i stały się kamieniem węgielnym dawnej astronomii i przyję
tego w starożytności poglądu na świat. A jak były trwałe
i niewzruszone, niech zilustruje przykład następujący. Gdy
K e p l er odkrył swe pierwsze prawo (eliptyczność orbit planetarnych), natychmiast zawiadomił o tym Dawida F a b r i c i u s a, swego przyjaciela, miłośnika astronomii i znakomitego
obserwatora. Oto wyjątek z listu Fabriciusa do Kepiera z r. 1606:
"Swym owalem, czy też elipsą niweczysz kołowość i jednostajność niebieskich obrotów. To zaś, po rozważeniu, wydaje mi
się bezsensowne. Sferyczne bowiem niebo nie może być podło
żem innych ruchów jak tylko kołowych, prawidłowych i jednostajnych". Zdanie to wypowiedział niepospolity astronom
w 2000 lat z górą po ustaleniu przez Pitagorasa fundamentów
starożytnego poglądu na świat.
Po przyjęciu owych "prawd" przychodzą kolejno coraz
dokładniejsze obserwacje, wykazujące coraz wyraźniej niezgodność tych "prawd" z faktami. M e t o n więc w V wieku
przed n. e. wykrywa fakt, że Słońce biegnie (pozornie) do-
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Ziemi po okręgu ruchem niejednostajnym. K a l i pp o s znów ' w IV wieku, poprawiając prymitywny mechanizm świata, opracowany przez E u d ok s o s a, posiada już
znajomość anomalii w ruchach Księżyca. I dalej pokolenie
za pokoleniem astronomów Hellady wykrywa coraz nowe
komplikacje, aż w końcu, dzięki pracom największego astronoma starożytności, H i p p ar c h a, ' jego następca, aleksandryjski astronom Klaudiusz P t o l e m e u s z tworzy swą
"Wielką Składnię", znaną powszechnie pod arabską nazwą
Almagestu. W dziele tym przyjął Ptolemeusz za dogmat pitagorejską niewzruszoność Ziemi i jednostajną kołowaść biegu
ciał niebieskich. Na tych prostych, a opar:tych na pobieżnych
obserwacjach podstawach, zbudował autor Ałmagestu niesły
chanie misterny system, w który z wielką pomysłowością i możliwą ścisłością wtłacza także zjawiska, kłócące się z podstawowy~i założeniami dawnej astronomii.
Mijają wieki. Uświęcony odwieczną tradycją system Ptolemeusza w rękach astronomów średniowiecza od Samarkandy
do Kordoby i Toledo - mongolskich, arabskich, perskich i ca·łego ówczesnego kulturalnego świata Europy ulega ciągł-ym
uzupełnieniom i poprawkom, jak również coraz misterniejszym
komplikacjom zawikłanego mechanizmu. Aż oto w XIII w.
Alfons X, król Leonu i Kastylii wypowiada sławne zdanie:
Si a principia creationis humanae, Dei Altissimi consilio interfuissem, nonnulla melius ordinatiusque condita fuisse". (Gdybym od początku stworzenia ludzkości należał do rady Najwyż
szego Boga, niektóre rzeczy lepiej i rządniej zostałyby stworzone). Dostrzegano więc nieudolność dawnego obrazu systemu
świata, innego jednak znaleźć nie umiano.
Czy ludzie tego okresu nie mogli słusz.n.ie określić swego
stanu duchowego słowami Giordana Bru n a: "Ileż nocy,
dni ile duszę mą wciskał w swe pęta Stagiryta 1 ), kohorta greckich, italskich, arabskich mędrców ... "
Aż oto w roku 1473, w dniu 19 lutego, w domu zamożnego
mieszczanina toruńskiego, przychodzi na świat wielki polski
astronom i myśliciel, Mikołaj K o p e r n i k.
Już we wczesnej swej młodości, podczas studiów akademickich w Krakowie, poznaje Kopernik, głównie na podstawie analizy logicznej, błędność ptolemeuszowego systemu. Żaden jednak
bezpośredni dowód fałszywości kosmologicznego systemu starożytnych nie był znany w tych czasach. Ani dowód obrotu Ziemi
dookoła osi, ani postępowego jej ruchu dookoła Słońca, ani
1)

Arystoteles
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paralaksy gwiazd. Kopernik jednak zdecydowanie i bez najmniejszego wahania odrzuca nieruchomość Ziemi. Nie wypowiada on tej podstawowej prawdy swego systemu jako hipotezy, lecz wszędzie, dosłownie wszędzie w swym wspaniałym
dziele, ruchy kuli ziemskiej wprowadza jako niewzruszoną
i podstawową prawdę nowego systemu.
Myśl o ruchomości Ziemi, jako ideę filozoficzną, wypowiadali i inni. Kilku takich filozofów starożytności cytuje Kopernik. Myśl taką również powziął - Kopernikowi znany tylko
z jednozdaniowej cytaty A r y s t a r c h z Samos.
Wszyscy ci jednak filozofowie rzucali te myśli, jako jeux
d'esprit, jako olśniewające a efemeryczne pomysły; żaden
z nich nie uczynił tego, co jest tytułem największej chwały
Kopernika i co z pewnością uczyniło go jednym z pionierów
metodyki nowoczesnej, materialistycznej myśli naukowej.
Zaden nie szukał i nie znalazł potwierdzenia swych idei filozoficznych na drodze ścisłych obserwacji i obliczeń. Kopernik
poświęca się bez wytchnienia tym pracom czy to w Lidzbarku,
przy boku swego wuja biskupa, czy w Olsztynie wśród walk
z Krzyżactwem, czy w końcu w skromnym, jak pustelnia,
mieszkaniu kanoniczym we Fromborku. Przez 30 z górą lat,
podczas niezliczonych bezsennych nocy, przy własnoręcznie
prawie wykonanym "instrumentum parallacticum" (jak go
widzimy na obrazie Jana Matejki) szuka i znajduje fakty,
potwierdzające słuszność jego teoretycznych założeń, fakty,
które gromadzone przez szereg lat i naukowo opracowywane
ułożą się w końcu w absolutnie przekonywujący obraz helio<:entrycznego układu świata.
Ta właśnie olbrzymia praca znajdowania faktów, potwierdzających podstawową, na filozoficznych przesłankach opartą
myśl przewodnią systemu, jest cechą odróżniającą nowoczesny
sposób myślenia Kopernika od dawniejszego niemal wszystkich
jego poprzedników w zakresie filozofii przyrody.
Niebawem po ogłoszeniu dzieła Kopernika i po jego zgonie
zjawiają się dwaj wielcy uczeni, obaj idący świadomie wła
snymi drogami, obaj płonący pragnieniem wytyczenia nowych
dróg ludzkiej myśli poznawczej: G a l i l e u s z i D e s car t e s
(Kartezjusz).
Jak jeden tak i drugi był zwolennikiem systemu Kopernika,
pragnął go ugruntować i wesprzeć. Drogi jednak, którymi poszli
i które utorowali swym następcom były najzupełniej różne.
Kartezjusz, genialny matematyk i wielki filozof, pragnął
całą swą istotą oderwać się od tradycyjnej, opartej na Arystotelesie filozofii przyrody i szukał nowych dróg. I chociaż miał
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ich wyczucie nie wyszedł poza dawny, metafizyczny sposób myślenia, z którego, mimo całego swego talentu,
nie był w stanie się wyrwać. Był on metafizykiem, który
z ograniczonej liczby faktów doświadczalnych lub z życiowego
doświadczenia z ufnością wysnuwał moc wniosków, nie dopuszczając nawet myśli, że może się wytworzyć jakaś rozbieżność
między jego końcowymi wnioskami a rzeczywistością. Podkreślona tu tendencja Descartesa znalazła swój pełny wyraz
w ogłoszonym przezeń w roku 1644 dziele pt. Principia Philosophiae. Kartezjusz omawia tu swoją sławną, gorąco przez
ówczesny świat naukowy przyjętą teorię wirów. Wszechświat,
według tego poglądu, jest wypełniony jednorodną substancją
i podzielony na ogromne wielościenne komory, w których wnę
trzu odbywa się wieczne, niepowstrzymane kołowanie materii.
Ruch ten, odbywający się dokoła centralnych ciał, porywa substancję zawartą wewnątrz każdej komory i tworzy w ten sposób olbrzymie systemy wirowe. Sławne te vortices mogą się
składać z podrzędnych, mniejszych wirów wtórnych, objętych
zgodnym ruchem całości. Teoria ta, pomyślana na skalę kosmiczną, a szerokością swego zamysłu pretendująca do roli
wielkiego systemu świata, nie zdołała wyjaśnić żadnego zjawiska z dziedziny ruchów ciał niebieskich i nie stała się źró
dłem żadnych nowych, zapładniających idei. Jest ona typowym
przykładem koncepcji spekulatywnej, wysnutej ze zbyt szczupłej
ilości poznanych faktów, by mogła się zgodzić z ogółem zjawisk
poznawanej przez nas rzeczywistości. I mimo, że Kartezjusz
marzył "o otworzeniu tajników przyrody i matematyki tym
samym kluczem", mimo, że jest on autorem wielu doskonałych idei w dziedzinie matematyki, które stały się trwałym
dorobkiem ludzkości, mimo to wszystko nie udało się P1.U znaleźć właściwej i prostej drogi do tajników Wszechświata .•Tego
zaś następcy, ludzie tej miary co M a l e b ran c h e, H o b b e s,
S p i n o z a i L e i b n i t z, prowadząc dalej jego pracę, również nie zdołali rozwikłać żadnej zagadki budowy wszechświata.
Nie udało się im, poza osiągnięciami natury epistemologicznej,
dać ludzkości żadnej wielkiej prawdy przyrodniczej, czym niewątpliwie poszczycić się może drugi kierunek badań, materialistyczny, rozwinięty w ślad za Kopernikiem przez Galileusza.
Galileusz, podobnie jak Kartezjusz, był zwolennikiem systemu Kopernika. W przeciwieństwie jednak do metafizycznego
sposobu myślenia francuskiego filozofa i jego następców, Galileusz w metodzie swych badań idzie śladami Kopernika i każdą
ideę, którą wypowiada w swych nieśmiertelnych dialogach,
popiera ogromnym materiałem doświadczalnym. Potwierdzają
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to wszystkie dzieła Galileusza, a zwłaszcza ów tak ważny dla
triumfu idei Kopernika, "Dialog o dwóch wielkich systemach
świata". To zaś stałe dążenie do oparcia głoszonych prawd na
podstawach doświadczalnych, dowodzi, że metoda Kopernika
znalazła w Galileuszu swego godnego kontynuatora. Wielki ten
uczony z pasją toruje nową drogę, na którą wkroczy wkrótce
K e p l er, tak zasłużony w dziedzinie mechaniki niebieskiej.
Jak o młody człowiek, Kepler porywał się w swym dziełku
pod tytułem Mysterium cosmographicum (rok 1596) na rozwią
zanie wielkich zagadnień budowy systemu słonecznego w myśl
starożytnych marzeń o muzyce sfer niebieskich, o mistycznym
znaczeniu pięciu foremnych wielościanów i podobnych ideach
właściwych pitagorejczykom i Platonowi. Po 23-ch latach
powróci on znowu do tych problemów w Harmanices Mundi
(r. 1619). Wśród poetyckich marzeń i fantazjowań w V księdze
tego dzieła rozżarza się nagle wspaniałym blaskiem wielka
prawda, znana pod nazwą trzeciego prawa Keplera. Historia
odkrycia tego prawa świadczy o zwrocie w umysłowości wielkiego astronoma i potwierdza, że w swych pracach wkroczył
on na drogę torowaną przez Kopernika i Galileusza. Oto co
pisze o tym Kepler w swym dziele: "Po ośmiu miesiącach
(pracy) ujrzałem pierwszy promyk światła, po trzech dalszych
miesiącach zajaśniał mi dzień, aż w końcu po kilku dniach ...
ujrzałem Słońce". Słowa te są echem ogromnych trudności
badawczych i rachunkowych, z którymi Kepler się spotkał
i które przemógł, opierając swe nowo odkryte prawo na podstawie dokładnych obserwacji i obliczeń. Potem znikną już
na zawsze marzenia i fantastyczne pomysły, a wielki astronom
pójdzie nową drogą, drogą materialistycznego poglądu na świat,
by swą pracą przygotować triumfy nieśmiertelnego N e w t o n a.
Jest to ta sama droga, którą kroczy obecne pokolenie badaczy,
osiągając coraz to nowe, coraz wspanialsze wyniki.
U jej progu stoi potężna postać naszego wielkiego rodaka,
którego geniusz ją wytknął i oświetlił - cicha i skromna postać ojca nowoczesnej astronomii Mikołaja Kopernika.
KRZYSZTOF SERKOWSKI -

Warszawa

ELEKTRONOWA MASZYNA OBLICZA POŁOZENIA
PLANET
Elektronowa maszyna matematyczna Marax, opisana w pofantastyczno-naukowej S. L e m a "Astronauci" 1 ), traktowana jest przez ogromną większość czytelników książki jako
wieści

') " Czytelnik'' 1951.
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nierealny wytwór fantazji autora. Tymczasem Marax w niektórych tylko szczegółach przewyższa istniejące obecnie maszyny matematyczne.
W spółczesne maszyny elektronowe w ciągu kilku godzin
rozwiązują zagadnienia, nad którymi przy użyciu zwykłych,
biurowych maszyn do liczenia musiałoby pracować kilku rachmistrzów przez parę lat. Do zagadnień mniej więcej tego typu
na~eżą dokładne obliczenia położeń wielkich planet. Zagadnienie to rozwiązane zostało w 1951 roku2 ) przy pomocy skonstruowanej w 1947 r. maszyny matematycznej, która nie jest zresztą

Maszyna elektronowa, przy pomocy której
tablice planet.

zostały

obliczone nowe

ani najlepszym, ani największym z pośród kilkunastu istniejących obecnie na świecie wielkich elektronowych kalkulatorów.
Obliczone przy pomocy tej maszyny tablice zawierają współ
rzędne prostokątne Jowisza, Saturna, Urana, Neptuna i Plutona
podane w 40-dniowych odstępach czasu dla lat 1653-206()
z dokładnością l O-cio cyfrową. Do ich obliczenia wykorzystane
były wszystkie posiadające dostateczną dokładność obserwacje
pozycji planet z lat 1780-1940 w liczbie 25 000, z czego 15 00()
obserwacji J<:wisza i Saturna.
·
2)

Por. Urania, T. XXIII, str. 78.
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Aż do zeszłego roku najlepszymi tego rodzaju tablicami
były tablice położeń Jowisza i Saturna, obliczone w latach
1881-1890 przez G. W. H i l l a. Oparte były one na bez porównania mniejszym materiale obserwacyjnym i posiadają dokładność nie wystarczającą dla współczesnych potrzeb astro-

nomii.
Należyte wykorzystanie całego ogromnego materiału obserwacyjnego stało się możliwe tylko dzięki zastosowaniu kalkulatora elek+ronowego. Użyty do rozwiązania tego zagadnienia
kalkulator jest potężną maszyną matematyczną, mogącą bardzo
szybko i zupełnie automatycznie wykonywać długie serie skomplikowanych zespołów działań arytmetycznych. Maszyna ta
zajmuje całą wielką salę i wyglądem przypomina dużą centralG
telefoniczną. Składa się ona z przeszło miliona części , do połącz enia których użyto ponad tysiąc kilometrów przewodów
elektrycznych.
Najbardziej istotnymi elementami konstrukcyjnymi maszyny
są lampy elektronowe tych samych typów, jakie są
stosowane w odbiornikach radiowych. Maszyna zawiera 12 500
takich lamp. Zbudowane są z nich przede wszystkim tzw.
l i c z n i k i e l e k t r o n o w e, służące do zapamiętywania oraz
dodawania liczb. Odgrywają one w maszynie podstawową rol ę ,
ponieważ zanim maszyna wykona jakiekolwiek działania na
liczbie, musi najpierw tę liczbę zapamiętać. Liczników takich
jest w maszynie kilkanaście . Każdy z nich składa się ze stukilkudziesięciu lamp elektronowych i może zapamiętywać dowolną 19-to cyfrową liczbę.
Do zapamiętania każdej spośród 19-tu cyfr takiej liczby
zastosowany jest z e s p ó ł czterech lamp elektronowych specjalnego typu (tzw. podwójne triody), będących e l e m e nt a m i p amię c i maszyny elektronowej. Pierwszy taki zespół odpowiada ostatniej cyfrze liczby zapamiętywanej przez
licznik, czyli odpowiada "jednostkom", drugi zespół odpowiada
przedostatniej cyfrze, czyli "dziesiątkom", trzeci - "setkom''
itd. Każda z czterech lamp, wchodzących w skład ze$połu może
znajdować się w dwóch stanach, oznaczanych zwykle jako stan
O oraz stan l. W stanie O prąd przepływa tylko przez jednq
połówkę lampy, w stanie l tylko przez drugą połówkę.
Zamiast cyfr O, l, 2, ... , 9 stosuje się w maszynie elektronowej pewne układy symboli O oraz l. Każdej cyfrze przyporządkowany jest układ czterech takich symboli. Poszczególnym
cyfrom przyporządkowuje się następujące czwórki symboli:
o= 0000, l = 0001, 2 = 0010, 3 == 0011, 4 = 0100
5 = 0101 , 6 = 0110, 7 --,- 0111, 8 = 1000, 9 = 1001
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Ostatniemu symbolowi w czwórce odpowiada stan pierwszej
lampy w zespole, przedostatniemu- drugiej, itd. Np. cyfrze 5,
czyli 0101 odpowiadają następujące stany lamp, stanowiących
elementy pamięci: pierwsza lampa w zespole jest w stanie l,
druga w stanie O, trzecia w stanie l, czwarta w stanie O.
Każdy element pamięci skonstruowany jest w ten sposób,
że gdy podziałać na niego impulsem elektrycznym (czyli przepuścić krótkotrwały prąd elektryczny), przechodzi on ze stanu,
w którym się znajduje, w stan przeciwny. Jeżeli element znajdował się w stanie O, to przechodzi pod wpływem impulsu
w stan l. Jeżeli natomiast znajdował się w stanie l, to pod
działaniem impulsu nie tylko, że przechodzi w stan O, ale
ponadto wysyła nowy impuls do następnego z kolei elementu
pamięci. Przypuśćmy np., że zespół czterech elementów pamięci
zapamiętuje cyfrę l. Pierwsza lampa zespołu jest więc w Etanie l, a pozostałe lampy w stanie O. Jeżeli pierwsza lampa
tego zespołu otrzyma impuls, przejdzie pod jego wpływem ze
staJnu l w stan O i wyśle nowy impuls do drugiej lampy. Druga
lampa pod wpływem impulsu z lampy pierwszej przejdzie ze
stanu O do stanu l. Ostatecznie lampy zespołu znajdą się więc
w stanach, odpowiadających cyfrze 2 = 0010.
Jakiejkolwiekbądź cyfrze odpowiada stan zespołu z czterech lamp, pod wpływem impulsu otrzymanego przez pierwszą
lampę zespół przechodzi do stanu, odpowiadającego cyfrze
o jedność większej. Fojedynczy impuls działający na pierw·szą
lampę zespołu odpowiada więc dodaniu liczby l do tej liczby
jednocyfrowej, która jest przedstawiana przez zespół. Podobnie
dwa następujące po sobie impulsy odpowiadają dodaniu liczby
2, trzy impulsy - dodaniu liczby 3 itd.
Jeżeli impuls elektryczny zostanie wysłany do pierwszej
lampy zespołu, znajdującego się w stanie odpowiadającym
cyfrze 9, zespół zachowuje się zupełnie wyjątkowo. Mian.Jwicie
pod wpływem tego impulsu zespół przechodzi do stanu odpowiadającego cyfrze O, wysyłając zarazem impuls do pierwszej
lampy następnego zespołu czterech lamp. Jeżeli nasz zespół
odpowiada np. "jednostkom", impuls ten wysłany będzie do
zespołu "dziesiątek" i spowoduje zwiększenie liczby "dziesiątek" o l.
Przypuśćmy teraz, że do liczby zapisanej w liczniku elektronowym chcemy dodać jakąś inną liczbę. Jeżeli np. chcemy do
liczby 306 dodać liczbę 185, to wysyłamy 5 impulsów do zespołu "jednostek", 8 impulsów do zespołu "dziesiątek" i l impuls
do "setek". W wyniku zespoły te znajdą się w stanach, od po-
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cyfrom l, 9, 4, czyli w liczniku zapisana będzi e
306
185.
Każdy zespół licznika zaopatrzony jest w urządzenie umożliwiające wysłanie w razie potrzeby określonej serii impulsów
do odpowiedniego zespołu innego licznika. Tym sposobem do
każdej liczby, zapisanej przez jakiś licznik elektronowy można
w każdej chwili dodać liczbę zapisaną w którymkolwiek innym
liczniku. Dodawanie takie maszyna wykonuje bardzo szybko:
w ciągu sekundy może ona wykonać 250 dodawań 19-cyfrowych
liczb ' ).
Maszyna zaopatrzona jest w urządzenia, pozwalające równie
łatwo jak dodawanie, wykonywać odejmowanie, mnoż enie
i dzielenie liczb zapisanych na licznikach elektronowych ; działania te w gruncie rzeczy sprowadzają się zresztą do dodawania.
Wykonanie np. mnożenia dwóch 19-cyfrowych liczb zajmuje
maszynie 1/5o sekundy.
Oprócz liczników elektronowych, maszyna posiada 150 liczników elektromagnetycznych, działających bez porównania wol niej i używanych jedynie do zapamiętywania liczb, a nie do
wykonywania działań arytmetycznych.
Dane liczbowe, które podajemy maszynie, zapisywane s ą
na szerokiej taśmie kartonowej przy pomocy systemu otworków. Taśmę dziurkuje się perforatorem, przypominającym
maszynę do pisania. Cyfry zapisywane są jako takie same
czwórki symboli, jak w licznikach elektronowych: symbolowi l
odpowiada tu otworek w taśmie, symbolowi O brak otworka.
Np. liczba 973069 zapisywana jest na taśmie przy pomocy następującego systemu otworków:
liczba 491

(9)

=

ol

+

OOOl
(7)

O
(3)

Ol

00
(O)

(6)

(9)

ol

Liczba 19-cyfrowa zajmuje na taśmie jeden wiersz. Uwzględ
niając jeszcze 2 niezbędne dodatkowe otworki, taśma ma szerokość, odpowiadającą 78 otworkom. Podczas odczytywania
przez maszynę, taśma przesuwana jest pomiędzy metalową
rolką i przyciskającymi do niej taśmę 713 drucikami. Gdy pomiędzy którymś drucikiem i rolką znajdzie się otworek w taśmie , przepływa tam prąd, dając impuls do odpowiedniego

licznika. Maszyna może odczytać 25 liczb 19-cyfrowych w ciągu
sekundy.
Jednocześnie z taśmą, zawierającą dane liczbowe, maszyna
1)
Istnieją zresztą znacznie szybsze maszyny
wykonywać · 100:000 dodawań na sekundę.

elektronowe,

mogące
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innych podobnych taśm dziurkowanych,
instrukcje, kierujące pracą maszyny. Instrukcje
te przedstawiane są w postaci liczb: każdej instrukcji przyporządkowana jest pewna umowna liczba.
Znaczną część taśm instrukcyjnych stanowią t a ś m y p om o c n i c z e, wmontowane na stałe do maszyny i zawierające
szczegółowe instrukcje, dotyczące kolejności wykonywania działań arytmetycznych, składających się na często powtarzające się
w obliczeniach operacje matematyczne takie, jak np. wyciąga
nie pierwiastka kwadratowego, interpolowanie, liczbowe róż
niczkowanie i całkowanie funkcji, rozwiązywanie podstawowych typów równań algebraicznych i różniczkowych itd. Każda
instrukcja na takiej taśmie zawiera 3 informacje: l) z których
liczników wziąć liczby, nad którymi ma być wykonane działanie arytmetyczne, 2) jakie działanie wykonać,3) do którego
licznika posłać rezultat.
Połączenia między poszczególnymi licznikami realizowane
są przy pomocy tzw. w e n ty l i elektronowy c h. Są to
lampy elektronowe, które, gdy otrzymają impuls, zamykają
odpowiedni obwód elektryczny.
Gdy maszyna wykona cykl kilkudziesięciu, czy kilkuset
działań arytmetycznych według instrukcji zapisanych na którejś z taśm pomocniczych, odczytywana jest następna z kolei
instrukcja na tzw. głów n ej t a śmie i n s t r u kc y j n ej,
sporządzanej oddzielnie dla każdego zagadnienia. Instrukcje na
tej taśmie nie dotyczą już kolejności elementarnych działań
arytmetycznych, tylko podają kolejność korzystania z poszczególnych taśm pomocniczych, tj. kolejność wykonywania całych
cyklów działań arytmetycznych.
Oprócz taśm, zawierających dane liczbowe i taśm instrukcyjnych, maszyna elektronowa zawiera taśmy, na których zapisane są t a b l i c e f u n kc j i, najczęściej spotykanych przy
fizycznych i astronomicznych obliczeniach, jak np. funkcje
trygonometryczne, logarytmy, funkcje Bessel'a i inne. Pod wpły
wem odpowiedniej instrukcji, maszyna może automatycznie
odszukać i z dowolną dokładnością wyinterpolować w tych
tablicach potrzebną wartość funkcji oraz przesłać ją do odpowiedniego licznika.
Zagadnienie obliczenia położeń pięciu zewnętrznych planet
na podstawie wszystkich istniejących obserwacji sprowadziło
się do rozwiązania układu nieliniowych równań różniczkowych
30-go rzędu. Obliczenia wykonywane były z dokładnością 14cyfrową, ale ostateczne wyniki, tj. współrzędne planet, opublikowane zostały z dokładnością lO-cyfrową. W trakcie rozwią-
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zywania tego zagadnienia maszyna wykonała ponad 5 milionów
mnożeń i dzieleń oraz 7 milionów dodawań i odejmowań wielkich liczb. Ogólna liczba cyfr, które podczas obliczeń zapisane
były chwilowo przez liczniki maszyny, przekracza 150 milionów.
Dla wykluczenia błędów maszyna wykonywała jednocześnie
dwa równoległe niezależne ciągi obliczeń, co chwila automatycznie porównywane ze sobą. We wstępie do obliczonych przez
maszynę tablic położeń planet czytamy, że z samego charakteru obliczeń wynika, że gdyby jedna cyfra w tablicach była
błędna, to całe tablice musiałyby być błędne.
W ciągu niewielu lat, które upłynęły od zbudowania pierw;szej elektronowej maszyny matematycznej, rozwiązano przy
pomocy tych maszyn wiele zagadnień astronomicznych, dotyczących przede wszystkim teorii ruchu planet i Księżyca, budowy wewnętrznej gwiazd i dynamiki układów gwiazdowych .
Zastosowanie maszyn elektronowych wywołało głęboki przewrót
w matematycznym ujęciu zagadnień fizyki i astronomii. Ma·szyny te umożliwiły przejście od analitycznego przedstawiania
wyników doświadczeń i obserwacji do czysto liczbowego obliczania szukanych wielkości.
Maszyna elektronowa usunęła obawę przed długimi i żmud
nymi rachunkami i otwarła szerokie możliwości ścisłego rozwiązywania najbardziej skomplikowanych zagadnień teoretycznych drogą bezpośredniej obróbki liczbowych danych '
obserwacyjnych.
KAROL

KOZIEŁ

-

Kraków

O LIBRACJI I FIGURZE KSIĘŻYCA
W czasach, w których dowiadujemy się o coraz to wspanial·szych odkryciach astronomicznych na rubieżach znanego obecnie wszechświata w odległościach wynoszących setki milionów
lat światła, wydawaćby się mogło, że odległy o 384 000 km,
tj. zaledwie o 1113 sekundy światła, towarzysz naszej Ziemi
Księżyc, nie kryje już dla astronomów żadnych tajemnic ani
nierozwiązanych problemów. Tak jednak nie jest. Właśnie ze
względu na swoją bliskość pozwala Księżyc na dokładniejsze
i precyzyjniejsze obserwacje, niż to ma miejsce dla innych ciał
niebieskich, co z kolei umożliwia astronomom bardziej wnikliwe i matematycznie ściślejsze opracowanie i wykorzystanie
tych obserwacyj. Toteż niejeden twór matematyczny i niejedna
metoda matematyczna zawdzięcza swe powstanie - jak tego
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uczą dzieje astronomii- problemom narzuconym astronomommatematykom przez Księżyc. Obecnie zaś w szczególności ruch
obrotowy Księżyca i jego figura nadal przykuwa do siebie
uwagę astronomów. Tymi też zagadnieniami zajmiemy się
w niniejszym artykule.
Prawa ruchu obrotowego Księżyca dokoła jego środka masy
odkrył już w 17 stuleciu J. D. C a s s i n i. Pierwsze z tych
praw powiada, że Księżyc obraca się dokoła stałej w nim osi
ruchem jednostajnym, a czas trwania jednego obrotu jest identyczny z czasem obiegu gwiazdowego Księżyca dokoła Ziemi.
Prawo to jest konsekwencją znanego wszystkim faktu obserwacyjnego polegającego na tym, że Księżyc, jak się to popularnie mówi, pokazuje mieszkańcom Ziemi stale to samo oblicze.
To jednak nie jest powiedziane zupełnie ściśle. Dla lepszego
zrozumienia zagadnienia pomyślmy sobie obserwatora umie-szczonego w środku Ziemi i połączmy go prostą ze środkiem
Księżyca. Prosta ta nie będzie się obracała w ciągu miesiąca,
tj. w czasie, w którym Księżyc obiega Ziemię, ruchem jednostajnym, ponieważ orbita Księżyca jest ekscentryczna, a ponadto do jego ruchu eliptycznego dochodzą jeszcze perturbacje.
Na podstawie zaś pierwszego prawa Cassini'ego Księżyc obraca
się dokoła swej osi ruchem jednostajnym. Toteż nasz fikcyjny
obserwator będzie mógł ze środka Ziemi obserwować w ciągu
miesiąca raz na prawym brzegu Księżyca, a później znów na
lewym nieco więcej niż połowę jego powierzchni, a mianowicie
część zawartą między dwoma południkami na Księżycu czyniącymi ze sobą kąt aż do 8°. Zjawisko, o którym mowa, nosi
nazwę libracji optycznej w długości. Istnieje jednak jeszcze
inna libracja optyczna. Dwa bowiem dalsze prawa Cassini'ego
stwierdzają, że nachylenie osi obrotu Księżyca do ekliptyki
jest stałe oraz, że bieguny równika Księżyca, ekliptyki i orbity
Księżyca leżą na jednym kole wielkim w wymienionym tu
porządku. Stąd zaś wynika, że oś obrotu Księżyca nie jest
prostopadła do płaszczyzny jego orbity, a więc nasz obserwator.
ze środka Ziemi zobaczy co % miesiąca pewne dodatkowe partie raz dokoła jednego, potem znowu dokoła drugiego bieguna
Księżyca. Mamy tu do czynienia z tak zwaną libracją optyczną
w szerokości. Wreszcie rzeczywisty obserwator, znajdujący się
na powierzchni Ziemi i biorący udział w jej obrotowym ruchu
dziennym, zobaczy na skutek tego ruchu coraz to inne partie
w okoliceach brzegowych powierzchni Księżyca. To ostatnie
zjawisko nazywamy libracją dzienną. A połączenie wszystkich
3 podanych zjawisk, tj. libracji optycznej w długości i w szerokości oraz libracji dziennej, nazwiemy krótko libracją optycz-
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libracji optycznej oglądać możemy z Ziemi więcej
a mianowicie oKoło 1/ • powierzchni Księżyca.
Pierwsze prawo Cassini'ego może zachodzić tylko wówczas,
jeżeli istnieją siły, dzięki którym Księżyc może utrzymać równość okresów obiegu dokoła Ziemi i obrotu dokoła swej osi.
I tak, gdyby Księżyc był na przykład elipsoidą obrotową, wówczas równość tych okresów byłaby trudną do utrzymania. Musi
on być zatem elipsoidą trójosiową o najdłuższej osi skierowanej ku ciału centralnemu, tj. ku Ziemi. Gdyby dalej Księżyc
poruszał się dokoła Ziemi z szybkością jednostajną po orbicie
kołowej leżącej w płaszczyźnie jego równika, wówczas zupeł
nie określony promień Księżyca, zwany przez T. M a y e r'a
"pierwszym promieniem", celowałby stale ku środkowi Ziemi.
Ponieważ jednak, jak wiemy, Księżyc po orbicie kołowej się
nie porusza, zatem jego pierwszy promień odchyla się periodycznie w sposób zupełnie określony od kierunku siły przyciągającej ze strony Ziemi i Księżyc wykonuje w ten sposób
dokoła swego średniego położenia drgania wahadłowe , które
na ogół odzwierciedlają nierówności Jego ruchu po orbicie.
Drgania te składają się na zjawisko, które nosi nazwę fizycznej
libracji Księżyca i to w szczególności tak zwanej libracji wymuszonej. Wielkość drgań tej libracji fizycznej wymuszonej
zależy nie tyle od amplitud nierówności biegu Księżyca, ile
raczej od okresów tych nierówności. Wiemy bowiem z elementarnych własności ruchu wahadłowego, że nawet bardzo drobne
impulsy, o ile tylko przypadają w odpowiednich momentach,
wpłynąć mogą zasadniczo na przebieg tego ruchu. W dawniejszych pracach teoretycznych dotyczących fizycznej libracji
Księżyca starano się uzyskiwać na rozwinięcia podające tę
librację wyrażenia matematyczne o stosunkowo prostej interpretacji. Ta droga jednak zacierała niejednokrotnie wspomniany przed chv.rilą fakt fizykalny, nie pozwalając dojść do głosu
wyrazom o małych amplitudach w teorii ruchu obiegowego
Księżyca, ważnym jednakże ze względu na swoje okresy w teorii
ruchu obrotowego Księżyca. Toteż na przykład autor niniejszego artykułu, idąc w tej mierze za H a y n ' e m, zwracał w swej
Pracy nad libracją Księżyca uwagę na to, aby po szczegółowej
analityczno-rachunkowej dyskusji otrzymać pełne rozwinięcia
teoretyczne fizycznej libracji Księżyca przy uwzględnieniu najdrobniejszych nawet wyrazów występujących w teorii Jego
ruchu obiegowego, które ze względu na swoje okresy mogłyby
mieć wpływ na wyznaczenie tak zwanych stałych libracji
fizycznej. A trzeba tu zauważyć, że współczynniki wyrazów
w rozwinięciach libracji fizycznej są wielkościami nader maniż połowę ,
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i dla obserwatora z Ziemi wyrażają się w setnych sekundy
łuku. Toteż mając na uwadze trudności, z jakimi spotykamy
się np. przy wyznaczaniu trygonometrycznych paralaks gwiazd
stałych, które bądź co bądź są dla naszych narzędzi optycznych punktami świetlnymi, możemy być z góry przekonani,
że problem libracji fizycznej, w którym szukamy wielkości tego
samego rzędu co paralaksy gwiazd, nie mając już przy tym do
czynienia z punktami świetlnymi, wymagać będzie zarówno
bardzo subtelnych metod obserwacyjnych, jakoteż i precyzyjnych sposobów opracowania uzyskanych obserwacyj.
Oprócz libracji fizycznej wymuszonej przewiduje teoria ruchu obrotowego Księżyca istnienie pewnych innych drgań, noszących nazwę libracji dowolnej, której nie udało się dotychczas ze względu na jej małość wyznaczyć dostatecznie dokład
nie. Jako powód tych drgań, znanych pod nazwą libracji dowolnej, można by sobie pomyśleć na przykład upadki na Księ
życ jakichś większych mas meteorycznych, względnie też uważać te drgania jako pozostałość w ruchu obrotowym Księżyca
z czasów, gdy jego szybkość obrotowa była odmienna od
obecnej.
Aczkolwiek pomiędzy ruchem obrotowym Księżyca i Ziemi
zachodzą znaczne różnice, możemy jednak i tu snuć pewne
analogie. Określony mianowicie przez prawa Cassini'ego ruch
obrotowy Księżyca może być porównany z ruchem precesyjnym
osi ziemskiej, a nutacji odpowiadałaby libracja fizyczna.
Opisany wyżej ruch obrotowy Księżyca dokoła jego środka
masy można scharakteryzować i ująć matematycznie przy pomocy wspomnianych wyżej stałych libracji fizycznej. Dla wyznaczenia tych stałych dokonać trzeba specjalnych, libracyjnych obserwacji Księżyca. Obserwacyj tych dokonuje się przy
pomocy heliometru. Jest to luneta posiadająca obiektyw skła
dający się z dwóch połówek , które mogą być względem siebie
przesuwane i stanowią główną część urządzenia pomiarowego
heliometru. Dla zmierzenia odległości dwóch niezbyt od siebie
odległych punktów świetlnych na niebie wystarczy przesunąć
połówki obiektywu heliometru na tyle, aby obrazy tych dwóch
punktów zlały się w okularze lunety. Wówczas z wielkości
przesunięcia połówek obiektywu odczytanego na specjalnej
skali możemy wnosić o odległości kątowej dwóch badanych
punktów świetlnych, otrzymując przy tej sposobności również
tak zwany kąt pozycyjny') łuku łączącego te dwa punkty.
') Przez kąt pozycyjny łuku na sferze niebieskiej rozumiemy w astronomii kąt , jaki łuk ten czyni z przecinającym go kołem godzinnym.
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Postaramy się teraz dać czytelnikowi pewne wyobrażenie
o tym, jak za pośrednictwem obserwacji heliometrycznych wyznaczyć możemy stałe libracji fizycznej , to jest stałe charakteryzujące ruch obrotowy Księżyca. Obieramy w tym celu mały,
ale wyraźnie rysujący się krater, zwany Mosting A, położony
w okolicy środka tarczy Księżyca, tj. niedaleko od punktu,
w którym pierwszy promień Księżyca przebije jego powierzchnię. Krater Mosting A odszukać można na linii łączącej znany
krater Kopernik z kraterem Ptolomeusz, bliżej tego ostatniego,
zwracając uwagę na rzucający ~Się w tym miejscu w oczy pięcio
bok złożony z otaczających Mosting A kraterów. Jako zupełnie
określony punkt na powierzchni Księżyca wykonuje krater
Mosting A w takt opisanych wyżej drgań libracyjnych ruch
periodyczny względem środka masy Księżyca. Aby to móc
obserwować, należy wyznaczać przy pomocy heliometru poło
żenia krateru na tarczy Księżyca. Ale względem czego? Otóż
nie pozostaje nic innego, jak tylko mierzyć odstępy - przy
równoczesnym wyznaczaniu ich kątów pozycyjnych - krateru
Mosting A od oświetlonego brzegu tarczy Księżyca. Lecz tu
zjawiają się od razu ogromne trudności, które wiążą też problem libracji fizycznej Księżyca jeszcze silniej z problemem
jego figury. Brzeg bowiem tarczy Księżyca, tak jak i inne okolice jego globu, najeżony jest "górami i przepaściami, które występują szczególnie licznie w okolicach biegunów. W każdym
razie nie jest brzeg tarczy Księżyca żadną regularną krzywą.
Aby zatem wyznaczyć stałe libracji, - a wśród nich przede
wszystkim nachylenie osi Księżyca do prostopadłej do ekliptyki, które wynosi okrągło l y,; o oraz tak zwaną mechaniczną
eliptyczność Księżyca, charakteryzującą między innymi rozkład
mas wewnątrz jego globu, - trzeba by właściwie najpierw
umieć wyznaczać nierówności brzegu tarczy Księżyca, to jest
wiedzieć, ile ponad średni poziom wznoszą się góry położone
na brzegu tarczy, a ile poniżej poziomu znajdują się doliny
i przepaście tam występujące. Z trudnością tą radzimy sobie,
jak to często ma miejsce w astronomii, na drodze kolejnych
przybliżeń.

Dla ułatwienia wyznaczania nierówności brzegu Księż yca
posiadamy dzisiaj poza innymi karty Hayn'a, to jest mapy pasa
brzegowego Księżyca rozciągającego się aż do 10" po obu stronach średniego brzegu, co potrzebne jest z uwagi na to, że
dzięki libracji możemy oglądać z Ziemi więcej niż połowę powierzchni Księżyca. Karty Hayn'a zawierają izohipsy, czyli linie
łączące punkty o jednakowym wzniesieniu ponad średni poziom
globu księżycowego. Nie są to jednak mapy zawierające izo-
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hipsy, czy też warstwice w takim znaczeniu tych terminów,
jakie nadajemy im w przypadku map geograficznych przedstawiających nierówności powierzchni Ziemi. Dla Księżyca muszą
bowiem karty izohips uwzględniać to, co na jego brzegu zobaczyć może obserwator z Ziemi. Jeśli więc na przykład wysoka
góra, która nie znajduje się w danym momencie dokładnie na
brzegu, ale w części powierzchni Księżyca bliższej obserwatora
ziemskiego, zasłania dolinę, która znajdowałaby się wtedy dokładnie na brzegu, to karty powinny dać w tym miejscu pasa
brzegowego wysokość odpowiadającą rzutowi omawianej góry,
a nie doliny, ponieważ właśnie rzut tej góry obserwator z Ziemi
będzie widział pozornie na brzegu. Sprawy tego rodzaju komplikują oczywiście niepomiernie cały problem wyznaczania
nierówności brzegu oraz ich map. Dalszą kwestię stanowi sposób korzystania z kart Hayn'a. Dzięki libracji bowiem coraz to
inne partie powierzchni Księżyca znajdują się na jego brzegu.
Toteż Hayn był zmuszony podać dość skomplikowane wzory
dla rozwiązania omawianej kwestii. Dopiero dzięki krakowianowym wzorom prof. T. B a n a c h i e w i c z a z Krakowa, podanym w roku 1929, zagadnienie wyznaczania kunturu brzegu
Księżyca przy użyciu kart Hayn'a zostało rozwiązane prosto
i przejrzyście.
Opisaną wyżej metodę otrzymywania stałych libracji fizycznej, polegającą na wyznaczaniu przy pomocy heliometru pozycji krateru Mosting A w stosunku do oświetlonego brzegu
Księżyca, obmyślił astronom królewiecki B e s s e l. Następcy
jego w tej dziedzinie, a między innymi Hart-wig i Hayn,
uzyskali również piękne szeregi obserwacyjne, z których jeden
został opracowany w Krakowie.
Wyjątkową jednak pozycję ma w tej dziedzinie do zanotowania Obserwatorium Kazańskie, gdzie omawiany problem
libracyjny jest przedmiotem badań już od przeszło pół wieku.
Narzędziem używanym do obserwacji Księżyca w Kazaniu jest
heliometr, siostrzany instrument heliometru dorpackiego, należący do nowszego typu heliometrów zbudowanych przez Repsolda w Hamburgu dla obserwacji przejścia Wenus przed tarczą
Słońca w roku 1874. Pierwszy szereg obserwacji libracyjnych
wykonał na heliometrze kazańskim w latach 1895-1898 Kras n o w, późniejszy profesor Uniwersytetu Warszawskiego. Dwukrotnie opracowywany był następny szereg kazański wykonany
przez Michajłowskiego w latach od 1898 do 1905. Trzeci
z kolei szereg obserwacji libracyjnych wykonał w Kazaniu
w latach 1910-1915 T. Banachiewicz, obecny dyrektor Obserwatorium Krakowskiego. Redukcja tego szeregu, dokonana
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przez jego następcę w kazańskich pracach libracyjnych A. A.
J ak o w ki n a, wykazała bardzo wysoką dokładność i precyzję obserwacyj Banachiewicza. Następnie obserwował Księ
życ na heliometrze w Kazaniu w latach 1916-1931 A. A. Jakowkin, obecnie profesor Uniwersytetu Kijowskiego, który też
zredukował i opracował swoje obserwacje. O jego pracach nad
figurą Księżyca będzie jeszcze mowa później. Po Jakowidnie
podjął obserwacje libracyjne w Kazaniu i prowadził je od 1932
do 1948 r. I. W. B e l k o w i c z . Temu zdolnemu astronomowi
radzieckiemu nie pozwoliła niestety śmierć opracować całości
jego pięknych obserwacyj. Jeszcze za życia Belkowicza zaprawił się do wykonywania trudnych obserwacji libracyjnych jego
następca A. A. N e f i e d i e w, który prowadzi je nieprzerwanie od roku 1938 do chwili obecnej. W ten sposób astronomia
radziecka posiada w serii kazańskiej jedyny w swoim rodzaju
ciąg obserwacji heliometrycznych Księżyca, który dzięki swej
jednorodności i długości przedstawia dużą wartość naukową
i stanowi bazę obserwacyjną dla wszelkich prac nad ruchem
obrotowym i figurą Księżyca.
Pierwsza próba zaatakowania problemu libracyjnego na
drodze fotograficznej, dokonana przez P u i s e u x w Paryżu,
który z 6 000 zdjęć Księżyca wybrał 40 najlepszych, wykonanych na przestrzeni 15 lat, zupełnie się nie powiodła, gdyż zawierała, jak to wykazał prof. Banachiewicz, grube zmyłki rachunkowe. Dopiero trzecie z kolei opracowanie obserwacyj
Puiseux doprowadziło do pewnych rezultatów. Praktycznie więc
na razie jedynym narzędziem, przy pomocy którego dotychczas
owocnie wykonywano obserwacje libracyjne jest heliometr,
a to przede wszystkim dzięki temu, że obserwacje na tym
instrumencie ~ają od razu kąty pozycyjne, o co w wypadku
obserwacyj fotograficznych trudno. Na płycie fotograficznej
bowiem nie łatwo jest otrzymać razem ze zdjęciem Księżyca
równocześnie też i zdjęcie jakiejś pobliskiej gwiazdy, umożli
włającej dokonanie orientacji na globie księżycowym, czyli
pozwalającej otrzymać potrzebne tu kąty pozycyjne.
Jeśli chodzi o opracowywanie obserwacji libracyjnych, to
i w tej dziedzinie mamy do zanotowania w ostatnich latach
znaczny postęp. I tak na przykład przy redukcji obserwacyj
drugiego szeregu heliometrycznego Hartwiga, wykonanego przez
niego w Dorpacie, opracowana została w Krakowie nowa metoda wyrównywania obserwacyj libracyjnych Księżyca w oparciu o krakowianowy algorytm metody najmniejszych kwadratów podany przez prof. Banachiewicza. Metoda ta pozwoliła
autorowi niniejszego artykułu wyznaczyć stałe libracji fizycznej
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ze znacznie większą dokładnością, niż to było możliwe we
wszystkich dotychczasowych opracowaniach szeregów libracyjnych.
Zajmowanie się problemem libracji doprowadziło astronoma
radzieckiego Jakowkina do odkrycia bardzo interesującego zjawiska, które zostało nazwane w Krakowie "efektem J akowkina". Efekt ten polega na tym, że, jeżeli wyznaczamy, stosując
dawniejsze metody redukcji pomiarów heliometrycznych Księ
życa, jego promień a wyznaczanie odległości krateru Mosting A od oświetlonego brzegu Księżyca sprowadza się w gruncie rzeczy do pomiarów jego promienia, to stwierdzić możemy
zależność tego promienia od libracji optycznej w szerokości.
Innymi słowy, jeżeli obserwator z Ziemi przyjmie na średni
poziom brzegu tarczy Księżyca koło,.będzie musiał na promień
tego koła - zredukowany już oczywiście do średniej odległo
ści Ziemia- Księżyc przyjmować nieco różne wartości zależnie od tego, czy w danym momencie ze względu na librację
w szerokości widzi raczej okolice północnego, czy też południo
wego bieguna Księżyca. Aczkolwiek zagadnienie efektu Jakowkina jest obecnie jeszcze pod dyskusją naukową, niemniej ciekawy i niełatwy do wykrycia efekt sam przez się rzuca pewne
światło na strukturę kart Hayn'a, z którymi jest do pewnego
stopnia związany oraz może być pomocny przy porównywaniu
dawnej metody opracowywania obserwacyj heliometrycznych
Księżyca · z nową.
Na zakończenie podamy jeszcze kilka uwag charakteryzujących znaczenie i zastosowania omawianego tutaj problemu
libracji i figury Księżyca. I tak na przykład: dawniejszych
obserwacyj pozycji Księżyca wśród gwiazd dokonywano, nawią
zując brzegi jego tarczy do nitek mikrometru; Itie uzyskiwano
jednak w ten sposób zbyt dużej dokładności. I to nie tylko
na skutek istnienia nierówności brzegu, ale również z powodu
zjawiska tak zwanej iradiacji polegającej na dużej różnicy wyglądu oświetlonego brzegu i sąsiadującego z nim tła nieba.
Dzisiaj dokonuje się tych obserwacyj przez mikrometrowanie
wielokrotnie wyżej cytowanego, libracyjnego krateru Mosting A,
który, jako dobrze zdefiniowany punkt świetlny na tarczy Księ
życa, może być znacznie dokładniej obserwowany niż brzeg ·
księżycowy. Ale redukcje tych obserwacyj mogą prowadzić do
dokładniejszych niż dawne wyników jedynie przy założeniu
dobrej znajomości stałych libracji Księżyca.
Również i znajomość nierówności pasa brzegowego Księżyca
znajduje obecnie w astronomii coraz większe zastosowanie .
J eszcże do niedawna nierówności brzegu księżycowego stano-
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wiły główne źródło błędów przy wyznaczaniu momentów kontaktów w czasie całkowitego zaćmienia Słońca. Ale od roku 1927,
w którym miała miejsce pierwsza polska wyprawa na zaćmie
nie Słońca do Laponii Szwedzkiej, nierówności brzegu Księ
życa dające na krótko przed rozpoczęciem całkowitości zjawisko tak zwanych "pereł Bailey" łatwych do zaobserwowania
przy pomocy zaprojektowanych przez prof. Banachiewicza
chronokinematografów - zostały użyte jako punkty oporowe
dla dokładnego wyznaczenia momentów kontaktów oraz różnicy
promieni Słońca i Księżyca. Podobnie też znajomość nierówności brzegu staje się coraz bardziej nieodzowna przy redukcji
obserwacyj zakryć gwiazd przez Księżyc. Pełne bowiem wykorzystanie tych obserwacyj, których precyzja dzięki stosowaniu do nich urządzeń elektronicznych znacznie w ostatnich.
czasach wzrosła, jest możliwe jedynie przy bardzo dokładnei
znajomości nierówności brzegu Księżyca.

KRONIKA
Ruchomy obiekt
W niektórych obserwatoriach fotografuje się w celach patrolowych
pogodnej nocy całe dostępne niebo, stosując szerokokątne kamery. Przegląd uzyskanych klisz daje nieraz niespodzianki. I tak na
kliszy zdjętej w obserwatorium Harvardzkim dnia 9. III. 1953 zauważono "ruchomy obiekt" w południowej części gwiazdozbioru Wielkiej
Niedźwiedzicy o szybkim ruchu dobowym: + 17m,2 w rektascenzji i -L3°,3
w deklinacji. Odkrycie potwierdzono 12 i 14 tegoż miesiąca w obserwatorium na Mt. Palomar. Wyliczono też prowizoryczną orbitę "obiektu",
który obiega Słońce ruchem· prostym (i = 20") raz na 3,8 lat po silnie
wydłużonej elipsie (e - 0,58), podchodząc w perihelium (q = 1,03 j. a.)
w pobliże orbity ziemskiej, w aphelium zaś w sąsiedztwo drogi Jowism
(2a- q - 3.84 j. a.).
Prawdopodobnie była to jedna z tych "dzikich" planetoid (znamy ich
dotychczas 5: Apollo, Adonis, Hermes, Amor i Ikar), które wyłamują
się z przestrzeni pomiędzy drogami Marsa i Jowisza i odwiedzają pobliże Ziemi. Są to ciała drobne o średnicy paru kilometrów i dlatego
tylko zauważalne, że przebiegają blisko nas.
J. G.
każdej

Prążki

technetu w widmach gwiazd

Promieniotwórczy pierwiastek technet (43. miejsce w układzie periodycznym), otrzymywany na Ziemi laboratoryjnie przy reakcjach jądro-
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dwa lata temu w niewielkich ilościach w widmie
w ostatnim czasie wykryty w rzadko spotykanych gwiazdach typu widmowego S. Typ ten odznacza s1ę, jak wiadomo, występo
waniem związków ciężkich pierwiastków, zwłaszcza cyrkonu i baru.
Ponieważ technet jest . pierwiastkiem promieniotwórczym o okresie
połowicznego rozpadu rzędu sto tysięcy lat, co jest wielkością małą
w porównaniu z okresem życ1a gwiazd, przeto wykrycie licznych jego
prążków w widmach gwiazd typu S , zmusza do przyj ęcia jedneJ z trzech
alternatyw:
Albo w gwiazdach typu S mamy do czynienia z jakimś nie znanym
izotopem technetu, nie ulegającym rozpadowi, albo w tych gwiazdachbogatych w ciężkie pierwiastki - technet stale się wytwarza wskutek
przemian jądrowych nie znanych dotychczas astrofizyce teoretycznej ,
albo wreszcie gwiazdy typu S stanowią nietrwałe , przejściowe stadium
ewolucji gwiazd i wiek ich jest tego rzędu, co czas życia technetu, a więc
liczy się ledwie setkami tysięcy lat.
K. R.
zauważony

Słońca , został

Dziesiątki

nowych planetoid na jednej kliszy

Przy ciągłym postępie technicznym odkrywanie nowych planetoid,
które niegdyś wymagało wielu wysiłków i cierpliwości, staje się coraz
łatwiejsze, a ostatnio odbywa się czasem wprost mimo woli. Przy oglą
daniu zdjęć otrzymanych nową 48-calową kamerą Schmidta lpor. Urania, T. XX; str. 146) przekonano się, iż na każdej kliszy o powierzchni
4;4 stopni kwadratowych i o przeciętnym czasie naświetlania wśród
punktowych obrazów gwiazd i rozmytych mgławic znajduje się od 50
do 100, a czasem i więcej kresek,, będących obrazami przebiegających
planetoid. Wśród tej liczby zaledwie kilkanaście przedstawia planetoidy
już znane. Z powodu wielkiej liczby odkrywanych w ten sposób planetoid, nie opłaca się ich w ogóle rejestrować.
K. 'R.
Teoria ruchu planetki r.eres

W instytucie astronomii teoretycznej Akademii Nauk ZSRR opracowuje się obecnie dokładną teorię ruchu planetki Ceres. Mimo, iż Ceres
została odkryta już w r. 1801, a więc przeszło 150 lat temu, teorii takiej
było dotąd brak. Najdokładniejsze dotychczas tablice ruchu Cerery
opracowane w r. 1925 pozwalały wprawdzie przewidywać jej położenia
na niebie z dokładnością wystarczającą do łatwego odszukania planetki
między okolicznymi gwiazdami, nie nadawały się jadnak do rozstrzygania wielu interesujących zagadnień teoretycznych. Nowe tablice obliczane obecnie przez 7 osób pod kierownictwem W. F. Pro s kur i n a
mają być na tyle dpkładne, aby mierząc różnice między zaobserwowanymi położeniami planetki, a położeniami obliczonymi na podstawie tych
tablic, można było wykrywać zarówno błędy systematyczne w katalogach zawierając y ch gwiazdy porównania, jak również , aby można było
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wyznaczyć pewne poprawki w przyjętej obecnie teorii ruchu Ziemi.
W roku 1952 został ukończony pierwszy etap pracy, w którym obliczono
tak zwane perturbacje pierwszego rzędu, pochodzące od wszystkich
wielkich planet. Rachunki trwały 3 lata. Dalsze etapy pracy obejmujące
perturbacje wyższych rzędów będą przypuszczalnie przebiegać szybciej,
gdyż do rachunków mają być użyte nowe rachunkowe maszyny elektronowe produkcji radzieckiej, które zostały już wypróbowane przy pewnych końcowych rachunkach pierwszego etapu.
(Wg Trudy Instituta Tieorieticzeskoj Astronomii II, 1952)
K. R.

Barwna fotografia planet i

Księżyca

Grupa radzieckich astronomów pod kierownictwem N. P. B ar ab a s z e w a rozpoczęła w kwietniu 1952 regularne fotografowanie Księ
życa, Marsa i Saturna na barwnych kliszach. Tego rodzaju klisze oraz
dające się otrzymać z nich -· również barwne odbitki pozwalają
naocznie przekonać się o zielonkawo niebieskiej barwie "mórz" marsyjskich, o różnobarwnych odcieniach poszczególnych obszarów powierzchni Księżyca i stanowią waŻ11y materiał uzupełniający dla badań
kolorymetrycznych. Grupa Barabaszewa spodziewa się doprowadzić tę
metodę badań do takiej perfekcji, ażeby dawała wyniki nie tylko jakościowe, ale i ilościowe. Przewiduje się rozszerzyć liczbę obiektów fotografowanych, między innymi włączyć do programu fotografowanie ciał
nie należących do naszego układu planetarnego.
[Wg. Astronomiczeskij Cirkular 127, 9. (1952))
K. R.

KRONIKA P.

rr. M. A.

Komun i k at
Zawiadamia się wszystkich Członków P. T. M. A. 1 Jego sympatyków,
że w Warszawie przy Zarządzie miejscowym Tow. powstała Sekcja Meteorytyki, która ma na celu:
l. Utworzenie kolekcji meteorytów naszego Tow.
2. Nabywanie dla powstającej kolekcji wszelkich okazów meteorytów
drogą darowizn, zapisów, wypożyczeń lub zakupów.
3. Zbieranie wszelkich materiałów dotyczących zarówno spadłych lub
znalezionych, jak także przechowywanych na terenie Folski meteorytów.
4. Rozpoznawanie i badanie nadsyłanych okazów meteorytów i opracowywanie ich naukowe.
5. Zbieranie informacji o znajdujących się w Polsce formacjach kolistych (w tym jezior, jeziorek i kraterków) mogących nasunąć przypuszczenie co do ich pochodzenia meteorytowego.
6. Udzielanie naszym Członkom i sympatykom wszelkich informacji,
wyjaśnień i pomocy w zakresie studiów meteoretyki.
7. Propagandę tej nauki i jej popularyzację w społeczeństwie drogą
publikacji i odczytów.
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Uprasza się wszystkich Członków i sympatyków Tow. o popieranie
inicjatywy i współdziałanie z nią.
Za Sekcję Meteorytyki P. T. M. A. w Warszawie:

powyższej

Jerzy Pokrzywnicki

Sprawozdanie Koła Warszawskiego P. T. M. A. za rok 1952
W roku sprawozdawczym Zarząd w osobach: dr J . G a d o m ski
-(prezes), prof. W. Z o n n (wiceprezes), ini. K. C z e tyr b o k. prof. K.
Dembowski, mgr W. Drojanowski, mgr T. Gunthner, B.
H r y n i e w i c z, mgr A. P i a s k o w ski, J. P ok r z y w n i ck i, inż. A.
R y b a r s k i, K. S e r k o w s k i i inż . S. W o l s k i odbył 15 protokółowanych zebrań.
·
Zorganizowano następujące odczyty popularne (poza wymienionymi
w Uranii, XXIII, 281): l) Radar w astronomii, dr J. Gadomski; 2) Atmosfery i klimat planet, dr J. Gadomski; 3) Historia gwiazdozbiorów
i tradycji o planetach i niebie, dr A. Czubryński; 4) Teoria kosmo-

Projekt Obserwatorium Ludowego w Warszawie.
goniezna Schmidta, prof. W. Zonn; 5) Kratery pochodzenia kosmicznego,
inż. K . Czetyrbok; 6) Materia ciemna w Kosmosie, dr J. Gadomski;
7) O meteorach i meteorytach, J. Pokrzywnicki; 8) Budowa wszechświata, A. Wróblewski (Sochaczew) o łącznej liczbie 1515 słuchaczów.
Poza tym opracowano następujące pogadanki radiowe (dr J. Gadomski) dla anteny warszawskiej: l) Jutro zaćmienie Słońca; 2) Droga
Mleczna śpiewa; 3) Jak się waży światy; 4) Echa z Kosmosu; 5) Sierpniowy rój meteorów; 6) Materia ciemna w Kosmosie; 7) Kratery kosmiczne; 8) Polskie wyprawy astronomiczne.
Znacznym powodzeniem cieszyły się pokazy nieba, których odbyło
.się 33, z udziałem l 097 osób, w tym 22 wycieczki młodzieży szkolnej
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z

ilością
półrocze)

344 osób. Demonstratorami byli: mgr A. P i a s k o w ski (1-sze
i A. M ark s, A. Wrób l e w ski (II-gie półrocze). Dużym
sukcesem był pokaz zaćmienia Księżyca dn. 5. VIII. 1953 r. (2 prelegentów i 3 demonstratorów) przy udziale ok. 300 osób.
Zorganizowanych po raz pierwszy dwugodzinnych seminariów dla
wykładowców astronomii w szkolach średnich (dr J. Gadomski) odbyło
się 4 z udziałem 22 osób.
Sekcja obserwacyjna wykazywała ożywioną działalność: obserwowano
zaćmienie Słońca dnia 25. II. 1952 r. (61 fotografii), plamy słoneczne
(liczby Wolfa) v.t ciągu 150 dni oraz systematycznie gwiazdy zmienne
metodą Argelandera, dokonując w sumie l 200 obserwacyj. W "Uranii"
w r. 1952 ogłoszono 6 przyczynków naukowych opartych na obserwacjach
Koła. Obserwatorami byli : mgr A. P i a s k o w s k i, A. M ark s, B.
S z c z e p k o w ski, A. Wrób l e w s ki.
Zarząd Koła włożył dużo pracy w zabiegi około wzniesienia w ,.Roku
Kopernikańskim" Planetarium i Obserwatorium Ludowego w Warszawie,
uzyskując zasadniczą zgodę czynników miarodajnych.
O zainteresowaniu członków świadczy: 152 dyżury wieczorne w sekretariacie, 430 wysłanych korespondencji i 3 680 zaproszeń na odczyty.
Uruchomiono ponadto sprzedaż popularnych książek astronomicznych.
która cieszy się dużym powodzeniem.
Lokalowo korzystaliśmy z gościnności Obserwatorium Astronom.
Uniw. Warszawskiego (Al. Ujazdowskie 4). Inż. K. Czetyrbok wykonał
bezinteresownie projekt wstępny Obserwatorium Ludowego i Planetarium w Warszawie (ryc.), oraz projekt maszyny szlifierskiej. Ilość
1::złonków Koła wzrosła w roku sprawozdawczym z 186 na 370 osób
(w tym 140 młodzieży szkolnej). - Oto obraz prac Koła w największym
skrócie.
J. Gadomski
W bieżacym roku szkolnym 1952/53 (do dnia 30 kwietnia) w 114-tu
·średnich szkołach ogólnokształcących i liceach pt>dagogicznych na terenie
całego kraju powstały młodzieżowe kółka naszego Towarzystwa. Ogólna
liczba członków-kandydatów PTMA, zrzeszonych w tych kółkaci1, wynosi 3044 uczenie i uczniów.
Oprócz wewnętrznych zebrań, organizowanych przez poszczególne
kółka , w każdym z nich odbyły się już po jednym do trzech odczytów
i pokazów nieba przez lunety, które przeprowadzili fachowi prelegenci
Towarzystwa.
Koło Toruńskie PTMA uzyskało w Toruniu własny lokal w domu
przy ul. Kopernika 17. Jest to zabytkowy budynek, należący ongLs do
rodziny Koperników, w którym urodził się wielki Astronom.

*BSERWACJE
Obserwacje zmiennych długookresowych: V Tau, V Cas, W And, X And
Obserwacje wykonywałem w lutym i marcu 1953 r. Miejsce obserwacji: taras Obserwatorium Astronom U. W. w Warszawie. Używałem
lunety Zeissa o średnicy BO mm i powiększeniu 24 razy. Dane dotyczące zmienności gwiazd oraz przewidywane momenty maksimów ich
bla>.ku zaczerpnąłem z katalogu gwiazd zmiennych B. Kuk a r k i n a
i P. P ar e n a g o. Ogółem dokonałem 145 obserwacji metodą Argelan-
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dera. Jasności gwiazd porównania wziąłem z atlasu W e b b a. Oto wyniki obserwacji:
V Tau: zakres zmian blasku : 8m.5-14m.7, okres 170d. Maksimum
miało przypaść w dniu J. D. = 2434436. Obserwacji dokonałem 34.
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Zaobserwowany moment maksimum : J. D. = 2434432. 0-R - 4d.
Jasność maksymalna 8m.8.
V Cas: zakres zmian blasku: 6m.7-13m.4, okres 229d. Maksimum
miało przypaść w dniu J. D. = 2434440. Obserwacji dokonałem 48 .
Zaobserwowany moment maksimum: J. D.= 2434440. 0-R = ou. Jasność
maksymalna 7m.1.
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W And: zakres zmian blasku: 6m.5-14m.3, okres 397d. Maksimum
miało przypaść w dniu J. D. = 2434446. Obserwacji dokonałem 42.
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Zaobserwowany moment maksimum: J. D. = 2434449. 0-R =+ 3d.
Jasność maksymalna sm.4. Gwiazda była więc jaśniejsza niż przewiduje efemeryda. Zwraca też uwagę niezwykle szybki spadek jasności
(w ciągu dwóch tygodni około Im.O) .
X And: zakres zmian blasku: sm.l-15m.l, okres 346li. Maksimum
miało przypaść w
dniu J . D. = 2434433. Obserwacji dokonałem 21.
Zaobserwowany moment maksimum : J . D. = 2434429. 0-R = --4d. Jasność mak~ymalna 9m.o. Maksimum należało więc do mniej jasnych.
A. Wróblewski, Sekcja obserwacyjna P. T. M. A. Warszawa.

ASTRONOMIA W SZKOLE
PROJEKT

programu ramowego astronomii w XI klasie

szkoły ogólnokształcącej

Program rozbito na punkty odpowiadające poszczególnym lekcjom.
W nawiasach kwadratowych jest materiał nieobowiązkowy, lecz pożą
dany do wyłożenia.

I. Kula niebieska i ruch dzienny nieba

J.

Ciała niebieskie. Kula niebieska. Koła duże i małe na kuli. Odległości kątowe na kuli niebieskiej.
Horyzont, zenit, nadir. Wysokość
i azymut ciał niebieskich.
2. Ruch dzienny nieba, jako wynik obrotu Ziemi. Oś świata, bieguny.
równik, południk. Górowanie i dołowanie ciał niebieskich. Strony świata.
3. Związek między szerokością geograficzną a nachyleniem osi świata
do płaszczyzny horyzontu dla danego miejsca obserwacji. Widok nieba
i ruchu dziennego w różnych miejscowościach na kuli ziemskiej 1 ).
Współrzędne równikowe kąt godzinny, rektascensja i deklinacja.

4. Orientowanie się w stronach świata ; najprostsze metody ich wyznaczenia (gwiazda polarna, gnomon) . Gwiazdozbiory. Mapy gwiazd.

II. Ruch roczny

Słońca

5. Obserwowany ruch roczny Słońca; wyjaśnienie tego ruchu przy
pomocy ruchu obiegowego Ziemi wokół Słońca. Ekliptyka . Punkty kardynalne ekliptyki. Nachylenie ekliptyki do równika i związek z nachyleniem osi obrotu Ziemi do płaszczyzny jej drogi (orbity).
6. Ruch dzienny Słońca w różnych porach roku obserwowany w róż
nych szerokościach geograficznych (na biegunie, na kołach polarnych,
na zwrotnikach, równiku i w średnich szerokościach geograficznych)
Związek z porami roku i strefami klimatycznymi na Ziemi.
7. Doba słoneczna prawdziwa i średnia . Czas miejscowy średni i stre- •
fowy. [Linia zmiany dat]. [Doba gwiazdowa i jej związek z dobą średnią] .
8. Rok gwiazdowy. Rok zwrotnikowy. Wzmianka o precesji. Kalendarz.

III. Ziemia
9.

Kształt

Ziemi. Wzmianka o

l Dowody ruchu obrotowego Ziemi] .
IV.

długości

szerokości

geograficznej .

Układ słoneczny

10. Wstęp historyczny: obserwowany ruch planet na niebie. Układ
Ptolemeusza. Układ Kopernika i jego konsekwehcje światopoglądowe .
1
)
Zmiany wprowadzone w ostatniej chwili:
2 lekcje, lekcje .. 23 " i ,.24" złączyć w jedną .

lekcję

3-cią

rozbić

na
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11. Wyjaśnienie obserwowanego ruchu planet dolnych i górnycn na
podstawie teorii Kopernika. [Charakterystyczne położenia planet wzglę
dem Słońca].
12. Galileusz i jego odkrycia. Prawa Keplera. Prawo ciążenia powszechnego. Perturbacje; odkrycie Neptuna i Plutona.
13. Ruch obserwowany Księżyca. Fazy Księżyca. Zaćmienia Słońca
Księżyca. Zjawiska przypływów i odpływów.

V.

Właściwości

fizyczne

ciał układu

planetarnego

14. Ogólne wiadomości o analizie widmowej w zastosowaniu do ciał
niebieskich. Wyznaczenie składu chemicznego i temperatury ciała promieniującego. [Zasada Dopplera].
15. Słońce, skład chemiczny atmosfery słonecznej. Plamy. Obrót
Słońca. Stała słoneczna i jej pomiary.
16. Związek między działalnością Słońca a zjawiskami na ZiemL
Periodyczność działalności Słońca. Chromosfera, protuberancje, korona.
Znaczenie badań Słońca w życiu gospodarczym kraju.
17. Ogólne wiadomości o warunkach fizycznych panujących na planetach. O możliwościach życia na innych planetach.
18. Komety i meteory. Wyjaśnienie powstawania warkoczy komet.

VI. Świat gwiazd, budowa wszechSwiata
19. Odległości gwiazd (metody wyznaczania). [Paralaksa roczna].
Gwiazdy - dalekie słońca. Ogólne wiadomości o natężeniu promieniowania gwiazd. Jasności absolutne i obserwowane gwiazd.
20. Widma i temperatury gwiazd. Gwiazdy - olbrzymy i gwiazdy karły.

21. Gwiazdy zmienne i nowe. Gwiazdy podwójne. [Masy gwiazd
(w zarysie)]. Ogólne wiadomości o budowie gwiazd.
22. Materia rozproszona we Wszechświecie. Mgławice rozpraszające
i emisyjne. Pochłanianie i r.ozpraszanie światła gwiazd w ciemnej materii.
23. Ogólne wiadomości o ruchu gwiazd. Ruch Słońca względem gwiazd
sąsiednich. Galaktyka i ruch gwiazd w Galaktyce. [Ogólne pojęcie o podsystemach].
24. Inne galaktyki; galaktyki najbliższe. Obrót galaktyk. [Ewolucja
gwiazd w galaktykach].
25. [Hipotezy o powstaniu układu planetarnego. Hipoteza Kanta,
Laplace'a, Fiesjenkowa i Szmidta].
26. Przegląd współczesnych osiągnięć w astronomii ze szczególnym
uwzględnieniem ZSRR i krajów, budujących socjalizm.
Projekt niniejszy, opracowany w Instytucie Pedagogiki,
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nadesłał

prof. dr

Wł.

Zonn.
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"Astronomia w Czechosłowacji od lat najdawniejszych do
dzisiaj" (po czesku). Praga 1952 r., 4°, str. 343, cena w oprawie
198 k. CZ.
(Ilustracje odnoszące
str. 176 i 177).
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osób, wyszła zaś staraniem CzechoTowarzystwa Astronomicznego. Porlany w niej
obraz rozwoju astronomii w Czechosłowacji przedstawiony został nader oryginalnie nie w szeregu opowiadań czy artykułów, lecz głównie obrazkowo, za pomocą najróżnorodniej
szych ilustracji, w ogólnej liczbie blisko 300, poczynając od
ryciny odłamka kamiennego topora z okresu neolitu z rysunkiem komety, znalezionego niedawno na Morawach. Artykuły
tekstowe obejmują mniej niż dziesiątą część całości, tak że ilustracje, bardzo urozmaicone, mają mówić same za siebie. Są
one zresztą zaopatrzone w legendy, częstokroć może przykrótkie, w 3-ch językach: czeskim, rosyjskim i angielskim.
Na wstępie znajdujemy pracę K. Fischera i dra H. Slouki
o rozwoju astronomii w Czechosłowacji. Czytelnik dowiaduje
się z niej o wielkich trudnościach, jakie miała do przezwycię
żenia w swym rozwoju astronomia czeska, zwłaszcza po bitwie
na Białej Górze (1620 r.), kiedy w kraju zapanowały obce, czę
stokroć reakcyjnie usposobione elementy. Za największego
astronoma czeskiego pochodzenia autorowie uważają Tadeusza H aj k a, piszącego się po łacinie H a g e c i u s (1525-1600).
Już w pierwszej pracy, poświęconej dwóm kometom z 1556 r.,
przejawia się bystrość tego badacza i jego niechęć do przeceniania astrologii. Był on świadom tego, że dalszy rozwój astronomii zależy od ścisłych obserwacji, i wykonał szereg obserwacji w południku, nieznanym wówczas w Europie sposobem,
nad gwiazdami i kometami, stając się przez to przodującym na
Zachodzie przedstawicielem astronomii pozycyjnej południko
wej (w Azji jego poprzednikiem na tym polu, jak wynika
z badań radzieckich, był w XV stuleciu wielki sułtan U l u g h
Beigh), podstawowej dziedziny gwiaździarstwa praktycznego.
Hajek wystąpił śmiało przeciw poglądom Arystotelesa, że komety są to wapory wyższych warstw atmosfery. Hajek przyczynił się też do zaproszenia do Pragi wielkiego astronoma
duńskiego T y c h o B r a h e, a pośrednio też Keplera. Tycho
Brahe w 1601 r. umarł w Pradze czeskiej, i część ilustracyjna
omawianego dzieła zawiera liczne po nim pamiątki. K e p l e r
początkowo współpracował w Pradze z Tycho Brahem, po jego
śmierci został tamże cesarskim astronomem i . matematykiem
(z tytułem "calculi minister"), a jego dwunastoletni pobyt
w Pradze, podczas którego odkrył swe pierwsze dwa słynne
prawa ruchu planet, należy do najpłodniejszych okresów w ży
ciu tego astronoma niemieckiego. Dzieło czeskie w części ilustracyjnej zawiera wielki portret Keplera, reprodukcje 2 kart
tytułowych jego ważnych "Tabulae Rudolphinae" (tablice biegu
planet), tudzież licznych innych prac jego, wydrukowanych
z

udziałem zespołu
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w Pradze na początku XVII stulecia. W tymże stuleciu ważną
pracę publikuje w Pradze Jan M arek, profesor nauk lekarskich, który był też astronomem, fizykiem, matematykiem
i filozofem. Marek wyprzedził Newtona w doświadczeniach nad
rozszczepianiem przez pryzma t białego światła na jego barwne
składniki. Autorowie uważają, że należy mu obecnie wywalczyć światowe uznanie.
W dalszych czasach w astronomii czeskiej zapanowali jezuici.
którzy często wydawali swe prace w językach obcych na obczyź
nie, tak, iż świat nie wiedział, że ich autorami są Czesi. W połowie XVIII wieku jezuici wznieśli w Pradze na wysokiej wieży
obserwatorium zwane Klementy1'lskim. W XIX wieku wsławił
się profesor politechniki praskiej austriackiego pochodzenia
D o p p l er, odkrywca jego imieniem nazwanej zasady, zaś jako
obserwator gwiazd zmiennych Wojciech S z a f ar z i k, który
początkowo był profesorem chemii również na Politechnice.
Po wymienieniu paru jeszcze mniej znanych nazwisk autorowie czescy zamykają swój artykuł wstępny, przy czym, o ile
chodzi o astronomię naukową współczesną, czytelnik może zasięgnąć wiadomości o niej z obrazkowej części książki, na około
100 ostatnich kartach, świadczących między innymi o odkryciu
w Czechosłowacji szeregu nowych komet i o samodzielnych
konstrukcjach narzędzi.
O rozwoju astronomii miłośnickiej informuje druga część
wstępu. Rozwój ten był w ostatnich czasach bardzo szybki.
W roku 1917 powstało Czechosłowackie Towarzystwo Astronomiczne, liczące obecnie około 5000 członków, w 1920 r. zaczęło
wychodzić czasopismo "Rzesza gwiazd" (nazwana tak wg tytułu popularnej książki prof. Grusza), w 1928 r. powstało Ludowe Obserwatorium na Petrzinie w Pradze, mapa Księżyca
A n d e l a i publikacje K l e p e s z ty uzyskały zagraniczne
sukcesy, w 1936 r. dr L i n k i dr S l o u k a zorganizowali
wyprawy do ZSRR i do Japonii dla obserwacji całkowitego
zaćmienia Słońca. Obecnie, jak czytamy, "Czechosłowackie
Towarzystwo Astronomiczne uzyskało takie poparcie, o jakim
nigdy nie śniło się naszym fachowcom, gdyż za czasów władzy
burżuazyjnej przyzwyczaili się być skromni w zgłaszanych
postulatach astronomii czechosłowackiej ... " "Od roku 1945 zaczyna się nowa epoka w rozwoju Czechosłowackiego Tow. Astronomicznego i dostrzegalni ludowych, rozsianych po całej republice i powstających spontanicznie z woli ludu". Istotnie ilustracje udowadniają istnienie wielkiej ilości placówek obserwacyjnych. Dzieło zawiera fotografie obserwatoriów, względnie
kopuł obserwacyjnych czy teleskopów: Klementinum w Pradze, na Petrzinie, w Ondrzejowie, Ska]natem Plesie, Brnie,
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Czeskich Budziejowicach, Rokicanach, Pilznie, Taborze, Prastejowie, Vsetinie, Nowym Jiczinie, Preszowie ... W obserwatorium
górskim Skalnate Pleso pod Łomnicą dokonywane są na drodze
fotograficznej liczne zdjęcia komet, jak to dokumentuje część
obrazkowa dzieła. Są tam odkrywane fotograficznie nowe komety.
Książkę czeską wieńczy szczegółowy atlas Księżyca. Powierzchnia Księżyca przedstawiona jest w nim na 14 mapach,
z dołączonymi bogatymi w szczegóły fotomontażami powierzchni
dla 4 map części centralnych; np. w Mare Crisium widać więcej
szczegółów (w części dalszej od terminatora), niż na fotografii
zdjętej za pomocą teleskopu w Mount Wilson, a ogłoszonej
w styczniowym numerze br. amerykańskiego czasopisma Sky
and Telescop~. Ciekawy jest też foto-rysunek Księżyca w pełni.
Zwykłe fotografie pełni dają na ogół obraz dość mało wyrazisty, zamazany, z powodu jednostajnego oświetlenia całości,
natomiast foto-rysunek, o którym mowa, przedstawia powierzchnię Księżyca w pełni, jakby wyglądała, gdyby wszystkie wyniosłości były oświelone nie z góry, lecz z boku, co prowadzi
do bardzo plastycznego obrazu ukształtowania powierzchni.
Przy pełnym uznaniu dla wartości i znaczenia popularyzacyjnego omawianego dzieła, sprawozdawca pozwala sobie wyrazić pewne życzenie, dotyczące przyszłych jego nakładów.
W Czechosłowacji wychodzą wydawnictwa fachowe zakładów
astronomicznych, jak również fachowy biuletyn obserwatorów
czechosłowackich, wydawnictwo zawierające znaczną ilość rozpraw, nieraz głębokich i oryginalnych. AutC'rowie tych ściśle
naukowych prac wkładają w nie nie tylko poważną wiedzę, ale
też i wiele trudu, niemało myśli. Zapewne, przedstawienie
obrazkowe czy opis treści tych prac nastręcza pewne trudności
z powodu ich specjalnego charakteru, może też z powodu unikania na ogół przez "Astronomię w Czechosłowacji" nazwisk
żyjących badaczy. Sądzimy jednak, że te trudności należałoby
tak lub inaczej pokonać, nie tylko dla pełnego poinformowania
ogółu czytelników, ale też dla wytworzenia lepszego jeszcze
klimatu dla badań naukowych, którym sprzyjają niekiedy
oznaki społecznego uznania i słowa zachęty.
Kraków, 14 kwietnia 1953 r.
T. Banachiewicz
KALENDARZYK ASTRONOMICZNY
na czerwiec 1953 r.
Wszystkie zjawiska podano w czasie środkowo-europejskim.

Czerwiec:
Według współrzędnych w Uranii Nr 5, str. 160 można odszukać
planetki Wiktorię i Dafne, i przez lunetki obserwować ich ruchy
oraz ewentualne zmiany jasności.

l. do 22.
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l. do 30. Przez lunetki śledzić można obiegi satelitów Saturna, Orbity

2.

2.

7.

8.
10.
10.
10.
12.
13.

13.
16.
16.

20.
21.

21.
22.
24.

ich są prawie koliste, zatym na sklepieniu niebieskim zakreślają one
drogi o kształcie podobnym do obwodu pierścienia Saturna (p. "Urania" Nr 3, str. 93). Najjaśniejszym bo 8)1:! wielk., jest satelita Tytan,
który zakreśla w ciągu prawie 16d dokoła tarczy Saturna elipsę 9 razy
większą niż obwód pierścienia, a l. VI. i 17. VI. znajduje się najdalej na lewo od Saturna (w lunecie odwracającej). Innymi satelitami
słabszymi niż 10 wielk. są: Rea (obieg 4d 12h.4, orbita niecałe 4 razy
większa niż pierścień), Dione (obieg 2d 17h., orbita niecałe 3 pierście
nie) oraz Tetyda (obieg l d 21h.3, orbita przeszło 2 pierścienie).
VI. aż do pierwszych miesięcy 1954 r. dostępna przez lornetki j:est
planetka Westa zakreślająca pętlę na pograniczu gwiazdozbiorów
Wodnika i Koziorożca. Położenia jej na niebie (pozycje widome)
podawać będziemy co miesiąc przy końcu kalendarzyka. W przeciwstawieniu ze Słońcem będzie 18. VIII.
Uh Merkury w złączeniu z Marsem w odstępie l 0 . Merkury jako
gwiazda minus pierwszej wielk. z trudem może być odszukany krótko
po zachodzie Słońca nisko nad horyzontem. Mars 2-wielk. jest niewidoczny.
i 8. Prz.y czystym niebie nietrudno odszukać Wenus gołym okiem
za dnia: Przed południem około 9h znajdziemy ją na tej samej
wysokości nad horyzontem co Słońce , na prawo od niego w odstę
pie 45°. Sterp Księżyca .z najduje się 7. VI. jeszcze o 15° dalej od
Słońca, nieco powyżej tej linii, zaś 8. VI. 8° powyżej Wenus, a w takiej samej odległości od Słońca jak Wenus.
O świcie widzimy sierp Księżyca ze światłem popielatym, a poniżej
niego Wenus. Złączenie nastąpi o 9h.
O świcie nisko nad horyzontem odszukać można sierp Księżyca,
znajdujący się tuż przy Plejadach. Zachodzi możliwość zakryć gwiazd
trudnych do zaobserwowania nawet przy użyciu lunet.
19h Jowisz w niewidocznym złączeniu z Księżycem w odstępie 5°.
i 11. Merkury w zbliżeniu z gwiazdą 3-ciej wielk. epsilon Bliźniąt.
7h Mars w niewidocznym złączeniu z Księżycem w odstępie 2°.
8h Merkury w złączeniu z Księżycem. W południowo-wschodniej
Azji widoczne będzie zakrycie Merkurego przez Księżyc. U nas
krótko po zachodzie Słońca po odszukaniu wąskiego sierpa Księżyca
ze światłem popielatym dostrzeżemy Merkurego z trudem na prawo
w odstępie 6° od Księżyca jako gwiazdę zerowej wielkości. Powyżej
Księżyca świecą Kastor i Poluks.
17h Uran w złączeniu z Księżycem w odstępie 1°.
8h Merkury w złączeniu z Uranem. Uran 1}'~ 0 na południe.
Wieczorem na lewo powyżej sierpa Księżyca ze światłem popielatym
świeci Regulus.
Wieczorem na lewo od Księżyca znajdziemy dwie gwiazdy pierwszej
wielkości: Saturna i Kłos Panny. Kłoo jest słabszy od Saturna
18h Słońce znajduje się na zwrotniku Raka w stanowisku letnim
i wkracza w znak zwierzyńcowy Raka. Oznacza to letnie przesilenie
dnia z nocą i dLa półkuli północnej Ziemi początek lata. Tarcza Słońca
przechodzi w tym dniu z gwiazdozbioru Byka do Bliźniąt, a do
gwiazdozbioru Raka przejdzie 20. VII.
Wieczorem Saturn i Kłos Panny znajdują się powyżej Księżyca,
mniejwięcej na jednej linii z nim. Złączenie Saturna i Neptuna
z Księżycem nastąpiło o 17h.
Uh Wenus w największym odchyleniu 46° na zachód od Słońca.
20h Saturn nieruchomy w rektascenzji. . Przez lunetki zaobserwować
można cień kuli Saturna zaznaczający się na części pierścienia przy-
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legającej do prawej dolnej
Odnośna część pierścienia

strony tarczy (w lunecie odwracającej).
nie dochodzi do tarczy.
27. 18h Merkury w największym odchyleniu 26° na wschód od Słońca,
jednakże już niewidoczny z powodu małej deklinacji.
Minima Algola: Czerwiec 25d 2h.6 i 2'7d 23h.4.
Minima główne Beta Liry (obserwować również w ciągu dwu nocy przed
i po minimum): 2d 14h, 15d 12h oraz 28d 11h.
Maksima gwiazd zmiennych długookresowych typu Mira Wieloryba
(obserwować przez kilka tygodni przed i po dacie maksimum):
5. VI. S Panny
Rekt.: 13h30m. Deki.: - fio.9. Maks.: firn.{). Okres: 377d
09 45
+11 6
5 O
300
7. VI. R Lwa
10. VI. R Węża
"
15 49
+15 3
5 6
355
10. VI.? R Wężownika ,.
17 05
-16 O
6 2
302
.,
02 34
+ 34 l
5 4
266
16. VI. R Trójkąta
15 19
+ 31 5
5 8
361
11. VII. S Korony Półn. "
11. VII.RRysia(Lynx) ..
06 57
+55 4
6 5
379
17. VII. R Andromedy "
00 21
+ 38 3
5 O
409
24. VII. R Kasiopeji
23 56
+5 1 l
4 8
430
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Dla odszukania planetki należy w ciągu szeregu pogodnych wieczorów wykonać dokładne
ryaunki z wszystkimi nawet najałabazymi gwiazdami dostrzegalnymi przez używani\ )unetq
w okolicy nieba wskazanej przez w1półrzqdne planetki. Przez porównanie rysunków zna~
leźć można planetkę jako tę 7 poiród gwiazd, która zmieniała swe położenie z dnia na dzień
jednakowo w tym samym kierunku.
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Gliwice - l. S e krctariRt Kol:'! jest czynny w poniedzi3!ki (godz. 16-19), czwartki
(godz. 17-19) oraz soboty (godz . 10-12) w Gliwicach, ul. Sobieskiego 26, tel.
49-77 - inż. T. Adamski.
2. Biblioteka jest C'Zynna przy SPkretariacie.
3. Pokazy nieba odbywają się w każdy bezchmurny wieczór po uprzedn!m
telefonicznym porozumieniu s ię:
Gliwice - ul. Sobieskiego 26, te!. 49- 77 - inż. T. Adamski.
Ruda SI. - ul. 3-go Maja 32, tel. 524-67 i 524-69 -- J. Kasza.
1\:raków - l. Sekretariat Kola jest czynny codzienn;e w godzinach 9-13 l 16-19
(soboty 9-13), ul. św. Tomasza 30/ 8, tcl. 538-92.
.
2. Ludowe Obserwatorium Astronomiczne prowadzi na Wawelu pokazy nieba
przez lunety w każdy bezchmurny wieczór (oprócz niedziel i świąt) w godzinach 21-22.
:1. W dniach 10. VI. ( ~ roria) i 25. VI. (czw a r :c k) o godz. 18 odbędą się
referatowo-dyskusyjne "Wieczory astronomiczne". Sala PTMA, ul. św. Tomasza 30 f8.
4. Astronomiczne sen1inarium samokształceniowe odbywa się w każdy wtorel<
w godz. 18-20, w sali PTMA, ul. św. Tomasza 30 / 8.
Lódź l. Sekretariat Kota, Łódż , ul. Moniuszki 4a pol<ój 350, czynny jest w każdy
poniedziałek od godz. 8.30 do godz. 20 30.
2. Dostrzegalnia jest czynna w pogodne ponicdziall<i, wtorki i czwartki od
godz. 20 do 22 (ul. Monitlszl<i 1a M. D. K.).
3. Wieczory astronomiczne odbędą się dnia l VI. (poniedziałek) i 15. VI. (ponledzialek) o godz. 19, w lokalu Kola.
Nowy Sącz - Sekretariat Kola jest czynny we wtorki i piątki w godz. 17-19
w lokalu Kola, ul. Jagiellońska 50a.
Poznań - l. Sekretariat Kola jest czynny w ponicclzialki, wtorki, środy i czwartki
w godz. 15-17, ul. Golęcińska 7.
2. Dnia 18. VI. (czwartek) , godz. 20 30 - pokaz nieba w Obserwatorium Astron.
U. P., ul. Stoneczna 36 (w razie niepogody - \VYŚ\Vietlenic· filmu astronomicznego).
Toruń Dnia 8. VI. (poniedziałek) , goctz 18 - odczyt prof. dra Wl. Dziewul. skiego: "Droga Mleczna". Sala Szkoły Ogólnoksztal im. Kopt>rnika.
Warszawa l. Sekretariat Kota jest czynny we wtorki, czwartki i soboty
w godz. 19-20, al. Ujazdowskie 4.
2. Ludowe Obserwatorium Astronomiczne prowadzi pokazy nieba w gmachu
Obs. Astr. U. W., al. Ujazdowskie 4, w każdy pogodny wieczór (oprócz nie·
dziel i świąt) w godz. 21-22.
3. Dnia 18. VI. (czwartek), godz. 20 odczyt dra W!. Tarlo-Mazil'lskiego:
"Trzynaście ruchÓ\V Ziemi". Sala Kopernika \V Observ.ratorium Astronon1icznym U. w., Al. Ujazdowskie 4.
Wrocław Odczyty (sala Obserwatorium Astronomicznego U. Wr., ul. Kopernika 11):
10.'VI. (śrorla). godz. 19- dr s. Kosibowa: "Swieccnie nocnego nieba".
24. VI. (środa), godz 19 - J. Mietelski: "Gwiazcl:v zaćmieniOWC!".
Przypominamy uchwał<: IV Walnego Zjazilu Delegatów Kół P'.rMA:
w Roku Kopernikowskim 1953 każdy członek . PTMĄ powinien zwerbować
conajmniej jednego nowego członka Towarzystwa tak, by liczba członKÓW
PTMA w roku tym się podwoiła.
'
Odznaki PTMA, dla członków zwyczajnych (emaliowane) w cenie 18 zł (plus
4 zł na koszta przesyłki) oraz dla członków-kandydatów (oksydowane) w cenie
zł 4,50 (bez kosztów przesyłki) są cło nabycia w . biurze Zarządu GI. PTMA.
Obrotowa Mapka Nieba, do nastawiania na określony dzień i godzinę, ułatwia
rozpoznawanie gwiazdozbiorów. Mapki są do nabycia w biurze Zar>l!du GI
PTMA, w cenie zł 9, - (plus 4 zł na lwszta przesyłki).
,Nitlb0
przez lornetkę" dra J. Pagaczewskiego - str. 112. - cena ti zl (plus . 2 Zł
1
na koszta przesyłki) jest do nabycia w biurze Zarządu GI. PTMA.
Składka członków zwyczajnych wynosi . 16 zł za rok kalendarzowy, a człon
ków-kandydatów (uczniowie szkól średnich) . 6 zł za rok szkolny. Członkowie
nowowstępujący wypełniają d!"klarację przystąpienia i wpłacają jednorazowo
wpisowe zł 1,50.
Wszelkie wpłaty należy dokonywać na konto Zarządu GI. PTMA, Kraków, ul.
św. Tomasza 30/8, PKO Nr 4-113-5227 z wyraźnym poelaniem celu wpłaty.
"Urania" wychodzi jako miesięcznik w objętości 2 arkuszy druku dnia 25-go
każdego miesiąca. Wszyscy członkowie PTMA otrzymują "Uranię" w ramach
składki członkowskiej . Dla nieczłonków prenum"'rata roczna wynosi 24 zł.
Cena zeszytu zł t.
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okładce:

W l i p c u i czerwcu 1655 r. Ja n H e w e l i u s z (1611-1687), po
Koperniku najwybitniejszy a<;tronom polski, w listach do Stanisława
Lubienicekiego przekonuje tego 0statniego o słuszności teorii Kopernika.
Widzimy go tutaJ wskazującego palcem na układ Kopernika.
Znak zodiaku: L c w

Fot. T. Przypkowski

Nr zam. 24.94 - 16. V. 1953 - M-4-12214 - 3.800 Obj. 2 ark.
Pap. sat. V kl., 60 gr. - Druk ukończono 26. VI. 1953 r.
Drukarnia Zwlazkowa w Krakowie, ul. Miko!ajska 13
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CZASOPISMO ASTRONOMICZNE
POPULARNO-NAUKOWE
O RGAN PO LSKIEGO TOWARZYSTWA MIŁOSNIKÓW ASTRONOMI J
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P ism o zalecone reskryptem Ministerstwa Oświaty z dnia 20. X. 1950 roku,
J.' lr Oc-506/50, jako pożądane w bibliotekach licealnych i nauczycielskich.

EDWARD STENZ -

Warszawa

KOPERNIK O ATMOSFERZE ZIEMSKIEJ
Dzieło Kopernik a "O obiegach" zawiera kilka wzmianek treści geofizycznej, które, choć krótkie, przejawiają ten
sam geniusz Kopernika, a przede wszystkim jego niebywałą
przenikliwość i dalekowzroczność. Jako przykład może służyć
jego znana opinia o roli grawitacji w układzie słonecznym,
wyrażona na 140 lat przed N e w t o n e m.
W artykule niniejszym pragnę zwrócić uwagę na stosunkowo mało znaną wypowiedź Kopernika w sprawie cyrkulacji
atmosferycznej, jaką znajdujemy w Rozdziale VIII Księgi I
jego dzieła. Wprawdzie na temat ten pisałem już w "Uranii"
w r. 1926 1 ), w międzyczasie jednak przybyły nowe fakty,
które przedstawiają to zagadnienie w nowym świetle.
Na wstępie należy zaznaczyć, że astronom nasz zajmuje
się cyrkulacją nie dla jej badania, lecz aby obalić argumenty
P t o l e m e u s z a co do niemożliwości ruchu obrotowego
Ziemi. Twierdził bowiem ów aleksandryjczyk, że gdyby Ziemia się obracała, to ". .. obłoki i wszelkie inne w powietrzu zawieszone ciała widzielibyśmy przenoszące się zawsze na zachód" (Ks. I, koniec Rozdz. VII) .
"Cóż znowu powJemy o chmurach pisze Kopernik w odpowiedzi - i o innych ciałach zawieszonych w powietrzu ... ,
jeżeli nie to, że nie tylko Ziemia z wodą, jako z żywiołem
z nią spojonym, razem się obraca, ale że także n i e m a ł a
część p o w i e trza i to wszystko, co z Ziemią ma jakikolwiek związek". Uderza tu wyrażenie: niemała część powietrza
1

)

E. S t e n z, .,O pewnych

Urania, rok V, Nr 2/ 12, 1926.

rozważaniach

aerologicznych Kopernika".
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(non modica pars aeris): a więc nie cała atmosfera ziemska

uczestniczy w ruchu obrotowym Ziemi, tylko jej

część,

i to

część niemała.

Chodzi tu oczywiście o dolną część atmosfery. Fakt ten
stara się Kopernik nawet wytłumaczyć, przyjmując, że ". .. ruch
powietrza jest nabyty od samej Ziemi skutkiem stykania się
z nią podczas nieustannego jej obrotu". W słowach tych astronom wyraża się już nie jak filozof, lecz jak fizyk , bo chociaż
nie używa terminu "tarcie" i "lepkość", to jednak nie ulega
wątpliwości , że ma na myśli przekazywanie części momentu
ruchu obrotowego Ziemi otaczającej ją atmosferze. Ta dolna
częsć atmosfery oczywiście nie ogranicza się do warstwy przyziemnej, lecz obejmuje całą troposferę wraz z jej chmurami
które również uczestniczą w ruchu obrotowym planety.
Co w takim razie Kopernik rozumie przez pozostałą część
powietrza? Niewątpliwie g ó r n ą warstwę atmosfery. Zresztą
nie ma tu nawet żadnej wątpliwości, gdyż wyraźnie pisze, że
" ... najwyższa warstwa powietrza (suprema aeris regio) postę
puje za ruchem nieba ... ", a więc nie uczestniczy w ruchu
obrotowym Zi.erni.
"Najwyższa warstwa powietrza" . Kiedy to zostało powiedziane? W pierwszej połowie XVI w. Wówczas, gdy nie tylko
o górnych warstwach atmosfery nic nie wiedziano, ale nawet
o dolnych. W szczególności nie wiedziano jeszcze nic aru o ciśnieniu powietrza, ani o jego gęstości, ani o maleniu gęstości
z wysokością. Fakty te zostały przecież poznane dopiero 100 lat
później z chwilą zbudowania barometru przez T o r r i c e l l e g o (1643). A cóż dopiero mówić o wyższych warstwach
atmosferycznych, których badania zaczęły się właściwie dopiero w XX wieku. Mimo to Kopern:ik z niezwykłą śmiałością
i pewnością siebie nie tylko mówi o tej warstwie, ale nawet
wyraża swe zdanie o jej wysokości: "My tę górną strefę powietrza dla znacznej jej odległości od Ziemi możemy uważać
za p o z b a w i. o n ą owego ruch u z i emski e g o".
Dla ścisłości naukowej należy zaznaczyć, że podstawy, na
których Kopernik opad się w tym względzie, były bardzo kruche,
a nawet błędne . Mianowicie oparł się on na tym, że komety
uczestniczą w ruchu pozornym nieba gwiaździstego; a ponieważ wówczas jeszcze uważano komety za utwory atmosferyczne, więc obserwacja wydawała się wskazywać na nieruchomość najwyższych warstw atmosfery.
Właściwie ustęp, dotyczący komet (jedyny w całym dziele
"0 obiegach"), jest nieco ni.ejasny. Przede wszystkim Kopernik pisze jakgdyby nie w swoim imieniu (" ... p o w i ad aj ą,
że najwyższa warstwa powietrza postępuje za ruchem nieba,

URANIA

195

na co wskazują owe nagle pojawiające się gwiazdy, miano- ·
wicie komety''), podczas gdy o wysokości tej warstwy wyraża
już swe własne zdanie {"My tę górną strefę itd."). Z tego by
wynikało, że De Revolutionibus nie odtwarza wiernie ostatniego stanowiska Kopernika w tej sprawie, i że prawdopodobnie już po napisaniu tego ustępu Kopernik zmienił zdanie
co do natury komet, czego już jednak nie zdołał zaZIIlaczyć
w swym dziele. Fotwierdzeniem tego byłby list Pawła E b er a
do M e l a n c h t o n a z dnia 15 kwietnia l 541 roku dotyczący
Retyk a, w którym czytamy: "Joachim (tj. Retyk) pisze z Prus,
że oczekuje na ukończenie dzieła swego nauczyciela (tj. Kopernika) ... Znaleźli już w tamtych krajach, że komety nie
powstają w sferze elementarnej (tj. między Ziemią a Księży
cem), lecz w eterycznej, poza sferą Księżyca ... " (cyt. wedł. J.
W a s i u ty ń s ki e g o, str. 459).
W każdym razie jedno jest pewne: Kopernik uważał, że
komety, a więc i górna warstwa poWlietrza znajduje się na
'Znacznej wysokości, jakkolwiek nie precyzuje owej "magna
,a Terra distantia".
Gdyby taka nieruchoma warstwa rzeczywiście istniała, to
pomiędzy nią a resztą atmosfery ziemskiej powinna by się
dać wyodrębnri.ć warstwa przejściowa, której cechą byłby
.stały w i a t r w s c h o d n i. Wiatr ten pozwoliłem sobie
nazwać "górnym wiatrem wschodnim Kopernika".
Na 'innym miejscu 2 ) staram się odpowiedzieć na pytanie:
czy wiatr Kopernika w rzeczywistości istnieje i na jakiej wysokości'?
Materiału obserwacyjnego co do kierunku prądów w wyż
.szych warstwach atmosfery dostarczają nam: do wysokości
•ok. 30 km - pilotaże i sondowania aerologiczne, w przedziale
zaś od 30 do 125 km nocne obłoki świecące oraz ślady po
meteorach. Otóż okazuje się, że w szerokościach średnich od
wysokości trzydziestu kilku km istotnie wieje przeważnie wiatr
wschodni, jednak powyżej 100 km przechodzi on w zachodni.
Zresztą jest to wiatr, wynikający z ogólnej cyrkulacji planetarnej, nie jest więc "wiatrem Kopernika".
Ostatnio stwierdzono w jonosferze silne prądy w warstwie
F, tj. na wysokości od 200 od 400 km, skierowane ku zachodowi, o prędkości około 105 mjsek., dochodzące jednak do
.znacznie większych prędkości podczas burz magnetycznych.
Czy jednak są to zwykłe "wiatry", tj. prądy powietrza, jest
2

)

E. S t e n z, "The upper east wind of Copernicus". Acta Geophys .

.Polon., vol. I, No 2, 1953.
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gdyz obserwuje się je tylko metodą elektryczną,
a w takim razie mogą to być jedynie potoki cząstek elektrycznych.
Wydaje mi się, że jeżeli wiatr Kopernika rzecz.ywtiście
istnieje, to musi on występować znacznie wyżej. Ażeby wyjaśnić rzecz, cofnijmy się do pierwszych lat zeszłego stulecia,
kiedy to A. H u m b o l d t podczas swej podróży na Pacyfiku
wykrył na tle nocnego nie b~ w odległości około 180 ° od Słońca
słabą poświatę, którą nazwał Gegenschein. Przez przeszło sto
lat ów przeciwblask pozostawał zagadką, w braku lepszej hipotezy przypuszczano, że polega on na rozpraszaniu światła
słonecznego w chmurze pyłu kosmicznego. Dopiero w latach
trzydziestych bieżącego stulecia C. H o f f m e i s t e r przeprowadził systematyczne obserwacje nad przeciwblaskiem.
W 1939 r. udało mu się otrzymać w Windhoek (Płd.-zach.
Afryka) spektrogramy, z których wynikało, że występują w nich
dwa widma: jedno typowe dla nocnego nieba, drugie w1idmo słoneczne.
W la:tach. 1942-44 przeoiwblask badał I. S. A s t a p o w i c z
w Asz.chaJbadzie i stwierdził, że świeci on raczej barwą zri.elonkawą w przec'iwieństwie do srebrzysto-białego światła zodiakalnego. Zauważył również, że natężenie świecenia jest
bardzo zmienne i że przesunięcie paralaktyczne w ciągu nocy
wynosi r2°-3°. Na :tej podstawie dochodzi do wniosku, że
przeciwblask jest spowodowany rozpraszaniem światła sło
necznego w ośrodku gazowym, uczestniczącym w ruchu orbitalnym Ziemi, ale skierowanym stale w stronę przeciwną
Słońcu, podobnie jak ogon komety. Odległość głównej masy
świecącej ocenia na 20 do 30 promieni ziemskich.
W latach 1946-49 inny astronom radziecki, I. B. D i v a r i,
wykonał pomiary fotometryczne tego świecenia w okolicach
Ałma Ata, widmo zaś badał K ar i m o w, stwierdzając, że nie
wykazuje ono w obrębie przeciwblasku wzmożenia widma cią
głego. Potwierdzałoby to hipotezę gazowej natury obłoku.
Bliższe szczegóły znajdujemy w interesującym artykule
F i e s} e n kowa "0 gazowym ogonie Ziemi" (Astr. Żurnal,
1950). "Ogon" ów jest odrzucony w kierunku odsłonecznym,
ma postać stożka ściętego, jest zlekka zakrzywiony, jak u komet, przy czym gęstość gazu maleje w nim wykładniczo z odległością od Ziemi.
Jeżeli "gazowy ogon Ziemi" rzeczywiście istnieje, to pomiędzy jego nasadą, a resztą atmosfery ziemskiej p o w i n i e n
wy .stąp i ć w i a t r Kopernik a, bo "o·g on" wszak nie
uczestniczy w ruchu obrotowym ziemskim . . Z powodu jego
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"magna a Terra distant?a" wiatr ten musi osiągać bardzo duże
prędkości, a więc musi być gwałtowny i burzliwy.
Oczywiście "górny wiatr wschodni Kopernika" jest, jak
dotychczas, wiatrem hipotetycznym. Wykrycie jego byłoby
wdzięcznym zadaniem astronomii i fizyki atmosfery na najbliższe lata. Z drugiej strony byłoby to jednym więcej dowodem genialności Kopernika i wielkości jego idei. Bo chociaż
minęło z górą 400 lat, idea jego, jeśli chodzi o suprema aeris regio, jest nadal, a może raczej dopiero z a czy n a być
ak t u a l n a. Jest to niewątpliwie jedną z cech geniuszu jej
twórcy.
KRZYSZTOF SERKOWSKI ·-

Warszawa

NAJSZYBSZE MASZYNY MATEMATYCZNE

W poprzednim numerze Uranii zamieszczony był artykuł
"Elektronowa maszyna matematyczna oblicza położenia planet", opisujący jedną z pierwszych uniwersalnych maszyn
matematycznych. Od chwili skonstruowania tej maszyny, tj.
od roku 1947, zbudowano już lulkanaście znacznie doskonalszych i szybciej działających wielkich elektronowych kalkulatorów. Najnowsze z tych maszyn działają na zupełnie innych zasadach, niż ich prototypy z przed kilku lat. Podczas
gdy kalkulatory, oparte na tych zasadach, co maszyna opisana w moim poprzednim artykule, nie mogą wykonywać
więcej, niż 5 000 dodawań na sekundę, najnowsze maszyny
wykonują dodawanie dwóch kilkucyfrowych liczb w ciągu
1
/ 100000 sekundy.
Zwiększenie szybkości pracy kalkulatora pociąga za sobą
rozszerzenie wachlarza zagadnień, które mogą być rozwiązy
wane przez maszynę. Większą szybkość osiągnąć można podobnie, jak we wszelkich procesach produkcyjnych- przede
wszystkim przez wyeliminowanie tych elementów maszyny,
które pracują najwolniej. Jest rzeczą oczywistą, że wszelkie
ruchome części maszyny, jak np. przesuwające się taśmy papierowe, działają znacznie wolniej, niż urządzenia elektronowe,
pracujące niemal że z szybkością światła.
W maszynach takich, jak opisana w poprzednim artykule,
szybkość obliczeń regulowana była przesuwaniem się taśmy
papierowej. Każde elementarne działanie arytmetyczne wykonywane przez maszynę musiało być poprzedzone odczytaniem przez maszynę odpowiedniej instrukcji na taśmie papierowej, co zajmowało stosunkowo dużo czasu. Cała wiedza,
jaką maszyna posiadała o rozwiązywaniu danego zagadnie-
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nia matematycznego, była zapisanH na papierowych taśmach
instrukcyjnych. Szybko działających, elektronowych elementów pamięci było w maszynie bardzo mało. Do zapamiętania
jednej kilkunastocyfrowej liczby potrzebny był bowiem licznik elektronowy, składający się aż ze stukilkudziesięciu lamp
elektronowych. Liczby były przedstawiane w tych elementach
pamięci s t a ty c z n i e : jako różne stany lamp elektronowych.
Zrozumiałe jest, że najważniejszym zadaffiem, jakie stanęło przed konstruktorami nowych maszyn, było wyeliminowanie taśm papierowych i opracowanie bardziej ekonomicznych metod zapamiętywania liczb i instrukcji przez układy
elektronowe.
Aby to osiągnąć, koniecznym b yło stworzenie możliwości
dyn a m i c z n e g o przedstawianią. liczb w postaci serii następujących po sobie impulsów elektrycznych. Najprościej
można otrzymać takle przedstawienie liczby, stosując dwójkowy system liczenia zamiast przyjętego powszechnie systemu
dziesiątkowego.
System dwójkowy jest uogólnieniem na
wszystkie liczby opisanego w poprzednim artykule przypo-rządkowania cyfrom od O do g układów symboli O lub 1. Co
do tego, w jaki sposób przeliczamy liczby wyrażone w systemie dziesiątkowym na system dwójkowy, czytelnik najlepiej zorientuje się z podanej niżej dla przykładu tabelki przeliczeniowej dla liczb od l do 20:
16 = 10000
l =
1
6 = 110
11 = 1011
17 = 10001
2 = 10
7 = 111
12 = 1100
3 = 11
8 = 1000
13 -= 1101
18 = 10010
4 = 100
g = 1001
14 = 1110
lg = 10011
5 = 101
10 = 1010
15 = 1111
20 = 10100
Wszystkie działania arytmetyczne nad liczbami, wyrażonymi
w systemie dwójkowym, mogą być wykonywane zupełnie
analogicznie, jak w systemie dziesiątkowym. Dodatkową zaletą systemu dwójkowego jest łatwość mnożenia w tym systemie. Np. mnożenie liczb 35 . 13 = 455 w systemie dwójkowym będzie:
100011
1101
100011
100011
100011
111000111
Liczba, wyrażona w systemie dwójkowym może być przedstawiona przez ciąg impulsów elektrycznych w ten sposób.
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że cyfra l odpowiada impulsowi, cyfra O brakowi impulsu.
Zmiany napięcia elektrycznego w przewodzie, którym przepływa seria impulsów odpowiadająca np. liczbie 10110111 (czyli
w systemie dziesiątkowym liczbie 183), mamy przedstawione
na rys. 1 (należy zaznaczyć, że liczby nadawane są "od tyłu",
zaczynając od ostatniej cyfry).
W najnowszych maszynach elektronowych poszczególne impulsy elektryczne, których cała seria przedstawia jakąś liczbę,
wy syłane są co 0.5 mikrosekundy (l mikrosekunda = 10-s sekundy) . Częstość nadawania impulsów wynosi więc 2.10 11 impulsów na sekundę, czyli, używając jednostek radiotechnicznych, 2 megacykle/sekundę. Jest to częstość taka, jak krótkich
fal elektromagnetycznych, stosowanych w radiofonii.

Rys. l. Zmiany napięcia elektrycznego• w przewodzie, którym
seria impulsów odpowiadaj ą ca liczbie 10110111.

przepływa

Jeżeli chcemy wykonać przy pomocy masz.y ny najnowszego typu jakąś skomplikowaną operację matematyczną nad
danymi liczbami, stanowiącymi np. wyniki obserwacji astronomicznych, musimy najpierw "zapisać" te liczby na stalowej taśmie magnetycznej. Aby "zapisać" liczbę na taśmie
magnetycznej, wystukuje się tę liczbę na klawiaturze podobnej, jak w maszynie do pisania. Stosunkowo bardzo prosty
aparat elektronowy przelicza automatycznie i niemal że momentalnie tę liczbę na system dwójkowy i zapisuje przy pomocy urządzenia magnesującego na taśmie magnetycznej .
Każdej cyfrze zapisywanej liczby odpowiada pewien maleńki obszar na taśmie. Jeżeli jest to cyfra l, taśmę namagnesowuje się w tym obszarze, jeżeli O, nie namagnesowywuje się.
Na niewielkim odcinku wąskiej taśmy można zapisać w ten
sposób wiele tysięcy liczb. Zapis taki w normalnych warunkach jest bardzo trwały, ale jeśli zachodzi potrzeba, taśmę
morżna bardzo szybko odmagnesować. Taśmy magnetyczne,
stosowane w maszynach matematycznych, działają zupełni~
podobnie, jak tzw. taśmy magnetofonowe, stosowane do utrwalania dźwięków.
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Zapisywanie i odczytywanie liczb na taśmach magnetycznych jest bez porównania szybsze, niż na taśmach papierowych. Odczytywanie taśmy odbywa się przez przesuwanie jej
pomiędzy zaciskami specjaln~go aparatu. Jeśli między zaciskami tymi znajdzie się miejsce namagnesowane taśmy, wytwarzany jest impuls elektryczny, odpowiadający cyfrze 1
W ciągu sekundy można odczytać z taśmy magnetycznej około
100 000 cyfr, zapisanych jedna za drugą. Jeśli jednak zachodzi
potrzeba odczytania jakiejś jednej liczby, trzeba - podobnie
jak w przypadku taśm papierowych - całą taśmę przewinąć,
aby tę liczbę odszukać. Zajmuje to dość dużo czasu. Z tego
względu liczby, zapisane na taśmie magnetycznej, przenoszone
są następnie do tzw. rtęciowej p a m i ę c i d y n a m i c z n ej,
działającej znacznie sprawniej.

kwa.T C.

i

kwt\.T"C.

\..._------.----------1

Rys. 2. Schemat elementu

l
wzma.c.~i,.a,(,2.

pamię ci rtęciowej.

Częstość impulsów, otrzymywanych przy odczytywaniu
taśmy magnetycznej, wynosząca 100 000 na sekundę, jest nieco
za mała dla pamięci dynamicznej . Przy pomocy odpowiedniego
urządzenia impulsy te są więc ,,zgęszczane" tak, aby przypadały co 0,5 mikrosekundy. Seria takich "zgęszczonych" impulsów z taśmy kierowana jest na jedną z dwóch płytek kwar-

cowych, zamykających z obu stron żelazną rurę, wypełnioną
rtęcią (rys. 2).
Kwarc posiada własności piezoelektryczne: zmienne napię
cie elektryczne wprawia go w drgania mechaniczne. Również
na odwrót, w kwarcu wprawionym w drgania mechaniczne
powstaje zmienne napięcie elektrycznt". Płytka kwarcowa, do
której dochodzą impulsy elektryczne, drga synchronicznie z nimi
i wytwarza w rtęci fale ultradźwiękowe, biegnące wzdłuż
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1,45 km/sek. Fale te dobiegając do
na przeciwległym końcu rury, wprawiają ją w drgania, pod wpływem których płytka ta wytwarza nowe impulsy elektryczne, będące dokładnym powtórzeniem tych, które dochodziły do pierwszej płytki. Impulsy te,
po odpowiednim wzmocnieniu, kierowane są z powrotem na
pierwszą płytkE: kwarcową. Tym sposobem, w obwodzie elektrycznym z rurą rtęciową, seria impulsów może krążyć dowolnie długo, nawet całe miesiące.
W rurze rtęciowej o długości np. l metra może jednocześnie krążyć około l 400 impulsów, czyli 60 liczb ?-cyfrowych (w układzie dwójkowym 23-cyfrowych). Każda z tych
liczb ma określony numer kolejny w cyklu 60 liczb, krążących
w danej rur7e. Rur rtc;ciowych jest w maszynie kilkadziesiąt.
Wraz z każdą liczbą zapisywaną na taśmie magnetycznej,
musi być zapisana na tej samej lub jakiejś innej taśmie instrukcja, określająca, do której rury rtGciowej i na które
z kolei miejsce w cyklu ma być posłana dana liczba. Instrukcje
te zapisywane są tak samo jak liczby, przy pomocy zer i jedynek.
Oprócz zapisania w pamięci dynamicznej danych liczbowych, przed przystąpieniem do wykonania jakiejś skomplikowanej operacji m;:ltematycznej, np. rozwiązania układu równań różniczkowych, muszą być zapisane w kilku specjalnie
do tego przeznaczonych rurach rtęciowych instrukcje, które
będą kierować pracą maszyny. Instrukcje te określają, jakie
elementarne działania arytmetyczne i w jakiej kolejności muszą być wykonane dla przeprowadzenia tej operacji.
Niech np. którymś z kolei takim elementarnym działaniem
będzie pomnożenie przez siebie dwóch liczb siedmiocyfrowych,
zapisanych w określonych miejscach w cyklu w dwóch rurach rtęciowych. Pod wpłvwem instrukcji, zawierającej te
właśnie informacje, tzw. wentyle elektronowe, dołączone do
elektrycznych obwodów rur rtęciowych, otworzą się na mniej
więcej lO mikrosekund . Stanie >:ię to w momencię, gdy
będą je mijały biegnące w obwodzie rury rtęciowej serie impulsów, odpowiadające właśnie tym liczbom, które mają być
przez siebie pomnożcne.
Po przt-3ściu przez wentyle i przez odpowiednie opóźniacze,
te dwie serie impulsów dojdą j e d no cześnie do tzw. l i c zn i k a d y n a m i c z n e g o, składającego się z kilkudziesięciu
lamp elektronowych. W liczniku te dwie serie zostaną przekształcone w jedną serię impulsów, przedstawiając liczbę, bę. dącą iloczynem dwóch liczb danych. Ta nowa seria, stanowiąca
wynik mnożenia, zostanie posłana na określone dla niej w inrury z
drugiej

L

szybkością około
płytki kwarcowej
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strukcji mieJsce, w którejś z rur rtęciowych 1 ). Jednocześnie
posłany będzie do rur rtęciowych zawierających instrukcje
impuls zawiadamiający , że można już wykonywać następne
dmałanie. Wszystkie te czynności, składające się na pomnoże
nie dwóch liczb, wykonuje maszyna w ciągu kilkudziesd.ęciu
mikrosekund.
Oprócz mnożenia, maszyna może wykornywać pozostałe
działania arytmetyczne i proste operacje z nierównościami.
Wszystkie, nawet najbardziej skomplikowane rachunkowe zagadnienia matematyczne, można sprowadzić do tych elemen··
tarnych działań. Często jednak nawet przy stosunkowo prostych z punktu widzenia teoretycznego problemach liczba tych
działań elementarnych sięga setek tysięcy, czy milionów. Zastosowanie kalkulatorów elektromowych staje się w takich wypadkach niemal że koniecznością.
Ultraszybkie maszyny elektronowe umożliwiły rozwiązanie
wielu zagadnień naukowych, które nie mogły być rozwiązane
nawet przy pomocy prostszych maszyn elektronowych. Warto
również wspomnieć, jako o ciekawostce, o pewnym raczej
nienaukowym zastosowaniu tych maszyn. Otóż odpowiednio
zmodyfikowana elektroJ?,owa maszyna matematyCZI!la może grać
w szachy. Maszyna taka musiałaby przewidywać wszystkie
możliwe w danej sytuacji ruchy i wszystkie odpowiedzi przeciwnika na 2, czy 3 ruchy naprzód. Każdej takiej kombinacji
ruchów - a byłoby ich dla przeciętnej sytuacji miliony maszyna przypisywałaby pewną punktację, ustaloną przez
konstruktora maszyny. Tracenie figur, branie ich, szachowanie
przeciwnika itd., otrzymywałyby ilości punktów mniej więcej
takie, jakie im dają dobrzy gracze. Najwyższa punktacja przewidziana byłaby za danie mata przeciwnikowi, najniższa za otrzymanie go samemu.
Maszyna taka wygrywałaby z przeciętnymi, czy dość dobrymi graczami, nie mogłaby jednak nigdy doścignąć poziomu
mistrzów.
Zagadnienia matematyczne analogiczne, jak przy grze
w szachy, których rozwiązanie znaleźć można tylko drogą ogromnej liczby prób, występują bardzo często w różnych badaniach
fizycznych i astrofizycznych. Należą one właśnie do tych zagadnień, które mogą być rozwiązane tylko przy pomocy bardzo szybkich maszyn elektronowych .
Elektronowe maszyny matematyczne z rurami rtęciowymi
budowane są obecnie w Polsce. Prawdopodobnie umożliwią
one Ilłiędzy innymi i astronomom rozwiązywanie trudnych za1)
Jeżeli otrzymany wynik jest już wynikiem ostatecznym, maszyna
automatycznie przelicza go na system dziesiątkowy i drukuje na taśmie
papierowej.
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gadnień

rachunkowych, co niewątpliwie przyczyni się do
lepszego rozwoju badań astronomicznych w naszym kraju.

JAN KUBIKOWSKISKŁAD

Wrocław

CHEMICZNY

WNĘTRZA

GWIAZD

Mogłoby się wydawać, że jedyną drogą do uzyskania informacji o składzie chemicznym gwiazd jest analiza widmowa.
Dzięki temu, że atomy różnych pierwiastków mogą emitować
lub absorbować promieniowanie o ściśle określonej długości
fali , obecność pewnych prążków w widmie gwiazdy świadczy
o występowaniu odpowiednich pierwiastków chemicznych
w warstwie, w której widmo to powstaje. I tutaj od razu możemy zauważyć, dlaczego analiza widmowa nie może nam wystarczyć. Widmo powstaje w zewnętrznej warstwie gazu, który
tworzy gwiazdę. A więc wnioski, jakie z analizy widmowej
możemy wyciągnąć, będą słuszne dla tej właśnie warstwy
(nazwiemy ją atmosferą), a nie dla całej gwiazdy. Chyba, że
cała gwiazda posiada ten sam skład chemiczny, co jej atmosfera. Czy tak może być, będzie o tym mowa niżej.
W każdym razie zmuszeni jesteśmy na innej drodze SQ:Ukać rozwiązania interesującego nas tu problemu. Rzecz jest
o tyle trudna, że wnętrza gwiazdy nie możemy zobaczyć.
Wszystko co się tam dzieje, odbywa się za nieprzeźroczystą
barierą materii gwiazdy . Okazuje się jednak, że w sytuacji
tej - choć trudnej - astronomowie nie są zupełnie bezradni.
Materia, wszystko jedno gdzie się znajduje - w papierosie
czy wnętrzu gwiazdy - wszędzie podlega znanym nam prawom fizycznym. I z tego możemy tu skorzystać. Czynimy to,
układając tzw. równania budowy gwiazdy. Jeżeli gwiazda pozostaje w równowadze, to siły wewnątrz niej działające muszą
się równoważyć. I tak np. siła przyciągania grawitacyjnego,
która powoduje nacisk zewnętrznych warstw na wewnętrzne,
musi być zrównoważona prężnością gazu. Jest to jeden z warunków, jakie muszą być w gwieździe spełnione, a które zapisujemy w formie wyżej wspomnianych równań. Potrafimy
z nich wyliczyć, o ile zmieni się np. ciśnienie, gdy z pewnego
punktu w gwieździe posuniemy się o "krok" w kierunku środka.
Odnosi się to nie tylko do ciśnienia, ale i do innych wielkości, jak gęstość, temperatura a także i masa. Co do tej
ostatniej, musimy bliżej wyjaśnić o co tu nam chodzi. Rozważmy pewien punkt we wnętrzu gwiazdy odległy o r km
od jej środka. Możemy sobie wyobrazić kulę o środku umieszczonym w środl$.u gwiazdy, której powierzchnia przechodzi
przez nasz punkt. Materia zawarta w tej kuli pos.lada pewną

204

URANIA

------·- - -

--

---------~---'-~

masę. Otóż równania, o których mowa, powiadają nam, jak
zmieni się ta masa, gdy posuniemy się wzdłuż promienia do
innego pobliskiego punktu. Na powierzchni gwiazdy ciśnienie
i gęstość równe są zero. Masa równa jest masie całej
gwiazdy. Możemy ją, a także i promień gwiazdy, otrzymać
z obserwacji. Z wielkościami t:ymi przystępujemy do rachunków. Z naszych równań możemy wyliczyć, jakie b·-;dzie cif.nienie i gęstość o "krok" pod powierzchnią, a ~akże o ile
mniejszą b~dzie masa materii zawartej w kuli o promieniu
o "krok" mniejszym od promienia gwiazdy. Postępując tak
"krok za krokiem'', d<'lchodzimy aż do środka, wyliczając w ten
sposób po drodze potrzc::bne nam wielkości w każdym punkcie
gwiazdy. Tak w ogólnym zarysie wygląda droga do poznania
warunków panujących we wnE;trzu gwiazd. A warunki te są
takie, że upraszczają nam zagadnienie składu chemicznego
w dużej mierze. Dla Słońca np. otrzymujemy na ciśnienie centralne ok. 10 17 dyn/cm 2 . Temperatura centralna wypada rzędu
dziesiątek milionów stopni. Materia w takich warunkach musi
być niemal całkowicie zjcnizowana. Znaczy to, że atomy wszelkich pierwiastków pozbawione są całkowicie elektronów. Zaraz
zobaczymy dlaczego fakt ten tak bardzo nas cieszy. Weźmy pod
uwJ.gę jakąś masę gazu, np. gwiazdę. Jeżeli ciężar gwiazdy
podzielimy przez ilość cząstek, z których ona się składa, otrzymamy średni ciężar jednej cząstki. Nazwiemy go średnim cię
żarem cząsteczkowym (c. c.). Jest rzeczą zrozumiałą, że zależy
on od składu chemicznego. Ponieważ, jak się okaże, możemy
wyliczyć dla gwiazd średni ciężar cząsteczkowy, więc ważną
jest rzeczą, jak można z niego określić skład chemiczny. Otóż
dla materii całkowicie zjonizowanej sprawa jest bardzo prosta.
I w tym leży powód naszego zadowolenia. Weźmy pod uwagę
atom \vodoru i zapytajmy, jaki będzie ś redni ciężar cząstek.
które powstaną na skutek jonizacji tego atomu. Jednostką
niech będzie dla nas ciężar jądra atomu wodoru-protonu. Jak
wiemy, atom wodoru składa się z protonu, dookoła którego
krąży jeden elektron. Po jcnizacji z naszego atomu powstaną
dwie cząstki: l proton i l swobodny elektron. Wspólna ich
masa wynosi l (masa elektronu jest tak mała, że można ją
porninąć). A więc średnio jedna cząstka waży:
masa wszystkich cząstek
1
ilość cząstek
-. h
Gdyby jakaś gwiazda składała się wyłącznie ze zjonizowanego
wodoru, średni ciężar cząsteczkowy obliczony dla tej gwiazdy
byłby równy tf2_ Gdyhy dla odmiany "budulcem" gwiazdy
był tylko zjonizowany hel, VI.Tynik rrzmiałby 1/ :1· Jc:;t to jasne,
jeśli weźmiemy pod uwagę, że c. a. helu równy jest 4, a po
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całkowitej
jonizacji z atomu tego pierwiastka powstaną
cząstki:
jedno jądro i dwa swobodne elektrony. A teraz
jeśli przejdziemy do cięższych pierwiastków, zobaczymy, że
dla nich wszystkich po całkowitej jonizacji średni ciężar czą

3

steczkowy bliski jest 2. Zelazo np. posiada c. a. 56 i 26 elektronów. Po jonizacji powstanie 27 cząstek i średnio ciężar jednej cząstki okaże się 56 / 27 c--.:;, 2. Tak więc, gdyby jakaś gwiazda
była zbudowana z materii, w której skład wchodziłyby jakiekolwiek pierwiastki chemiczne z wyjątkiem wodoru i helu,
z rachunków dla tej gwiazdy przeprowadzonych otrzymalibyśmy śr. c. c. ok. 2. Pochodzi to stąd, że c. a. pierwiastków
cięższych od wodoru i helu, jest w przybliżeniu dwukrotnie
większy niż ilość elektronów, jakie posiadają ich atomy.
Z powyższych rozważań wynika, że wszystkie pierwiastki
możemy podzielić (ze względu na ich śr. c. c. po całkowitej
jonizacji) na trzy grupy: wodór, hel, i inne. O średnim cięża
rze cząsteczek materii, z której zbudowana jest gwiazda, bę
dzie decydować zawartość procentowa pierwiastków każdej
z wymienionych trzech grup. Tak więc dzięki znajomości warunków fizycznych panujących we wnętrzach gwiazd, możemy
sprowadzić zagadnienie określenia składu chemicznego do
wyznaczenia dwóch liczb. P:vocentowej zawartości "na wagę"
wodoru X i helu Y. Resztę zawartości stanowić będą cięższe
pierwiastki. Przyjrzyjmy się teraz, jak można liczby te wyznaczyć. Wspomniane poprzednio równania struktury gwiazdy
pozwalają na wyprowadzenie ogólnego związku zachodzącego
między jasnością, masą, promieniem i śr. c. c. gwiazdy. Znając
z obserwacji jej masę, jasność i promień, możemy obliczyć
śr. c. c. A jak już wiemy, ciężar ten zależy od procentowej
zawartości wodoru i helu. Mamy tu jedno równanie o dwóch
niewiadomych. Aby móc obie te niewiadome wyliczyć, trzebaby
mieć drugie równanie. Dostarczyły go rozwijające się ostatnio
badania źródeł energii gwiazd. Wiemy, że za źródła takie uważa
się obecnie reakcje jądrowe, w których z wodoru tworzy się
hel. Znajomość wydajności tych reakcji prowadzi do drugiego
związku, który pozwala nam wyliczyć nasze niewiadome X, Y.
Za trzecią grupę pierwiastków (Z), z których składa się
gwiazda (pierwsza - wodór, druga - hel), często przyjmuje
się tzw. mieszankę R u s s e II 'a. Jest to· mieszanina tlenu (0),
sodu i magnezu (Na t Mg), krzemu (Si), potasu i wapnia
tK +Ca) oraz żelaza (F' e), prz:v czym zawartości masowe poszczególnych pierwiastków (lub ich grup) w mieszaninie mają
się
do siebie odpowiednio jak 8 : 4 : l : l : 2. I tak M.
S c h war t z s c h i l d, zakładając między innymi, że Słońce
składa się z wodoru, helu i mieszanki Russell'a, otrzymał na
X - 470/o, Y - 41 0/o, i Z - 120/o masy Słońca.
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Mógłby kto spytać, dlaczego musimy czynić pewne założe
nia co do cięższych niż wodór i hel pierwiastków? W przytoczonym powyżej wypadku przyjęto, ż.e trzecia grupa pieTWliastków to mieszanka Russell'a. Otóż nie mówiliśmy dotąd
nic o tym, że przez całą gwiazdę płynie potężny strumień
energii promiestej. Energia ta jest pochłaniana przez atomy
ma:terii i wypromieniowywana z powrotem. Jest jakby przekazywana przez atomy coraz bardz:iej na zewnątrz. I tutaj
jeszcze stykamy się z zagadnieniem składu chemicznego materii wnętrza gwiazd. Od tego, jaki jest sldad chemiczny materii.
zależy, w jakim stopniu promieniowanie jest przez nią pochła
niane. Mówimy, że nieprzeźroczystość materii zależy od jej
składu chemicznego. W szczególności zawartość cięższych p~er
wiastków ma wpływ na tzw. współczynnik nieprzeźroczystości.
A ten współczynnik wchodzi do teoretycznego związku masajasność-promień-średni ciężar molekularny, a więc ma wpływ
na wyniki, jakie ze związku tego uzyskujemy.
Innym założeniem, jakie uczynił Schwartzschild, było to, że
skład chemiczny Słońca jest wszędzie taki sam. Jednak rezultaty jego rachunków nie zgadzają się z informacjami, jakie
otrzymujemy z ilościowej analizy atmosfery słonecznej dostarczonej przez spektroskopię. Wi 1948 roku M. H. Harrison
wykonała podobne rachunki. Przyjęła ona jednak, że ciężkie
pierwiastki to mieszanina tlenu i mieszanki Russell'a. Zakła
dając, że zawartQŚĆ tlenu w tej miesza:ninlie jest OOfo, 500/o,
600fo, 700fo i lOOOfo otrzymała 5 rozwiązań na X i Y. Dobre
będzie to rozwiązanie, które jest zgodne z analizą ilościową
atmosfery Słońca. Jest nim rm:wiązarrie otrzymane prz,y zało
żeniu, że cięższe pierwiastki to 700/o tlenu 1 300fo mieszanki Russell'a. Zawartość wodoru wypada przy tym ok. 65°/o,
helu 280fo masy Sfońca. Nieco· w inny sposób przepro~odzone
przez K e 11 er a wyliczenia dają na X - 67, Y - 290fo, co jak
widać zgadza się dobrze z wynikami Harrison.
Ale czy rz·eczywiście skład chemiczny atmosfery i wnętrza
Słońca jest taki sam? I zresztą nie tylko Słońca, ale i gwiazd
w ogóle? Możnaby oczekiwać, że cięższe pierwiastki "pogrą
żone" są głębiej we wnętrzu gwiazd, właśnie dlatego, że są
cięższe. Przeciwdziałają jednak temu silne cyrkulacje gazu.
Coś w rodzaju prądów konwekcyjnych, jakie obserwujemy
w naszej a,t mosferze. Te ruchy konwekcyjne powodują znaczne
wymieszanie pierwiastków w gwiazdach, przyczyniając się
w dużym stopniu do jedno!'odności składu chemicznego. Nie
odnosi się to jednak do wszystkich gwiazd. W szczególności
tzw. problem czerwonych olbrzymów przyczynił się do opracowania teorili struktury gwiazd o niejednorodnym składzie
chemicznym. Teorie klasyczne mianowicie dawały zbyt niską

W ramach krakowskich uroczystości jubileuszowych złożono u stóp
pomnika Kopernika przed Collegium Novum liczne wieńce.

W Państwowym Teatrze im. J Słowackiego odbyła się ku czci Kopernika
uroczysta Akademia, której Honorowe Prezydium widzimy na zdjęciu

U góry: Obrady dorocznego Zjazdu Delegatów Kól P. T. M. A.
U dołu: Fragment wystawy " Mikołaj Kopernik", przygotowv wanej w Collegium Maius przez Ministerstwo Kultury i Sztuki.
(Wszystkie

zdjęcia

na

wkładce

wykonał

M . Kornlcki,

Poznań) .
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iemperaturq centralną, aby we wnqtrząch tych gwiazd mogła
z dostateczną wydajnością zachodzić przemiana wodoru w hel.
Próbowano w różny sposób Z'naleźć wyjście z tej sytuacji. Jak o
o ciekawostce możnaby wspomnieć o próbie wprowadzenia fal
akustycznych, jako przenośnlka energii we wnętrzach olbrzymów. Jednak te "szemrzące" gwiazdy okazały się sprzeczne
z drugą zasadą termodynamiki i ostatecznie wyjaśnienie uzyskano wprowadzając niejednorodność składu chemicznego.
Czerwone olbrzymy uważa się obecnie za gwiazdy o bardzo
obszernych i rzadkich atmosferach. Taka atmosfera, to pierwsza, zewnętrzna warstwa gwiazdy. Składa się ona głównie
z wodoru, jej śr. c. c. jest mały. Druga część olbrzyma to dodopiero coś w rodzaju normalnej gwiazdy, o większym śred
nim ciężarze cząsteczkowym. Taki model zgadza się dobrze
z obserwacjami.
Niewątpliwie zawartość wodoru i helu w gwieździe czerpiącej energię ze "spalania" (jądrowego) wodoru na hel, zależy od wieku gwiazdy. Powstający w środku gwiazdy hel
może dyfundować ku zewnętrznym warstwom. Zależnie od
tego, czy dyfuzja ta następuje wolniej czy też szybciej od
szybkości tworzenia się helu, powstaje gwiazda o niejednorod··
nym lub jednorodnym składzie chemicznym. Tutaj już stykamy się z problemami ewolucji gwiazd, co wykracza poza ramy
niniejszego artykułu. Pozostawałoby jeszcze do zbadania, w jakim stopniu wyniki uzyskane dla Słońca stosują się do innych
gwiazd ciągu głównego. Innymi słowy, czy wartości na X, Y,
jakie otrzymujemy dla Słońca, są takie same dla innych
gwiazd?
Zawartość wodoru w gwieździe, jak wynika z rozważań
teoretycznych astronomki radzieckiej A. M a s j e w i c z, zależy
od jej masy. Gwiazdy masywne powinny bardziej obfitować
w wodór, niż gwiazdy o małej masie. Fazostawiając na boku
te sprawy jeszcze nic w pełni wyjaśnione, stwierdzimy tylko,
że budulcem gwiazd jest przede wszystkim wodór i hel. I to
jest główny nasz wniosek.

KRONIKA
Nowa placówka
W dniu 24 maja b. r. odbyło się uroczyste przekazanie Krakowskiemu Obserwatorium Astronomicznemu PH~ciohektarowego terenu pofortecznego, J:Ołożonego we W\Si Zakamycze, koło Bielan, w odległości
10 km na zachód od Krakowa. Poaustriacki ten fort zwany "Skałą"
ofiarowało Uniwersytetowi Jagiellońskiemu Dowództwo Okręgu Wojsko-

'
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wcgo Kraków, po zatwierdzeniu decyzji przez Min. Obrony Narodowej.
Nn terenie tym leżącym na "Południku Kopernika" ma być zbudow:ma
Stacja Obserwatorium Krakowski8go.
Mikrometeoryty w atmosferze i w przestrzeni

Materia meteorytowa w naszym układzie planetarnym posiada skalę
rozmiarów bardzo rozciągłą: od najdrobniejszych cząstek
materii światła zodiakalnego do wielkości subplanetarnej drobnych a::-teroidów. Badamy masy materii meteorytowej zarówno w przestrzeni
międzyplanetarnej jak i w atmosferze Ziemi oraz na jej powierzchni.
Na powierzchni Ziemi mikrometeoryty dają znać o sobie między innymi
przez nienormalnie dużq zawartość niklu w osadach na dnie głębokich
basenów oceanicznych.
Co jednak nazywamy mikrometeorytami, czy krócej mikrolitami ?
Pod nazwą tą można rozumieć ciała tak drobne, iż są one w staniE: przenikać do naszej atmosfery bez straty masy wywoływanej ich lotem
w atmosferze. Warunki graniczne powstają wówczas, gdy mikrolit wypromieniowuje ciepło dostatecznie prędko, aby jego temperatura podwyższona przez hamowanie biegu w atmosferze poz
tawała cały czas
poniżej jego temperatury topienia. Wymiar graniczny cząstek wynosiłby
dla materii żelaznej przy prędkości 23 km/sek: graniczny promień sferyczny 3-7 (.L, a dla cząstek o kształcie cylindrycznym: 4-7 p. średnicy.
Dane te zgadzają się dobrze z wynikami badań atmosfery przeprowadzonymi rakietami V -2. Badania te wychodziły z założenia, że rakiety w czasie swego lotu powinny napotykać na mikrometeoryty. W celu
wykrycia mikrometeorytów zaopatrywano rakiety w odpolerowane metalowe płytki; po zbadaniu okazało się, że płytki te bywają zryte przez
małe kraterki o średnicach od 10 do 100 mikronów, w ilości wskazującej
na jedną uderzającą cząstkę na każdy milion centymetrów sześciennY:ch
górnej atmosfery. Zastosowano również inną, dającą jeszcze lepsze wyniki metodę. Na czubku rakiety umieszczono bardzo czuły aparat licznikowy rejestrujący dźwięki wysokiej częstotliwości do 60 kilocykli. Na
wysokości powyżej 40 kilometrów, podczas przelotu każdej rakiety w powyższy sposób wyekwipowaneJ, zarejestrowano około 60 dźwięków, przeciętnie jeden w ciągu każdych 2,2 sekund, z małym wzrostem ich liczby
wraz z wysokością. Wskazuje to na zderzenia z mikrometeorytami o masach rzędu 10· 12 gramów, co odpowiada cząstkom o średnicy 4 p.. Gę
stość ich wynosi w grubym przybliżeniu: jedna cząstka w każdych 18~
centymetrach objętości.
Jest rzeczą ciekawą porównać wielkość tych mikrolitów z wymiarami
"aerozoli", drobnych cząstek pyłowych w dolnych warstwach atmosfery,
z których niektóre są prawdopodobnie pochodzenia kosmicznego. Badania przeprowadzone w Instytucie Astronomii i Fizyki AN. Kaz. SRR
lV Ałma Ata pozwoliły na określenie rozkładu ich według wymiarów
rozpiętości
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i wykazały obecność nawet w powietrzu pokojowym cząstek o wymiarach 0.4 1~ . Gdyby cząstki te nie znajdowały się w polu ciążenia Ziemi,
to ciśnienic światła wyrzuciłoby je poza granice układu słonecznego.
Skądinąd wiadomo, że cząstki pyłów galaktycznych posiadają według
1 ), a masy przeciętnie
F i e s j e n kowa średnie wymiary rzędu 0.1 f1
rzędu 10· 1 ó g,
Natomiast cząstki o masach przekraczających wspomniane wyzeJ
wymiary graniczne dają już zjawiska słabych meteorów. Tego rzędu były
prawdopodobnie meteory Giacobinid w r. 1946. W1dzimy więc tu całą
skalę wielkości mikrolitów: od 0.1 f1 pyłów galaktycznych i wielkości
rzędu mikronów pyłów światła zod1akalnego, do drobnych cząsteczek
dających zjawisko meteorów teleskopowych, kończąc na coraz to więk
szych cząstkach rzędu kilku milimetrów, które przypisuje się meteorom
o jasności
2.5 wielkości gwiezdnej i cząstkach o wymiarach kilkunastu
i więcej milimetrów w średnicy, dających zjawisko bardzo jasnych meteorów, a czasem bolidów.
J. P.

+

Rozszerzone posiedzenie biura Komisji Meteorów i Komet przy Radzie
Astronomicznej Akademii Nauk Z. S. R. R. 18 maja 1952 r.

W związku z obecnością wielu wybitniejszych radzieckich badaczów
komet i meteorów na konferencji kosmogonicznej w Moskwie w maju
1952 r., odbyło się tam również rozszerzone posiedzenie biura Komisji
Meteorów i Komet przy radzie astronomicznej Akademii Nauk ZSRR.
W posiedzeniu wzięli udział uczeni z większych ośrodków, w których
prowadzi się badania nad meteorami i kometami, a mianowieJe z Moskwy, Leningradu, Kijowa, Aszchabadu, Stalinabadu, Lwowa, Kujbyszewa, Swierdłowska i Symferopola.
Na posiedzeniu omówiono przeqe wszystkim dotychczasowe osiągnię
cia, jakie posiada nauka radziecka w tej dziedzinie. Szcz.e gólnie intensywne badania prowadzi się w wielu miejscowościach Turkmeńskiej
Republiki Radzieckiej. Między innymi systematycznie bada się tam
widma meteorów metodami fotograficznymi, a od niedawna również
wizualnymi. Za wielkie osiągnięcie należy uważać opracowanie l przygotowanie do druku w stolicy republiki - Aszchabadzie, generalnego
katalogu radiantów meteorów, który ma się ukazać w niedługim czasie.
Ważne prace przeprowadzono również w Stalinabadzie (Tadżycka Republika Radziecka), gdzie systematycznie obserwuje się drogi przebiegu
meteorów oraz wyznacza ich paralaksy metodami wizualnymi i fotograficznymi.
Kilka referatów poświęcono dzi:=~łalności miłośników astronomii
w dziedzinie obserwacji meteorów. Obserwacji takich dokonują studenci
uniwersytetów, oraz Wszechzwiązkowe Towarzystwo Astronomiczno1
"Sowriemiennyje priedstawlienija o wsjeliennoj" W. G. Fiesjen ,
)
kow, str. 77-81.
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Geodezyjne (Odpowiednik PTMA). Prace te, dostarczające wiele materiałów, wymagają zwrócenia na nie baczniejszej uwagi i większej pomocy ze strony władz, jak również propagandy meteorytyki. W tej dziedzinie jako pozytywny fakt zanotowano wprowadzenie wykładów meteorytyki na uniwersytecie leningradzkim.
Posiedzenic, oprócz podkreślenia pozytywnych osiągnięć, wskazało również na pewne braki w pracy, a zwłaszcza w jej organizacji. W szczególności brak było dotychczas konsekwentnego kierowania i koordynowania prac poszczególnych ośrodków, oraz kontroli wykonania powzię
tych zobow1ązań. Dla unikniGcia tych braków postanowiono, iż w najbliższej
przyszłości Komisja Meteorów i Komet powinna otrzymać
centralny ośrodek badawczy przy uniwersytecie im. Łomonosowa w Moskwie. W ten sposób komisja otrzyma realną podstawę do rzeczywistego kierowania pracami z zakresu badania komet i meteorów.
Fostanowiono rówmeż zwołać piąte plenum komisji.
Na zakończenie posiedzenia wygłoszono dwa referaty naukowe.
Pierwszy z nich I. A. J u d i n a ze Swierdłowska był poświęcony historii meteorytyki, a mianowicie obserwacjom kilku jasnych bolidów
dokonanych na Uralu jeszcze w XVIII wieku. Drugi, wygłoszony przez
N. I. Gr i szyn a z Moskwy, dotyczył poszukiwania związków pomiędzy
meteorami, a srebrzystymi obłokami nocnymi. Badania prelegenta dotyczące
poszukiwań
takich zależności dały wynik negatywny. Po
dyskusji postanowiono mimo wszystko zalecić obserwatorom meteorów
obserwować również srebrzyste obłoki nocne, gdyż w ten sposób będzie
można uzyskać o nich wiele wiadomości. Obiekty te, mimo iż są pochodzenia ziemskiego i me interesują bezpośrednio astronomów, są
zjawiskami mało zbadanymi i nic należy pomijać żadnej możliwości
zdobycia o nich dalszych danych.
(Wg. Astronomiczeskij żurnal XXX, 115, 1953)
K. R.

KRONIKA P. T. M. A.
W słoneczną niedziclq 24 maja br. zbiegły się dwa ważne zdarzenia
w życiu naszego Towarzystwa. Po pierwsze była to dokładnie 410-ta
rocznica śmicr::i Mikołaja Kopernika, Patrona naszego zrzeszenia. Po
drugie był to dzień dorocznego Walnego Zjazdu Delegatów Kół P. T. M. A.,
który znowu jest dniem obrachunku pracy Członków Towarzystwa,
rozsianych po całym obszarze Państwa.
Wiedeńską uchwałą światowej Rady Obrońców Pokoju, powziętą na
wniosek polskiej delegacji, rok 1953 uznany został za rok jubileuszo··
wych uroczystości, pod~jmowanych w skali międz..ynarodowej, dla
uczczenia pamięci i zasług wielkiego astronoma polskiego. Kopernikowskie uroczystości, obchodzone równocześnie w zaprzyjaźnionych krajach
Ludowych Demokracji, nakazywały, aby ta tocznica była szczególnie
uroczysta w kraju, który jest ojczyzną Kopernika i którego Kopernik
przez całe swoje długie życic był wiernym synem.
Najwyższe czynniki pał1stwowe wraz z przedstawicielstwem zorganizowanej polskiej kultury i nauki, przy współudziale czynników partyjnych, wyłoniły ogólno- poh>ki Honorowy Komitet Obchodu Roku
Kopernika, w skład którego powołano również prezesa P. T. M. A. Pro-
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te.ktorat nad pracami tego Komitetu objął Prezes Rady lM!in.istrów
B o l e s ł a w B i e r u t, a przewodnictwo całej akcji spoczęło w rękach
prof.. dr. Ja n a D e m b o w ski e g o, prezesa Polskiej Akademii Nauk.
Komitet, przystępując do pracy, dał równocześnie hasło i inicjatywę do
orgartizowania uroczystych obchodów lokalnych.
Zaraz po warszawskiej inauguracji Towarzystwu naszemu przypadła
zaszczytna rola .wrganizowania obchodu w Krakowie, jako w siedzibie
swoich władz naczelny<'h, przy czym zalecono, aby położyć główny nacisk na uczącą się młodzież, skupioną licznie w naszych Kółkach Miłośników Asl.rooomii.
Ustalono plan przewidujący zwołanie do Krakowa Ogólnego Zjazdu
milośników wiedzy astronomicznej i połączenie go z przypadającym,
dorocznym Walnnym Zjazdem Delegatów Kół P. T. M. A., przy czym
oba publiczne I.'.'YStępy miała poprzedzić uroc;,:ysta Akademia ku czci
Mikołaja Kopernika w Państwowym Teatrze im. J .. Słowackiego,
Gały plan udało siq urzeczywistnić, mimo krótkiego na to czasu.
W pięknym gmachu teatralnym, zgromadziło się około tysiąca przybyłych uczestników z różnych stron Polski, noszących odznakę człon
kowską. z wypisaną nazwą miejsca swego stałego pobytu. Na znak
mariackiego hejnału, odegranego za kurtyną, w miejsce dźwięku pospolitego gongu, rozpoczęła się o godzinic 9 Akademia. Przedstawiciel
Polskiej Akademii Nauk, jej wiceprezes, prof.. dr. W. Sierp i ń s k i
z War:szawy, otworzył Zjazd Miłośników Astronomii. Imieniem Zarządu
Głównego Towarzystwa powitał zebranych prof. dr Wł. Z o n n, z Warszawy, wyrażając podziękowanie za przybycie na Akademię Przedstawicielom Wojewódzkich Władz Partyjnych, Wojewódzkiej i Miejskiej Rady Narodowej, wyższych uczelni i Delegatów. Osobne
podziękowanie
składa
mówca obecnemu Konsulowi ZSRR A. P.
N i ki t i n o w 1, jako przedstawicielowi Wielkiego Związku Radziecktego zaprzyjaźnionego z nami. Zgromadzeni uczestnicy wi-tają oklaskami wymienianych z nazwiska Gości. W honoi"owym prezydium z:~
siedli, obok gospodarzy zebrania, w osobach prof. dr W. Sierp i ń
skiego, prof. dr S. Leszczyckicgo z Warszawy i prezesa P.T.
M. A. mgr. inż. Wł. Ku c h ar s k i e g o, powołani wybitni przedstawiciele Partii, Rad Narodowych, UniwersytJetu, Alcademii Medycznej, Krakowskiej Politechniki, Akademii Górniczej i Hutniczej, Okręgowej Rady
Zw. Zawodowych i Przodowników Pracy, których gorąco oklaskiwano.
W ciszy i skupi<>niu zebrani wysłuchali krótkiego i treściwego przemówienia prof. dr. W W. Sierpińskiego, na temat ważności przeżywanej
chwili, piodkreślonej obecnością licznie przybyłych uczestników Zjazdu którym mówca życzył wytrwałości w podejmowanych pracach miłośniczych.
"Spodziewam się, - mówił prelegent - że sam Zjazd, jak i tegoroczne
uroczystości kopernikowskie, sumowić będą wstęp do dalszego rozwoju
Towarzystwa i dalszej popularyzacji astronomii wśród szerokich rzesz
społeczeństwa, a dziGki temu do rozwoju prawdziwej, na naukowych
podstawach opartej, wiedzy o budowie Wszechświata". W końcu zapewnił mówca zebranych o pomocy, z jaka śpieszy Towarzystwu Folska
Akademia Nauk, której zadaniem jest nic tylko organizacja i popbranie badań naukowych, ale i popularyzacja osiągniętych WYników, aby
stały się szybko własnością całego społeczeństwa.
Następny referat n.::~ temat "Kopernik na tle swoich astronomicznych
odkryć", wygł013ił prof. dr Wł. Z o n n. Prelegent pominął biograficzne
szczegóły, uwypuklając jedynie olbrzymi przełom w ludzkiej umysło
wości, dokona!lly ogłoszeniem heliocentrycznej t<'orii. Odkrycie Korp:!rnika nie ograniczyło się tylko do astronomii, lecz zahaczyło w sposób
doniosły o dziedzinę filozoficznego myślenia, zadając równocześnie kłam
ugruntowanym pojęciom i kierując ludzką my31 na nowe drogi postę;>u.
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Proces ten, mimo upływu wieków, trwa nadal, powoli bowi·e m gruntują
się logiczne konsekwencje ogłoszo:1.ej teori.i, a walka o trzeźwość myśle
n~a nie skończyła się do dziś. Na tym zasadza .slę dorniosłnść obchodZIDnc,j uroc.zy:stości, która nie tylko popularyzuje astronomiczną teorię, ale
zarazem uwypukla jej dydakty•c zne znaczeaie i donliosłość jej ro.fi przy
ustalaniu naukowego światopoglądu.
P.o re:flera.cde nasrtąJPił.aJ .a rtystyczna ezęść Akademii. Dużym urozmaiceniem był wys·t~p \Vrodawskiego Chóru Folskiego Radia, pod dyrekcją
E. K aj d a s z a, który odśpiewał sz,ereg Pii,eśni sta;ropolskich z XVI w .
Huczne okla:ski były z jednej strony u:znaniem dLa doskonałych wykonawców tego 60-do c>sobowego zespołu, z drugiej s:t rony były nagi'odą
dla dyrygenta u•. włożoną pracę przi)' przygotowaniu teg·o publicznego
występu.
Na zakońC7Jenie

Akiademii .artyśd Państwowego Teatru Poez.ji w Krakowie, wygłosili pięlmą i ciekmvą l'ecytację, z widowiska scenilcznego,
pt ... ~opemik", przyjętą przez Widownię z pełnym uznaniem.
Teraz udano się gremialnie
pod gmach Uniwersytetu, gdzie
na Plantach, na tle bujn~j zieJ.eni, umieszcz.o no pomn:ilk Kopernika, przeniesiony z zamkniętego dz~:edzińc.a Collegium Maius, przy ul. św. Anny.
Po wysłuehaniu dwóch przemówień, przewodnioczącego M. R. N., oraz
Rektora Uniwe,m.ytetu, nasrtąpiło składanie li:cznych wieńców u stóp
pomnika od władz partyjnych i państwnwych, wyżs.zych ucz,e·lni krakiowsk'ich, a także :i od naszego Towarzystwa. Wreszcie w zamkniętym
gronie uczestnicy nasi zwiedzili przygotowywaną przez Ministerstwo
Kultury i Sztuki wystawę epoki Kopernika, mieszczącą się w odnowionych s:a.Lach dawnego budynku krakowskiej Alma Mater, której uczntem
był wielki astronom w latach 1491-95.
Po południu, po przetrwie obiado•w ej, o godz. 16, rozpoczęły s.ię obrady
dorocznego, spraWO!zdawczego Zja•z du Delegatów Kół P. T. M. A. Był to
Zjazd najtłumniejszi)' z do1:ychczasowych Zjazdów, przybyło n,ań 9.'3
uprawnionych do głosowania Delegatów, oraz drugie tyle interesujących
się obradami Członków, w chairakterze goścri. Zjazdowi ptrzewodniczył
ustępujący pr'ezes Towairzys:twa, mgr inż. Władysław Kucharski. W krótkim wstępnym przemówieniu mówca wyjaśnił zebranym motywy tegorc:c.znych uroczystości kopernikowskich i podlue•ślił z.aszłą w ostatnjch
dz,iesięciu latach zmianę stosunków. Dzisiaj święcimy p.amięć zaslug gen1alnego Rodaka, pod [przewodem i przy cz,ynnym udz:iale najwyższych
władz państwowych, gdy prz'e d dziesięciu laty Naród , skrępowany
hitlerowską okupacją, nie mógł uczcić Jego pamięci, a nLewinną manifmtację, polegającą na złożeniu ski'omnego wieńca na stopn~ach warszawskiego pomnika, jeden ze śmiałych vvykonawców okupił życiem,
a dwaj pozostali - ~ęz.ieniem (ci z,resztą ostatni zginęli później w powstaniu warszawskim). Pamięć tych odważnych patriotów, B oj arski e g o, Gajcy i Stroi ń ski e go, członków tajnego ruchu oparu
uczcili obecni przez 1 pow:s•t anie i chwilę uroc:<:ys.tego milcz,e nia.
Po załatwieniu statutowych formalności, przyh:v,li Dele,gaci Kół Towarzystwa, składali szczegółowe sprawozdania z rocznej swojej działalności. Zajęło to , sporo czasu, jednak każde wygłaszane sprawozdanie
budziło duże zainteresowanie i prawie każde zasługuje na obszerniejsze
omówienie. Największe zainteresowanie budził, z natury rzeczy, sprawozdawczy referat prezesa Towarzystwa. Śmiało można powiedzieć, mówił sprawozdawca że miniony rok obrachunkowy należy zaliczyć
do pomyślnych okresów życia Towarzystwa w jego odnowionym, powojennym okresie i zaliczać się go będzie ,niewątpliwie do lat jego
świetności. O sprawności i żywotności samej organizacji dobrze świadczy
dzisiejszy Ogólny Zjazd Miłośników Astronomii, na który przybyło
!Jrawie tysiąc uczestników, przy czym liczba ta była z góry ograni-
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-c:tona, wskutek braku wolnych pomieszczeń. O powadze i szczerości
ruchu miłośniczego w Polsce świadczy pokaźnie zwiększenie liczby
'Członków Towarzystwa, która na obecną chwilę sprawozdania wynosi
4 854 osoby, nie licząc kilkudziesięciu zgłoszeń jeszcze formalnie nie
załatwionych na skutek pilnych prac przedzjazdowych. Przyrost liczby
członków w roku sprawozdawczym wyniósł zatem prawie dwa tysiące
osób. Mówca jednak przestrzega przed zbyt wielkim rozrostem Towarzystwa, które już stało się najliczniejszym towarzystwem popularnonaukowym w Polsce, a zarazem dorównywuje lub przewyższa zbliżone
organizacje naukowe za granicą. W chwili obecnej wysiłki ki·erowniczych organów statutowych winny się skupić nad problemem pogłę
bienia wewnętrznej pracy samokształceniowej w Kołach i pomagania
Członkom w samodzielnej pracy obserwacyjnej, traktowanej z wymaganym stopniem naukowej ścisłości. Nie będzie to nowością ale jedynie
zbliżeniem się do rezultatów prac członków zagranicznych towarzystw
miłośniczych, które nieraz w poważnym stopniu wyręczają i odciążają
zawodowych astronomów. Pierwsze kroki w tym kierunku poczyniono
już u nas w roku sprawozdawczym i kilku Członków naszych Kół
współpracuje z prof. dr M er g e n t a l er e m z Wrocławia w zakresie
obserwacji aktywności Słońca. Podobnie rozwija się praca nad obserwacją gwiazd zmiennych.
Liczba Kół i Kółek, zrzeszających członków Towarzystwa wynosi 135
jednostek organizacyjnych i rozsiana jest na obszarze całego Państwa,
przy czym przyrost w roku sprawozdawczym wynosi 60 jednostek.
Ujemną stroną prowadzonych prac obserwacyjnych i tzw. pokazów
nieba, jest zbyt szczupła liczba lunet astronomicznych, jakimi można
dysponować, przy czym w kraju nie posiadamy żadnej specjalnej tego
rodzaju wytwórni. Aby temu brakowi, choćby częściowo, zaradzić
powstał przy warszawskim Kole "Zakład ;budowy i naprawy narzędzi
astronomicznych", który po uzyskaniu stosownego pomieszczenia, a także
wydatnej pomocy narzędziowej ze strony Zarządu Głównego P. T. M. A.,
rozpoczął swoją działalność i obecnie przeprowadza w szczególności
budowę, na podstawie kapitalnego remontu, 35 cm teleskopu zwierciadlanego, zleconego zamówieniem Warszawskiego Obserwatorium Astronomicznego.
Pokazy nieba przeprowadza się "wędrownymi" lunetami, obsługiwa
nymi przez fachowych referentów objazdowych, skupionych dotychcms w ośrodkach: gliwickim, krakowskim, nowosądeckim, poznańskim
i warszawskim, których liczbę zwiększymy po zakupieniu oferowanych
nam okazyjnie lunet. Stan jednak będzie nadal niczadawalający, choć
wyniki wskazują, że wstąpiliśmy na właściwą drogę.
W sprawozdawczym okresie pracowano nadal wytrwale nad realizacją inicjatywy Towarzystwa w sprawie powoływania do życia Ludowych Obserwatoriów Astronomicznyrh, wchodzących w skład zakłada
nych Parków Kultury i Wypoczynku. Najwcześniej zrealizuje tę inicjatywę Górno-Śląski Park Kultury i Wypoczynku, rozciągający się na
gruntach położonych przy drodze Stalinogród- Chorzów, na obszarze
równym powierzchni około tysiąca morgów. Założenie kamienia wę
gielnego pod tę budowę przewidziane jest na dzień 22 lipca br. Posuwają się wolnym tempem prace około takiej samej inwestycji w Warszawskim Parku Kultury i Wypoczynku, jako drugiego Ludowego
Obserwatorium w Polsce. Obie te budowle objęte są uchwałą Honorowego Kornitego Obchodu Roku Kopernika, powziętą na uroczystym
posiedzeniu w dniu 23 maja br. Niestety, tylko na dalszą kolejność
może liczyć Krakowskie Ludowe Obserwatorium, mimo iż tu właśnie
nasze Towarzystwo wypielęgnowało pierwsze myśl podobnych instytucji, najwcześniej weszło w posiadanie stosownego terenu, oraz posiada
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gotowe już plany i modele zamierzonej budowli. Przygotowuje się odpowiedni projekt dla Poznania.
Praca i ruchliwość kilku naszych organizacyjnych placówek pozostawia nieco do życzenia. Ciężkie obowiązki pracy zawodowej po-szczególnych jednostek, pracujących w Kołach, uniemożliwiają im pełne
odddanie się samokształceniowej pracy. Musimy w nadchodzącym okresie jesienno-zimowym otoczyć silniejszą opieką i pomocą te wyczerpujące się placówki. Domagali się tego Delegaci w swoich szczegółowych
sprawozdaniach na plenum Zjazdu.
Najwdzięczniejszą jest praca w młodzieżowych Kółkach Miłośników
Astronomii, których liczba rośnie z prędkością lawiny. Dowodzi to, że
astronomia przestała być nauką dla wybranych jednostek, oraz że zainteresowanie nią w Polsce Ludowej jest bardzo silne. Pokazy nieba, przy
pomocy przywiezionej lunety, cieszą się zawsze dużą frekwencją i gromadzą dużą liczbę członków i nie członków, przeciągając się do póżnej
nocy, gdy tylko dopisuje bezchmurne niebo.
Podobnie wdzięcznym terenem są świetlice fabryczne lub przedsię
biorstw państwowych, w których gromadzi się ciekawe audytorium ..
Wywołana nieraz żywa dyskusja po skończonym referacie potwierdza
budzące się duże zainteresowanie przedmiotem.
Organ Towarzystwa "Urania" wychodził nadal punktualnie, zaskarbiając tym u naszych stałych czytelników duże uznanie.
Mgr T. B u d z y n, kierownik księgowości Towarzystwa przedstawił
sprawozdanie kasowe, z którego jasno wynikała doniosłość materialnej
pomocy Polskiej Akademii Nauk, ułatwiającej Towarzystwu spełnianie
statutowych zadań. Zebrani żywymi oklaskami dali wyraz szczerej
wdzięczności za tak wydatną POlUOC. Następnie Komisja Rewizyjna
przedstawiła zebranym Delegatom wniosek o udzielenie absolutorium
ustępującemu Zarządowi z gospodarki w minionym okresie sprawozdawczym. Dyskusja pogłębiła niektóre ustępy sprawozdania prezesa i wyświetliła pewne niejasności. Przewodniczący poddał wniosek Komisji
Rewizyjnej pod głosowanie; wniosek przyjęto jednomyślnie i poparto
gbrącymi oklaskami. Nowosądecki Delegat inż. Zb. Popławski postawił
wniosek, o przyznanie dotychczasowemu prezesowi Towarzystwa, inż.
Władysławowi Kucharskiemu, godności honorowego członka i udzielenie ·
mu "złotej" odznaki, przewidzianej w statucie za wyjątkowe zasługi
około· rozwoju Towarzystwa i jego organizacji. Zebrani jednomyślnie
przez aklamację oświadczyli się za zgłoszonym wnioskiem, przyjmując
go bez dyskusji. Prezes, wśród licznych oklasków, podziękował Zebranym za dowody uznania jego pracy.
Zarządzone następnie wybory powołały na prezesa Towarzystwa inż.
W ładysław a Ku c h ar ski e g o, wybranego po raz piąty, na zastępcę prezesa prof.
W łodzimierz a Z o n n a z Warszawy. Sekretarzem został wybrany i n ż. W ł a d y sław Koł o my .i ski, jego·
zastępcą inż. A n d r z e j Ż a k i, skarbnikiem prof. E d w ar d Ł adziń ski, a jego zastępcą F ran c i s z e k M i ę ki n a, wszyscy z Krakowa. Członkami Zarządu Głównego wybrano: inż. T a d e u s z a
A d a m ski e g o z Gliwic, inż . Z by sław a P o pławski e g o i prof.
Antoniego Barbackiego z Nowego Sącza , inż. Konstantego
Czetyrboka i dr. Jana Gadomskiego z Warszawy, prof.
J a n a M er g e n t a l er a z Wrocławia. Fazostawiono jedno miejsce ·
dla przedstawiciela Poznania, którego powoła się w drodze kooptacji.
Komisję Rewizyjną powołano w tym samym składzie, co w roku
ubiegłym.

_Wnioski

zgłoszone

przez

Delegatów

Kół

Towarzystwa

prze-
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kazanano do załatwienia Zarządowi Głównemu. Na tym wyczerpano
porządek obrad i przewodniczący zamknał Zebranie o godz. 22 min. 30,
życząc wszystkim zapału i sił do dalszej owocnej pracy.
W. K .

OBSERWACJE
Obserwacje meteorów w okresie od 19. 3. do 28. 3. 1953 r.
Korzystając

z ładnej pogody, jaka miała miejsce w drugiej połowie
marca br. w Warszawie, obserwowałem meteory w okresie od 19. 3. do
28. 3. 1953 przeglądając niebo w okolicach gwiazdozbiorów Her, Ser,
Boo, Com. CVn, UMa, Oph, Vir, Leo.
Badając przecięcia przedłużeń naniesionych na mapkę nieba torów
meteorów, zauważyłem, że zaobserwowane meteory wykazują przynależność do dwóch rojów o różnych radiantach. W pierwszych dniach
okresu obserwacji większa część meteorów należała do pierwszego roju
o radiancie:
(J. 184°
b = -+ 26°
położonym w pobliżu gwiazdy 12 Com. W ostatnich dniach marca sytuacja zmieniła się na korzyść drugiego roju, którego radiant o współrzęd
nych
(J. = 217°
[) =+31°
położony jest w pobliżu gwiazdy p Boo 1 ).
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radiant roju p Boo, R 2
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radiant roju 12 Com

1
W. P. C e s e w i c z, ("Czto i kak nabliudat na niebie'", Moskwa-)
Leningrad, 1950, str. 338) podaje następujące położenia radiantów rojów:·
12 Com: u = 184°
p Boo: u - 2160
[)
+26°
b - + 31°
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Z rOJOW tych liczniejszy był rój p Boo, maksimum jego przypadana dzień 26 marca wynosiło 7 meteorów na godzinę, zaś maksimum
roju 12 Com, przypadające na dzień 23 marca wynosiło 5 meteorów na
godzinę. Sytuację tę obrazuje załączony wykres średniej częstości występowania meteorów obydwóch rojów.
Rój 12 Com miał więcej meteorów czerwonych niż rój p Boo, jednak
w obu wypadkach przeważały meteory białe. M eteory roju 12 Com
spadały na ogół szybciej, niż meteory ro ju p Boo.
jące
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t 9. 3.53
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21. 3. 53
22. 3.53
23.3 53
24:3. 53
25. 3.53
26.3.53
27.3.53
28·3.53

Czas
o b serw.

21h-23 b
21 -24
21 -24
21 -23
21 -24
21 -25
21 -25
21 -25
21 -24
21 -24

Numery
na
mapie
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4-5
6- 7
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27-46
47-- 74
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89-95
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2
2
2
5
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26
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m eteorów

l won
czer-1 og?l-1 średnio
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o
o
o
o
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2
2
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Radiant a. = 217°, b = +31°; maksimum 7/god z.
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Meteory roju 12 Com
D zień

19.3.53
20.3.53
21. 3. 53
~2.3.53

23.3. 53
24.3.53
25.3. 53
26.3.53
27.3.53
l 28. 3. 53

.Czas
obserw.
2 lh-23h
21 -24
21 -~4
21 -23
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21 -25
21 -25
21 -25
21 -24
21 -24

Numery
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mapie

llość

biaJych
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147-150
151-152
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l
Radiant a

=

184°. b
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2
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1
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=

l

meteorów

czer- 1 ogól-l średnio
won. nie n/godz.
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'l!

o
o
o
o
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Uw a g i

l. kwadra

l
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+26°; maksimum 5/godz.

załączoną mapkę naniesione są tory meteorów obydwóch rOJOW
z całego okresu obserwacj i oraz położenia radiantów. Meteorów nie
należących do żadnego z rojów zaobserwowałem 8 w ciągu tych dziesięciu dni. Warunki atmosferyczne były bardzo dobre.
Przeszkadzał
tylko Księżyc w pierwszej kwadrze, która przypadała na dzień 23. 3. 1953.
Na mapkę nieba zostały naniesione tory wszystkich zaobserwowanych
w ciągu 10 dni meteorów, należących do obydwóch rojów. Meteory
oznaczone numerami 1-95 należą do roju p Boo, zaś numerami 96- ~- 1:)4
do roju 12 Com. Meteorów nie należących do tych rojów na mapkę nie

Na

naniesiono.

Andrzej Pacholczyk.
Sekcja Obserwacyjna

Koła

Warszawskiego P. T. M. A.

Obserwacja całkowi tego z aćmienia Księżyca z 29 na 30 styczn ia 1953 r.
Obserwatorzy: Raepke Kazimierz, czł. P. T. M. A., Graś Stefan. Miejsce obserwacji : Felplin cp = 53°56' J.
18"42'10". Przyrządy : luneta
o średnicy obiektywu 100 mm, długości 130 cm.
.
Wyniki obserwacji: Obserwacje prowadziliśmy od 29<1 21h 50m do
30d 2h 50m. Początkowo obserwacje nie zapowiadały się pomyślnie, z powodu znacznego zachmurzenia. Dzi~ki lokalnym przejaśnieniom zdoła
liśmy zaobserwować pierwsze zetknięcie się Księżyca z cieniem głów
n ym Ziemi (I kon1akt) o 22h 54m. O 23h 12m zaokrąglony cień Ziemi
zakrywa krater Tycho, o 23h 16m zakrywa krater Kopernika. Dalsze
obserwacje przerywa zachmurzenie. Od 23h 25m do 23h 40m trwała burza gradowa. Po tej burzy, chmury całkowicie zniknęły, co dało możność
zaobserwowania całkowitego zakrycia tarczy Księżyca przez cień główny
Ziemi (II kontakt) o 24h 04m. Tarcza Księżyca nie zniknęła nam z oczu,
lt>cz przybrała charaktnrystyczną barwę żelazisto-czerwoną.
Kolor ten ciemniał do 24h 50m.
Gwiazdy, które przed zaćmieniem nie były w ogóle widoczne, w czasie zaćmienia pokazały się w całej okazałości. Przez lunetę można było
dokładnie zaobserwować gwiazdy tuż przy brzegu Księżyca.
O 1h 30m cień zaczął się cofać z tarczy Księżyca (III kontakt). Krate-r Kopernik wyłonił się z cienia o 1h 53m, zaś krater Tycho o 2h om.
Cf.lłkowite zejście cienia głównego z tarczy Księżyca nastąpiło o 2h 40m.
P o tej godzinie ukończyliśmy obserwacje, pods u mowując wyniki.
Kazimierz Raepke, Felplin

2Hl
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,

na lipiec 1953 r.
Wszystkie zjawiska podano w czasie środkowo-europejskim.
Lipiec:
1. do 31. Pnz.ez lornetki obserwować planetkę Westę wg "Uranii" str. 190.
l . VII. do 11. VIII. P1anetki Hebe i Melpomenę odszukać z pomocą
lunetek w gwiazdo,zbłorze Orła w odstępie 2° od siebie (p. str. 220).
3. 13h Neptun nieruchomy w rektascenzji (p. "UranLa" str. 94).
5. 19h Ziemia w największej w ciągu roku odległ.ości od Słońca .
6./7. Po północy: sierp Księżyca (ze światłem popieLatym i z Plejadaani
na lewo), Wenus, Jowisz i Aldebaran tworzą trapez. Złączenie Wenus z Księżycem nastąpi o 14h w odstępie 7°. Pr.zed południem
można poszukiwać jej gołym okliem poniżej Księżyca.
od 7. Pierwsze Perseidy, promieniują od o KasjopeL
8. 22h Mars w złącZJeniu ze Słońcem, najdalej od Ziemi będzie 25. VII.
8./9. Rano: Księżyc ze światłem popielatym, Jowisz i Wenus :zmajdują
się na jednej linii. Jowisz był w złączeniu z Księżycem o 12h.
10. 23h Merku;.cy nieruchomy w !'ektasce111zji.
11. 2h38m do 4h5om wLdoczne będzie ntewielklie częściowe za, ćmienie
Słońca w półn. Gvenlandi'i, na wyspach Arktydy i w półn.-zach.
Kanadzie.
11. Ih Saturn w złączeniu z Neptunem w odstępie 1°.
ll. 2h MSJ~s,, a o 4h U.nan w. niewidocznym złąc:zeniu z Księżyc·em.
11. lOh Umn w złącZJeiiiJiu ZJe Słońcem; najdatlej od Ziemli. był 10. VII.
12. 14h Mars w niewidocznym złąezenliu z Uranem w odst~e 1/2°.
12. 16h Menkury w nierw:idocznym złączeniu z Ks•iężycem w odstępie 2°.
13. 15h Saturn, a o 22h Neptun w kwadraturze ZJe Sło·ńcem.
14. Po zachodzie Słońca, na prawo powyżej sterpa Księżyc.aJ ze świlatłem popielaitym, :znajdziemy Regulusa.
14./15. Wenus w Hyadach powyżej Aldebarana, tuż przy epsilon Byka.
18. Wieerorem powyżej Ksiiężyca świeci Kłos Parmy i jaśnLejszy Saturn.
19. lh Neptun, a o 2h Saturn w złączeniu z Księżycem. Wdeczorem
znajdziemy Satumro i Kłos Panny na prawo od Księżyca.
21. Saturn mija gwiazdę BD -5°3684, tej samej mniej więcej jasności,
oo satelita Tytal!l, znajdujący s:ię na lewo (w lun. odwmc.) od Saturna .
.22. Wieczorem obserwOIWać motina odslllwanie się ~siężyca od Anta.resa.
22. 23h Jo-wisz w złącz,eniu z Wenus w odstępie 2°. W drugiej części
nocy świecić będą dwa · najjaśniejsze po Księżycu ciała niebieskie
w bliskim sąsdedztwie, Jowisz powyżej Wenus; na prawo od nich
Aldebaran.
23. 5h Słońce wkracza w :zmak Lwa, świeci na tle gwiazdozbioru Raka
od 20. VII.
23. Saturn wkr.roeza w obręb mapki w "Uranii"' str. 94 i przebiegać ją
będzie do 19. IX. ruchem prootym od lewej ku prawej Sikośniie ku
górze pomiędzy drogą Neprtuna a wiosenną drogą Saturna.
25. IOh Merkury w do-lnym .złączeniu ze Słońcem, 5° na południe od
Słońca.

25. do 30. Rój gwiazd spadających Akwaryd
Wodnika, trudny do obse:r wacji z powodu
26. llh 32m do 15h 09m odbywa się' zaćmienie
widoczne. Całkowitość trwa: Ih 4Im, od llh
.28.' fih Merkury w niewidocznym złączeniu z

z radtantern przy delta
jasnego Księżyca.
Księżyca w Poilsce n!i.e30 m do 13h 11m .
Marsem w odst~pie 6°.
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29. Z0 1/2h We nus w b li skim z łąc.reniu z gwi a z d ą ~-c i e] w ke lkoś c.i dze ta

B y k a , w ods tęp i e 40". Po w schodzie W e nus s twierdzimy przez lun e tki odst GP ju ż stale wz ra staj ą cy i wi ększy niż 10'.
Minima Algola: Lip iec 15d 4h.3, 18d l h. l i 20d 22h.O.
Minima

główne

Beta Liry: L ipie c l l d 9h i 24d 7h.

Maksima gwiazd zm iennych d ł ugookresowych t y pu Mira Wiel or y b a

11 . VII. S Korony
R ekt. :
11. VILRRysia (L y n x ) .,
17. VII. RAndromedy ,.
24. VII. R Kasiopcji
5.VIII. ? R Wężownika "
9. VIII. T Cefeusza
21. VIII. S H er:tu lesa

15h19m. D ekl. :
06 57
00 21
23 56
17 05
21 09
16 50

+ 31 o.5. Maks.: 5m.8. Okres: 361d
+ 55 4
6 5
37!l
+38 3
5 O
409
+ 51 l
4 8
430
302
- 16 o
6 2
388
+ 68 3
5 2
307
+ 15 o
5 9

Zaćm ienia

satelitów Jowisza: chwile zn ikni ęcia satelitów I , II
I 3d l h 12m, III 20d I h 57m , II 2ld 3h 05m i I 26d lh 22m.

S L O N C E 1953

Lipiec :
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(czat ś r. eur.'
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h

3
3
3
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I8
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m\ 20hOlm

Szczecin

19 55
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Wrocław

19 30
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Kraków

119 45

3
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3
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3

Białystok

h m
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13
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h
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m
34
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IO
25
53
ss
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....al

rh czasu
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h m
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00
36
53
26
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Q
Rekt. l Deklin. wsch. l zach.
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h m
h m
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o
o
12 36 r8.
2V ll. 22 57 3.0 22 23 IO 08
9-il I I 49
20. I4 07 - rs.5 14 I6
o 39 + 9.6 22 54 12 ss
4
22. IS 52 - 25.0 I6 42
6
2 27 + 20.0 23 43 IS 47
8
24. 17 50 - 26.s I8 35
4 22 + 25.9 o 20 I8 IS
26. 19 52 - 21.7 19 38
lO
6 19 + 25-9 2 IS 19 47
12
28. 21 46 - II.3 20 IS
8 oS + 20.5 4 42 20 36
I .6 20 45
30. 23 33 +
14
9 44 + II.7 7 IO 21 os
I6
II II +
1.3 9 30 21 27 1. VUT. I 19 + 14.0 21 21
Najbliżej Ziemi : 1. VII. 01• oraz 28. VII. 156. •
Najdalej od Ziemi: 16• VII . 16'
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PLANETY
l

WENUS

MERKURY

'

Data

rh czasu
Środ.-europ.

1953

Rekt.
30. VI.
ro.VII.
20,
30.

l Deki.

l

8 h22m +
s 40 +
8 28 l +
s or
+

b

o l
19.3
15.8
14.4
rs.S 1

5
5
4
3

6 46
7 IS
7 43
8 lO

MARS
+ 23.9
+ 23.3
+ 22.4
+ 21.2

8. VH. w złączeniu ze
jest widoczny.

3
3
3
3

m

26
20
r6
12

20
20
19
19

15
00
41
20

Nie

o

3 h23 mi + 15·4
4 os + 17.8
19.8
4 49
21,1
5 36 l

t

Kłosu

Panny.

NEPTUN
I 14
I4 14
ro. Vl.l 13 21 1 - 6.7
22 32
I I 36
20. VII. 13 21 - 6.7
29. Vlll. 13 24 - 7.0 l 9 02 l 19 57
Przez lunetki dostrzegalny w
Saturna.

pobliżu

środ.-eur.

sch.

l zach.

h m
1
I h00 mi 15 57
16 13
oo 47
40 l 16 31
r6 47
o 38

Świeci jako wspaniała gwiazda
poranna, opodal Jowisza.

l

4
4
5
5

42
SI
00
09

JOWISZ
I 39
r o6
+ 21.9
+ 22.1
o 34
O Ol
+22.3

+ 21.6

17
17
r6
r6

53
25
s6
27

złączeniu z W etworząc piękną parę gwiazd

22123. VII. jest w
nus,

SATURN
13
12 481 23 55
30. VI.'
20 1-- 6.0
5-7, II
22 38
32
2o. VII. 13 22
21 21
10 21
9.Vlll . I3 26 - 6.4

~asWmuwio

Rekt. l Deki.

2r h16mi
20 33
I9 32
18 36

35
34
49
35

Słońcem.

Widoczny wieczorami blisko

środ.-europ.

l zach.

wsch.

25. VII. w dolnym złączeniu ze Słońcem.
jest niewidoczny.

30. VI.
10, VJl.
20.
30.

rh czasu

W Warszawie
czas środ.-eur.

URAN
7 19 l + 22.61 4 os / 20 36
19 22
2 54
7 24 + 22.5
r8 07
I 42
7 29 + 22.3

11. VII. w złączeniu ze
j est niewidoczny.

Słońcem.

PLUTON
9 47 1+ 23-41
9 SI + 23.0
9 56 + 22 6

o 31
57 49
18 1 21 SI
2 48
19 r8

W gwiazdozb. Lwa, przestaje
z końcem miesiąca.

l osiągalny

być

m

Planetka nr. 6:

H E B E

Przeciwstaw.: 15 VII.; Jasn.: 8.2

2~~

22. vr.l r: so.;,_ 7° 19112. Vll., r9h 34·; 1- 9°
2. Vll. 19 42.9 - 8 09 22.
19 24.5 -ro so
Planetka nr. 18:
22. ·VI.,I9hss.;l 2. VII. 19 SI.9 -

ME LP O ME NA

rs.~1-r1°

r.vm. j 19h
3;
19 o8.J -14 19

II.

Jasność: 8~8

0
I2.Vll.II9h~3.Iml
;·
2
śl
r.Vlll.II~23.SI-II
SŚ
19 33.3 - ro 34 rr.
19 r6.o -13 28 1

so71
8 35 22.
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Gliwice - 1. Sekretariat Kola jest czynny w poniedziałki (godz. lb-19), czwartki
(godz. 17-19) oraz soboty (godz. 10-12) w Gliwicach, ul. Sobieskiego 26, tel.
49-77 - inż. T. Adamski.
2. Biblioteka jest czynna przy sekretariacie.
3. Pokazy nieba odbywają się w każdy bezchmurny wieczór po uprzedn!m
telefonicznym porozumleniu się:
Gliwice - ul. Sobieskiego 26, tel. 49-77 - Inż. T. Adamski.
Ruda Sl. - ul. 3-go Maja 32, tel. 524-67 l 524-69 - J. Kasza.
Kraków - l. Sekretariat Kola jest czynny codzlenn!e w godzinach 9-13 l 16-19
(soboty 9-13), ul. św. Tomasza 30/8, tel. 538-92.
2. Ludowe Obserwatorium Astronomiczne prowadzi na Wawelu pokazy nieba
przez lunety w każdy bezchmurny wieczór (oprócz niedziel
świąt) w godzinach 21-22.
3. W dniach 10. VII. (piątek) i 25. VII. !sobota) o godz. 18 odbędą się referatowo- dyskusyjne ,.Wieczory astronomiczne". Sala P. T. M. A., ul. św.
Tomasza 30/8.
Nowy Sącz - Sekretari~t Kola jest czynny we wtorki i piątki w godz. 17-19
w lokalu Kola, ul. Jagiellońska 50a.
Poznań l. Sekretarh,t "Kola jest czynny w poniedziałki, wtorki, środy i czwartki
w godz. 15-17, ul. Golęclńska 7.
Toruń - Dnia 13.
VII. (poniedziałek), godz. 18 odczyt H. Witkowsk i ego;
,.0 czym mówi nam światło gwiazd". Lokal P T. M. A., ul. Kopernika 17.
Warszawa - 1. Sekretariat Kota jest czynny we wtorki, czwartki i soboty
w godz. 19-20, al. Ujazdowskie 4.
2. Ludowe Obserwatorium Astronomiczne prowadzi pokazy nieba w gmachu
Obs. Astr. U. W., al. Ujazdowskie 4, w każdy pogodny wieczór (oprócz niedziel l świąt) w godz. 21-22.
3. Dnia 16. VII (czwartek), godz. 20 - odczyt A. Wrób!ewskicgo: ,.Aktywność
Słońca", część II. Sala Kopernika w Obserwatorium Astronomicznym U. W .•
al. Ujazdowskie 4.
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PTMA:

W Roku Kopernikowskim 1953 każdy członek PTMA powinien zwerbować
conajmniej jednego nowego członka Towarzystwa tak, by liczba czlonKÓW
PTMA w roku tym się podwoiła.
Odznaki PTMA, dla członków zwyczajnych (emaliowane) w cenie 18 zł (plus
4 zł na koszta przesyłki) oraz dla członków-kandydatów (oksydowane) w cenie
zł 4,50 (bez kosztów przesyłki) są do nabycia w biurze Zarządu Gł. PTMA.
Obrotowa Mapka Nieba, do nastawlania na określony dzień i godzinę, ułatw-la
rozpoznawanie gwiazdozbiorów. Mapki są do nabycia w biurze Zarządu GI.
PTMA, w cenie zł g, - (plus 4 zł na koszta przesyłki).
,.Niebo przez lornetkę" dra J. Pagaczewskiego - str. 112 - cena 8 zł (plus 2 zł
na koszta przesyłki) jest do nabycia w biurze Zarządu Gł. PTMA.
Składka członków zwyczajnych wynosi 16 zł za rok kalendarzowy, a człon
ków-kandydatów (uczniowie szkól średnich) 6 zł za rok szkolny. Członkowie
nowowstępujący wypełniają deklarację przystąpienia i wpłacają jednorazowo
wpisowe zł 1,50.
Wszelkie wpłaty należy dokonywać na konto Zarządu Gł. PTMA, Kraków, ul.
św. Tomasza 30/8, PKO Nr 4-113-5227 z wyraźnym . podaniem celu wpłaty.
,.Urania" wychodzi jako miesięcznik w objętości 2 arkuszy druku dnia 25-~o
każdego miesiąca. Wszyscy członkowie PTMA otrzymują ,.Uranię" w ramach
składki członkowskiej.
Dla nieczłonków prenumerata roczna wynosi 24 zl.
Cena zeszytu 2

zł.
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Ryciny na

okładce:

W sierpniu (23-go) 1623 r. urodził się Stanisław Lubieniecki (1623-1673)
arianin-emigrant, w ciemnej epoce kontrreformacji jeden z nielicznych
wówczas Polaków zwolenników teorii Kopernika, którą propaguje
w swym wielkim dziele o kometach.
Znak zodiaku: Panna.
Fot. T. Przypkowski
Nr zam. 3013 - 15. 6. 1953 Pap. sat. V kl., 60 gr. Drukarnia

Związkowa

M-4-36229 - 3.800 - Obj. 2'/• ark.
Druk. ukończ,;no 23. VII. 1953 r .
w Krakowie, ul.

Mikołajska
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POPULARNO-NAUKOWE
ORGAN POLSKIEGO TOWARZYSTWA MIŁOŚNIKÓW ASTRONOMil
KRAK 0 W t9S)

Plsmo zalecone reskryptem Ministerstwa Oświaty z dnia 20. X. 1950 roku,
pożądane w bibliotekach licealnych i nauczycielskich.

Nr Oc-506/50, jako

i

JAN GADOMSKI- Warszawa

KOPERNIK O KOMETACH
Nie wszystkie prace Kopernik a były ogłoszone drukiem i dlatego wiele z nich zaginęło. Przepadły np. niemal
wszystk;ie jego prace geograficzne i kartograficzne. Nic też
bliższego nie wiemy o losach dość grubego pliku rękopisów
Kopernika wydobytych w r. 1752 z zamurowanej skrytki
w jego wieży. Wykrył je z okazji odnawiania wieży kanonik
taJmtejszy, S c h u l t z, jak o tym pisze J. H. D e w i t z w "Listach historycznych" przechowywanych w archiwum w Elblągu . Podobnie ma się sprawa z traktatem Kopernika o kometach.
W nawiązaniu do artykułu prof. E. S t e n z a pt. "Kopernik o atmosferze ziemskiej" (Urania, XXIV, nr 6), w którym
Zlllajduje się wzmianka o poglądach Kopernika na komety, dodamy nJieco uzupełniających szczegółów.
Pod lroniec życia Kopernik napisał rozprawę naukową
o kometach, której treść nie weszła w gotowy już rękopis
"De revolufunibus". Wypowiedź ta powstała z okazji pojawienia się trzech jasnych komet kolejno w latach 1531, 1532
i 1533, które Kopernik niewątpliwie obserwował, gdyż w tych
latach przebywał stale we Fromborku i pilnie badał niebo.
Komety te z wtiny astrologów stały się powodem popłochu
i niepokoju ludności całej Europy. Jak już dziś wiadomo, kometa z r. 1531 była to kometa periodyczna, nazwana później
kometą Halley'a, z którą spotykamy się często w zapiskach
począwszy od r. 2312 przed n. e. Co Slię tyczy dwóch komet
z r. 1532 oraz 1533 to okazało się, że była to jedna i ta sama
kometa, jak to później udowodnił O l b er s.

'
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ZjaWliska z r. 1533 narobiło wiele wrzawy, zwłaszcza że
kometa wykazała ruch wsteczny, przeciwny niż ruch planet,
czego wówczas nie umiano wytłómaczyć. Powstała wówczas
tak wielka panika, że dla uspokojenia ludności zorganizowano
nawet na temat tej komety dysputę z udziałem najwybitniejszych astronomów. W książce Gulielmusa Z e n o c ar a
wydanej w r. 15!>9, opilewającej żywot Karola V, znajduje się
w rozdziale pt. "Tercius Cometa" następujący ustęp: "Hinc
magna inter Vratislaviensem C o p er n i c u m; et Ingolstadiensem A p p i a n u m, et Hli.eronimum S c a l a m, et C ard a n u m Mediolanensem, et Gemmam F r i s i u m fuit d ecertatio ... ". A więc idzie tu o wielką dysputę okomecie z r. 1533, w której wzięli udział najwybitniejsi ówcześni
astvonomowie. Na pierwszym miejscu wymieniony jest "Wrocławianin Kopernik".
Jak pisze prof. L. B i r k e n m aj er, wiadomo jest z dwóch
różnych źródeł, z których jedno stanowi odkryty po paru wiekach w aktach rejentury w Ferrarze oryginalny tekst dyplomu
doktorskiego Kopernika (Ferrara, 31 maja 1503 r.), że ~opemik
był co najmnliej w lata'C'h 1503-1538 scholastykiem kościoła
kollegiackiego św. Krzyża we Wrocławiu, którą to godność
otrzymał na mocy tradycji wywodzącego się z Wrocławia rodu
swej matki, Barbary W a t z e nr o d e. Nie ulega wątpliwości,
że z tego tytułu musiał od czasu do czasu bywać we Wrocławiu. Prawdopodobnie udział Korpermika w dyspuoie o kometach polegał na napisaniu obszernego listu o kometach datowanego z W!'locławia. I to był właśnie ów "traktat o kometach", który zagi.Jnął. Był to prawdopodobnie analogiczny traktat
naukowy, jak słynny list ~opernika z r. 1525 skieroWlany
d10 Bernarda W a p ow is ki e g o, 'zawieii'ający ostrą krytykę
niedołężnej pracy norymberskiego astronoma Jana W e r n er a
"0 ruchu ósmej sfery".
Sprawa traktatu Kopernika o kometach stała się aktualną
dopiero w 3 wieki później, gdy dnia 24. VIII. 1828 r. czasopismo
periodyczne "Der Wa:nderer", wychodzące w Wiedniu, podało
wiadomość o odkryciu w makulaturze sklepu korzenn.ego
w Sztokholmie "rękopisu słynnego polskiego(!) astronoma Kopernika, traktującego o kometach". Rękopis ten miano posłać
do Londynu do Akademii Nauk. Wiadomość tę powtórzyły
w r. 1829 "Rozmaitości" wychodzące we LWIOwie. Minęło to
jednak bez echa, gdyż pracami K<opernika nie wiele się wtenczas zajmowano. Sprawę podjął dopiero 70 lat później prof.
L. Birkenmajer. Przeszukał także pilnie biblioteki w Sztokholmie. Lecz nadaremno: traktatu nie znalazł. Być może wypłynie on jeszcze kiedyś na światło dzienne.
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Sprawę potwierdza do pewnego stopnia jeden z listów
.Joachima R e tyk a, datowany z Fromborka, w którym piSIZe
<m, że jego "Mistrz i Fan Nauczyciel" utrzymuje, iż kornety
znajdują się ponad sferą Księżyca. Taki pogląd Kopernika był
:zapewne wynikiem równoczesnych "umówionych" obserwacji
wymienionych komet, w szczególności komety z r. 1533, dokonanych przez Kopernika we Fromborku i przez M i k o łaj a
:z S z a d k a w Krakowie. Mikołaj z Szadka istotnie kometę
1ę obserwował i nawet część jej dostrzeżeń ogłosił drukiem
w "prognostyku" przez siebie wydanym.
Widzimy więc, że i na tym polu myśl twórcza Kopernika
ułatwiła zbliżenie się do prawdy przez "odsunięcie" komet
z atnrosf&y :zJiemskiej poza sferę Księżyca.
Ostateczne rozpoznanie komet nastąpiło dopiero w 100 lat
później. Dokonał tego K e p l er, który, idąc ślada'mi Kopernika, uznał komety za ciała niebieskie okrążające Słońce .

.A.

STRZAŁKOWSKI

-

Kmków

DLACZEGO GWIAZDY

"MRUGAJĄ"

Jednym z pierwszych dostrzeżeń aSitronomicznych miło
astronomii jest st.wierdzenie występOIWantia "mrugania"
.gwiazd, czyli jak mówią astronomowie ich scyntylacji. Na
podstawie tych scyntylacji uczy się on odróżniać gwi:azdy stałe,
dla których scyntylacje te są silne, od planet, które tego zjawiska nie wykazują . Zjawisko scyntylacji znane byŁo już od
czasów bardzo dawnych, gdy tylko zwrócono baczniejszą uWiagę
na zjawiska występujące na niebie. I od bardzo dawnych już
-czasów datują się również próby wytłumaczenia tego zjawiska.
Aby można było opracować teoii'ię jakiegoś zjawiska, musimy najp!ierw zjawisko to wyra:zić w jakiś sposób ilościowo,
czyli musimy je zmierzyć. Podobnie musiało być oczywiście
i w wypadku scyntylacji. Zanim jednak zapoznamy się pokrótce z metodami pomiarów scyntylacj;i, zastanówmy się na
czym to zjawisko polega. Okazuje się , że na zjawisko "mrugania" gwiazd, tak dobrze znane z obserwacji gołym okiem,
składają się zasadniczo trzy momenty:
l) zmiany położenia gwiazdy na sklepieniu niebieskim
w czasie, dochodzące nawet do kilku sekund luku (scyntylacja
śnika

położenia);

2) zmiany natężenia światła przychodzącego od gwiazdy
(scyntylacja blasku) i wreszcie
3) zmiany barwy observ.'owanego światła gwiazdy (scyntylacja barwy).
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Na podstawiP już pobieżnych obserwacji nie ulega wątpli
wszystkie te trzy zjawiska pochodzą od tych samych
czynników. A ponieważ zauważono, że podobne zjawiska zachodzą przy oglądaniu odległych przedmiotów przez grubą
warstwę powietrza (rozmycie i drżenie komturów), dość wcześnie już zaczęto się domyślać, że za występowanie scyntylacji
odpowiedzialna jest atmosfera ziemska.
Gwiazda obserwowana przez lunetę o małej średrnicy obiektywu skacze w polu widzenia na skutek scyntylacji pofużenia.
Przy dużych średnicach obiektywu ruchy te już nie wystę
pują, natomiast w okularze dostrzegamy jalro obraz gwiazdy
wości, że

AF

OK

Rys. l. Urządzenie do pomiaru scyntylacji blasku przy użyciu fotopowielacza. Swiatło gwiazdy skupione przez zwierciadło teleskopu Z
pada na fotopowielacz F zasilany napięciem z baterii B. Prad fotoelektryczny z fotopowielacza przechodzi przez wzmacniacz w na oscylograf katodowy OK, powodując odchylenie plamki świetlnej na ekranie·
proporcjonalne do natężenia światła gwiazdy. Zmiany położenia plamki
na ekranie oscylografu fotografowane są na poruszającym się .filmieprzez aparat filmowy AF.
krążek

o· pewnej średnicy. Zauważono, że wielkość tego krążka
pozostaje w związku z wielkością scyntylacji i WJObec tego
może być uważana za miarę scyntylacji położenia. Później
posłużono się przy tych pomiarach równ1eż metodami fotograficznymi.
Dużą trudność stanowiły pomiary scyntylacji blasku, czyli
wahań natężenia światła gwiazdy. Stosunkowo łatwo było zmierzyć częstość tych zmian, czyli średnią liczbę wzrostów natę
żenJi.a w jednostce czasu, przez proste ich zliczanie. Metoda ta
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jednakże nie była ani
(zmęczenie oka), a poza

zbyt dokładna, ani zbyt wygodna
tym zawodziła przy zbyt dużych czę
stościach. Dopiero w ostatnich latach dzięki zastosowaniu fotopowielaczy możemy obserwacje takie przeprowadzać ze
znaczną nawet dokładnością. W tym celu prąd fotoelektryczny
z fotopowielacza oświetlonego światłem badanej gwiazdy przesyłamy po wzmocnieniu na płyty oscylografu katodowego,
wywołujące odchylenie strumienia elektronów w lampie oscylograficznej i zarazem odchylenie punktu świetlnego na ekranie (rys. 1). Wielkość tego odchylenia będzie proporcjonalna do
wielkości prądu fotoelektrycznego, a ~rjęc i do natężenia świa
tła gwiazdy. Gdy natężenie to będzie zmienne skutkiem scyntylacji, to zmieniać się będzie również odchylenie plamki

Rys. 2. Zmiany natężenia ~wiu~
tła gwiazdy skutkiem scyntylacji
zmierzone przy pomocy urządze
nia przedstawionego na rys. l.
Widać, że przy malejącej wysokości gwiazdy nad horyzontem h
aplituda scyntylacji silnie wzrasta, a ich czc;stość maleje.

świetlnej

h•&c•

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

na ekranie lampy oscylograficznej. Jeżeli teraz ekran
ten sfotografujemy na przesuwającej się taśmie filmowej, to
otrzymamy na niej po prostu wykres zmian natężenia światła
.gwiazdy w czasie. Dzięki temu, że zarówno fotopowielacz jak
i oscylograf mają bardzo małą bezwładność, czyli mogą nadą
żać za najszybszymi nawet zmianami natężenia, urządzenie
takie może wykrywać scyntylacje o bardzo dużej nawet czę
stości, dochodzącej do kilkudziesięciu tysięcy zmian na sekundt:.
Możemy również przy pomocy takiego przyrządu określić łatwo
wielkość scyntylacji. W tym celu odczytujemy na filmie największą amplitudę zmian natężenia i wyrażamy ją w procentach średniego natężenia.
Wykonane ostatnio przy użyciu takiego przyrządu badania
scyntylacji dały bardzo ciekawe wyniki. Okazało się mianowicie, że:
l. Amplituda scyntylacji maleje wybitnie z rosnącą wysokością gwiazdy nad horyzontem. Wynosi ona średnio w zenicie
około 50fo, podczas gdy dla wysokości 10° dochodzi do 50°/o
(rys. 2). Fakt ten znany był zresztą dość dobrze już z wcześniejszych obserwacji.
2. Przy małych wysokościach gwiazdy nad horyzontem

226

URANIA

znacznie silniejsze są scyntylacje o częstościach małych (średni<>
kilka zmi·a n blasku na sekundę), podczas gdy w wysokościa ~h
dużych częstość scyntylacji znacznie rośnie (rys. 2).
3. W tym samym czasie, gdy gw'ia~dy wykazują scyntylacje
dochodzące do dwudziestu kilku procent, Jowisz (średnica
tarczy 49") wajdujący się w tej samej wysokości nie wykazuje scyntylacji zupełnie, Mars (średnica 4,4") ma scyntylacje
około 140/o, a trzeci księżyc Jowisza (średnica 1,5") ma scyntylacje jak gwiazdy. Okazało się, że scyntylacje planet wybitnie maleją, gdy średnica ich tarczy przekroczy wielkość 3".
4. Przy zmniejszaniu średnicy obiektywu lunety służącej
do obserwacji scyntylacji, wielkość amplitudy zmian natężenia
szybko rośnie (rys. 3). Przy bardro małych średnicach (3 do 6
cali), występują gwałtowne skoki natężenia o 100 do 4000fo.

Rys. 3. Zal e żność amplitudy scyntylacji od średnicy obiektywu lunety, przy pomocy której scyntylacje oboerwujemy. Zmniejszeniu średnicy obiektywu towarzyszy silnie powiększenie amplitudyscyntylacji.

Scyntylacje barwy najłatwiej jest wykryć i zbadać stosuprzed soczewką lunety pryzmat obiektywowy i oglądając
na matówce obrazy widm gwiazd. Jeżeli ·o braz widma gwiazdy
rozciągniemy przez szybkie ruchy soczewki, przez którą go
oglądamy, w kierunku poprz.e cznym do rozszczepienia, to
zauważymy, że widmo poprzerywane jest przez ciemne pasy
o dość znacznej szerokości, przy czym pasy te będą się p~rze
mieszczać wzdłuż widma. Skutkiem scyntylacji barwy bowiem
nie wszystkie barwy osłabiane są równocześnie w tym samym
stopniu i stąd występowanie tych pasów. V.'ykonane przy pomocy takiego scyntylometru pomiary pozwalają stwierdzić, że:
l. W widmach gwiazd znajdujących się w małej wysokości
nad horyrontem ciemne pasy są prawie zupełnie pionowe i poruszają się wW.łuż widma od czerwieni ku fioletowi lub przeciwnie, albo też oscylują między różnymi barwami.
2. W miarę wzrastania wysokości gwiazdy pasy te stają
się skośne i przy wysokościach około 30° prawie poziome.
3. Przy wysokościach nad horyzontem ponad 40° ciemne
pasy stają się coraz mniej wyraźne i wreszcie zupelnie zm.ikają.
4. Szybkość po~ania się tych pasów wzdłuż widma jest
jąc
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najllnlliejsza przy małych wysokościach, a rośnie w miarę wznoszenia się gwiazdy.
Już sam fakt, że wszystkie rodzaje scyntylacji silnie wzrastają w miarę zbliżania się ku horyzontowi, gdzie warstwa
porwietrza, przez które przechodzi światło gwiazdy, jeSt bardzo duża, wskazuje na to, że siedliskiem przyczyn wywołują
cych scyntylacje jest atmosfera ziemska. Teorie dopatrywały
się źródła scyntylacji w nieregularnościach występujących i po-

])

horyzont

zasady Montigny. światło dwóch wiązek Wl i W2
punktach A i B ulega w atmosfeswe barwne składniki. przy czym
niebieski BO wiązki W2 docierają
do oka obserwatora O. Pochodzące od wiązek pośrednich promienie
o pośrednich barwach, wpadając również do oka obserwatora, dają
Rys. 4.

Wyjaśnienie

padające u wierzchołka atmosfery w
:r7e załamaniu i rozszczepieniu na
promień czerwony AO wiązki Wl i

wrażenie światła białego.

ruszających się

w atmosferze. Najlepiej danym obserwacyjnym
cdpowiada teoria tzw. refrakcyjna scyntylacji, opierająca się
na zasadzie wypowiedzianej po raz pierwszy przez francuskiego
astronoma M o n t i g n y i rozwinięta później przez R a y l e ig h a i E x n e r a. Zasada podana przez Montigny opiera się
na zjawisku załamania promieni w atmosferze ziemskiej. Wiemy, że promienie przechodzące przez atmosferę zostają od
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swego kierunku odchylone odpowiednio do gęstości atmosfery
w każdym miejscu. Na zjawisku załamania polega również
refrakcja astronomiczna, zmieniająca pozornie położenie gwiazdy
na sklepieniu niebieskim zależnie od jej wysokości nad horywntem. Wiemy również z prostych doświadczeń z pryzmatem,
że załamaniu światła białego towarzyszy rozszczepienie na
barwne składniki, które załamują się pod różnymi kątami.
Rozszczepienie takie musi zachodzić również przy załamaniu
w atmosferze ziemskiej i w jego wyniku do oka obserwatora
powinna z wiązki światła białego docierać tylko jedna barwa.
Weźmy pod uwagę dwie wiązki światła białego docierające od
gwia.Wy do wierzchołka naszej atmosfery w punktach A i B
odległych o d (rys. 4). Obie te wiązki ulegają w atmosferze załamaniu i rozszczepieniu: wiązka Wl na promień czerwony AO
i niebieski AC, a wiązka W2 na czerwony BD i niebieski BO.
Przy odpowiedniej odległości obydwóch wiązek d, do oka obserwatora umieszczonego w O docierać będzie promień o barwie
czerwonej pochodzący z wiązki W 1 i promień niebieski z wiązki
W2. Wiązki padające pomiędzy punktami A i B dostarczać będą
do oka obserwatora promieni o wszystkich barwach pośred
nich. W ·wyniku obserwator będzie widział światło białe, powstałe przez zmieszanie w jego oku wszystkich tych barw
składowych pochodzących od różnych v.riązek. Od zasady tej
jeden już tylko krok dzieli nas od teorii tłumaczącej zjawiska
scyntylacji. Przypuśmy mianowicie, że atmosfera nasza zawiera
partie powietrza o gęstości mniejszej lub większej od gęstości
średniej i że są one np. przez wiatr przenoszone tak, że przecinają w pewnym miejscu naszą wiązkę światła załamaną i rozszczepioną w atmosferze. W miarę przesuwania się przez
wiązkę tych nieregularności, którym odpowiednio do ich gę
stości . odpowiadać będą różne załamania, coraz to inne partie
promieni odpowiadające różnym barwom będą z wiązki odchylane i nie będą docierać do oka obserwatora. Pewne barwy
będą zatem z wiązki światła białego pochodzącego od gwiazdy
usuwane, dając w wyniku znane już nam zjawisko scyntylacji
barwy. To usunięcie z wiązki części promieni musi dawać
również zmniejszenie ogólnego natężenia, czyli drugi typ
scyntylacji: scyntylację blasku . Przez zmianę odchylenia promieni powstaje też zmiana położenia gwiazdy na sklepieniu
niebieskim, czyli scyntylacje położenia. W ten sposób wszystkie
trzy rodzaje scyntylacji sprowadzić możemy do jednego źró
dła, jakim będzie przesuwanie się w atmosferze partii powietrza o różnych gęstościach.
Zastanówmy się teraz nieco bliżej nad odległoś-cią tych
wiązek dających w wyniku załamania i rozszczepienia wraże-
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białej w oku obserwatora orruz: nad ruchami nierew atmosferze. Obliczenia odległości promieni czerwonych i niebieskich składających się potem na barwę białą
wykonane zostało przez Rayleigha i Exnera. Rozdzielenie to
zależy od wysokości gwiazdy nad horyzontem: im gwiazda
znajduje się bliżej horyzontu, tym rozdzielenie to będzie
większe. Ta odległość promieni czerwonych i niebieskich zależy oczywiście również od wysokości w atmosferze jak to

nie barwy

gularności

H

Rys. 5. Zależność od wysokości gwiazdy rozdzielenia promieni niebieskich i 'Czerwonych wpadających do oka obserwatora. Rozdzielenie
to. jest tym większe, im bliżej horyzontu znajduje się gwiazda. Z rysunku widać również, że droga pozioma (H) i pionowa (V) przez wiązkę
jest większa od jej szerokości (d).
widać na rys. 5. U wierzchołka atmosfery, gdzie rozdzielenie
to jest największe, wynosi ono przy wysokości gwiazdy 40° zaledwie kilka centymetrów, przy zbliżaniu się do horyzontu
rośnie bardzo silnie, osiągając już dla wysokości 20° wartość
rzędu l metra. Na tej podstawie wyjaśnić już możemy wiele
zaobserwowanych zjawisk związanych ze scyntylacją. Niere-

230
gulamości

URANIA

występujące w atmosferze poruszają się na ogół
albo pionowo przy prądach pionowych powietrza, albo poziomo przy zwykłych wiatrach poziomych. W obydwóch tych
wypadkach, jak widać z rys. 5, droga ich poprzez wiązkę (V i H)
jest większa od szerokości wiązki d i to tym większa, im mniejsza jest wysokość gwiazdy. Widzimy, że przy tej samej szybkości ruchu nieregularności w atmosferze, czas, w jakim przejdą
one przez wszystkie barwy naszej wiązki, będzie mniejszy dla
dużych, a większy dla małych wysokości gwiazdy, odpowiednio
do małej i dużej szerokości wiązki. Tym tłumaczy się, że przy
mniejszych wysokościach gwiazdy pasma ciemne przesuwają
się wolniej przez widmo i scyntylacje mają mniejsze częstości,
niż przy wysokościach większych. Przy dużych wysokościach
gwiazdy, przekraczających 40°, szerokość wiązki wynosi zaledwie kilka centymetrów i jest tak mała w porównaniu do
rozmiarów nieregularności, że bieg promieni różnych barw
ulega takiemu samemu zakłóceniu i w wyniku scyntylacje
barwy zupełnie znikają, a po:oostają tylko scyntylacje blasku.
Zjawisko braku scyntylacji u planet również łatwo wyjaśnić
posługując się tą teorią. Mianowicie światło wysyłane przez
różne części tarczy planety doznaje w atmosferze różnych
scyntylacji i efekty te średnio dla całej tarczy planety się wyrównują, tak że nie dostrzegamy żadnych scyntylacji. (Należy
tu zauważyć, że w lunetach obserwujemy jednak pewne rozmazanie i drżenie na brzegach tarczy). Z faktu, że scyntylacje
maleją silnie, gdy tarcza planety przekracza około 3 sekundy
łuku wynika, że nieregularności występujące w atmosferze
mają mzmiary kątowe (tzn. kąt pod jakim je "widzi" obserwator) tej samej mniej więcej wielkości, tzn. około 3". Z drugiej strony ze zjawiska powiększenia się scyntylacji prrzy
zmniejszeniu średnicy teleskopu, przez który je obserwujemy,
możemy wnosić o rozmiarach liniowych tych nieregularności.
Ponieważ scyntylacje szczególnie silnie występują przy śred
nicach obiektywów około 3 cale, należy przyjąć, że wywołujące je nieregularności mają w przybliżeniu tę samą wielkość, tzn. około 7,6 cm. Znając rozmiary kątowe i liniowe nieregularności w atmosferze wywołujących scyntylacje, możemy
bardzo łatwo obliczyć ich przybliżoną odległość. Wynosi ona
około 5 km.
Należy tu jednakże zauważyć, że teoria refrakcyjna scyntylacji, jakkolwiek tak dobrze tłumaczy zjawiska, nie jest
jednak bez zarzutu. Okazało się mianowicie, że dla wytłuma
czenia występowania tego rodzaju i tej wielkości nieregularności w atmosferze należałoby przyjąć zbyt duże różnice temperatur pomiędzy różnymi jej obszarami. Ostatnio zjawiska
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scyntylacji budzą duże zainteresowanie zarówno wśród astronomów- ze względu na to, że od nich zależy jakość obrazów
w lunetach astronomicznych - jak i wśród meteorologów,
którym mogą dostarczyć nowych danych dotyczących zjawisk
fizycznych zachodzących w atmosferze i należy się spodziewać,
że prowadzone badania pozwolą na wyjaśnienie pewnych dotąd niezupełnie jasnych zagadnień.
J. MERGENT ALER -

Wrocław

SŁOŃCE

i GWIAZDY

(Część

IV)

W poprzednich artykułach (Urania, T. XXIV, Nr 2, 3, 4)
ze zjawiskami zachodzącymi na "powierzchni"
Słońca, takimi jak plamy i granulacje oraz z niektórymi zjawiskami zachodzącymi w chromosferze. Pozostają jeszcze do
omówienń.a rozbłyski chromosferyczne, protuberancje i korona
słoneczna.
Zaczniemy od rozbłysków, jako występujących
w najniższych warstwach słonecznej atmosfery, związanych
przy tym bardzo ściśle z plamami. Wspominałem o tym przy
omawianiu plam, że utwory te wykazują silne pola magnetyczne; pola te nie są przy tym niezmienne, ale wzrastają
szybko w pierwszym okresie życia plamy, by pod koniec jej
egzystencji nieco wolniej zaniknąć, po osiągnięciu maksimum
trwającego dość długo. Takie zmienne pola magnetyczne, nakładające się w dodatku na stałe, wprawdzie bardzo słabe,
pole magnetyczne ogólne Słońca, powodują powstawanie napięć elektrycznych, których skutkiem jest nagromadzanie się
ponad plamą w górnych warstwach chromosfery dużych ilości
ładunków elektrycznych. Powstają w ten sposób silne napię
cia wyładowujące się w krótkotrwałych (trwających najwyżej
kilka godzin, zwykle kilkanaście minut) rozjarzeniach elektrycznych, podobnych nieco do błyskawic w naszej atmosferze, będących właśnie tzw. rozbłyskami chromosferycznymi.
Obserwuje się wtedy gwałtowne pojaśnienie dużego obszaru
ponad plamą lub w bezpośrednim jej sąsiedztwie, obejmują
cego nieraz powierzchnię większą od powierzchni plamy.
Rozbłyski są źródłem bardzo intesywnego promieniowania pozafioletowego, zapewne także promieniowania korpuskularnego
i fal radiowych i one to właśnie przede wszystkim odziaływują
na różne zjawiska na powierzchni Ziemi, takie jak zorze polarne, burze magnetyczne, zjawiska klimatyczne itp. Ponieważ przy tym rozbłyski, poza nielicznymi wyjątkami, są ściśle
zapoznaliśmy się
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uzależnione od plam, nic dziwnego, że wykazują taką samą
11-letnią cykliczność jak te ostatnie, i że w poszukiwaniu
związków pomiędzy aktywnością Słońca a zjawiskami na
Ziemi, można opierać się o liczby Wolfa, a więc o dane d'Otyczące plam a nie rozbłysków. Oczywiście przy d'Okładniej
szych badaniach analizę zjawisk trzeba opierać na obserwacjach rozbłysków a nie plam.

Obserwacje rozbłysków nie są tak łatwe jak obserwacje
plam, ale i tu jest już zebrany bardzo duży materiał. Pierwotnie obserwowano je z pomocą spektrohelioskopów i spektroheliografów, obecnie używa się do tego celu często zwykłej
lunety zaopatrzonej w filtr interferencyjno- polaryzacyjny,
lub nawet prostszy i tani filtr interferencyjny, dzięki czemu
do pracy obserwacyjnej zostali wciągnięci także w niektórych
krajach i amatorowie. Pomimo wysokiej temperatury świecenia
rozbłysków, tylko wyjątkowo osiągają one taką jasność w widzialnym całkowitym promieniowaniu, by można je wprost
obserwować na tle fotosfery. Świecenie ich koncentruje się
głównie w falach krótkich, a prócz tego jest silne w liniach
wodoru. W tych obszarach widma osiąga nieraz natężenie
równe jasności całej tarczy słonecznej, dlatego to trzeba rozbłyski obserwować w liniach wodoru lub w okolicach pozafioletu.
Z 11-letnim cyklem aktywności Słońca związane są i inne
zjawiska, a więc protuberancje i kształt korony słonecznej.
Korona, to najbardziej zewnętrzne warstwy atmosfery słonecz
nej, sięgające do odległości większej niż 3 promienie Słońca
od jego powierzchni. Pro t u b er a n c j e, to świecące masy
gazu najczęściej w dolnych warstwach korony, widoczne na
tle tarczy Słońca na zdjęciach w liniach wodoru lub wapnia
w postaci długich ciemnych włókien, a na brzegu tarczy, na
tle korony w czasie zaćmień całkowitych, jako rubinowo czerwone wyskoki. Protuberancje są to więc po prostu włókna widoczne w poprzecznym najczęściej przekroju, wtedy kiedy rzutują się na słabiej świecącą koronę (por. zdjęcia protuberancji
na wkładce między str. 236 i 237).
Protuberancje pierwotnie obserwowano tylko w czasie cał
kowitych zaćmień. NaJeży mieć nadzieję, że wielu czytelników "Uranii" zobaczy je osobiście w dniu 30 czerwca 1954 r.
kiedy to można będzie obserwować całkowite zaćmienie Słońca
w północno- wschodniej części Polski. W drugiej połowie
ubiegłego wieku skonstruowano odpowiedni aparat spektroskop protuberancyjny, z pomocą którego można je obserwować
każdego dnia. Ponieważ świecą one najsilniej w czerwonej
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słonecznego tego tylko
te utwory na tle korony
na brzegu tarczy Słońca. Dziś zresztą można to robić także
i z pomocą podobnych filtrów, jakie używa się przy obserwacji rozbłysków, więc i te obserwacje stały się w niektórych krajach dostępne dJa miłośników.
Protuberancje i włókna biorą udział w U-letnim cyklu, ale
nie są ścriśle związane z plamami. Pojawiają się bowiem nie
tylko w sąsiedztwie plam, ale i w innych miejscach tarczy
Słońca, nawet w okolicach okołobiegunowych, gdzie plamy
nigdy nie występują. W czasie minimum plam najobficiej występują one w średnich szerokościach heliograficznych, a następnie ujawnia się jakby rozdział na dwa typy, jedne idą
jakby za plamami i pojawiają się coraz bliżej równika, inne
ukazują się w miarę postępowania cyklu coraz bliżej biegunów.
W ł ó k n a są to utwory długowieczne. Rozwój ich przebiega często w ten sposób, że na brzegu jakiejś grupy plam,
lub gdziekolwiek indziej, powstaje nieduże włókno. Z biegiem
czasu, po kilku obrotach Słońca, a więc w ciągu kilku miesięcy, włókno przesuwa się stopniowo w okolice bliższe biegunów, powiększając przy tym ogromnie swoje rozmiary.
W tym stadium rozwoju włókno może trwać bez większych
zmian całe miesiące, słabnąc pod koniec stopniowo i rozwiewając się. Przekroje poprzeczne takich włókien, a więc obserwowane na brzegu tarczy Słońca protuberancje, wydają się
prawie nieruchome i nie zmieniają w sposób widoczny swojego
kształtu w ciągu wielu nieraz godzin. Włókna takie mają
ogromne długości dochodzące nieraz do 600 000 km, przy nieznacznej wysokości nie przekraczającej 100 000 km i jeszcze
nm:iejszej grubości, zwykle poniżej 10 000 km. Są to wtięc
jakby długie, dość wysokie parawany gazowe o minimalnej
grubości w stosunku do innych wymiarów. Opisane włókna
i protuberancje noszą nazwę stacjonarnych, ze względu na
powolne zmiany ich kształtu.
Często takie stacjonarne protuberancje nagle zmieniają
swój stan; prędkości gazów tworzących je wzrastają do 100
km/sek., szybko zmienia się kształt i wygląd protuberancji,
po to, by po jakimś czasie wszystko wróciło do poprzedniego
stanu i wyglądu. Czasem włókno zaczyna być jakby wsysanP.
przez dolne warstwy chromosfery, nieraz bardz.o odległe od
samego włókna, często zostaje całkowicie wessane i znika.
często proces ten przerywa się po jakimś czasie i włókno trwa
dalej. Czasem stacjonarne włókno zaczyna podnosić się w górę,
z początku powoli, stopniowo coraz szybciej, osiągając pod ko-

]in.li wodoru, wydzielenie z widma
świecenia pozwala łatwo obserwować
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niec prędkości nawet 700 km/sek. i rozsiewa się w przestrzeniach międzyplanetarnych.
Są jeszcze i inne włókna i protuberancje, zwykle krótsze
i krócej trwające, związane ściśle z plamami. Czasem w są
siedztwie plam powstają utworry podobne do trąb powietrznych
w naszej atmosferze, tzw. protuberancje typu tornado. Są to
wiry naelektryzowanych cząstek dokoła linii sił pól magnetycznych. Bogactwo form i zjawisk jest ogromne, a nJi.emniej
bogate i obfite są zagadnienia teoretyczne. Nie jest do dziś
jeszcze całkowicie jasne, czy protuberancje związane z plamami i inne powstają w chromosferze i następnie un10szą sd.ę
w górę, czy też rodzą się w dolnych warstwach korony i opadają potem w dół. Obfite bardzo już dzisiaj zdjęcia kinematograficzne protuberancji wskazują i na jedną i na drugą
możliwość. Niezupełnie jasny jest zwiqzek protuberancji z plamamii i z polami magnetycznymi. Niezupełnie jasna jest też
odpowiedź na pytanie, jaka siła powoduje to, że wbrew sile
dążenia utwory te jakby pływają w koronie, a nawet odlatują od Słońca w przestrzenie międzyplanetarne. Prawdopodobnie główną rolę odgrywa w tym zjawisku ciśnienie świa
tła na atomy wodoru, ale mechanizm tego działania nie jest
jeszcze całkowicie jasny. Przede wszystkim temperatura fotosfery jest zbyt niska na to, by jej promiemowanie mogło
wywierać dostatecznie wyraźne ciśnienie, przeciwstawiające
się sile ciążenia; dostateczne ilości jednak takiego promieniowarnia wysyłają pochodnie, a przede wszystkim rozbłyski
chromosferyczne. One to zapewne są częściowo przynajmniej
przyczyną powstawania protuberancji wybuchowych. Innym
możliwym mechanizmem, który także rządzi ruchami protuberancji, jest przegrzewanie ich przez koronę słoneczną. Temperatura korony jest znacznie wyższa od temperatury chromosfery; mimo nawet jej bardz-o małej gęstości wpływ tej
wysokiej temperatury na gęstsze masy gazu protuberancji jest
wyraźny, powoduje przegrzanie gazów i silniejsze ruchy.
Istnienie protuberancji stacjonarmych tłumaczyłoby się wpły
wem pól magnetycznych neutralizujących oddziaływanie korony. Jak widać istnieje wiele czynników wpływających na
takie czy inne zachowanie się protuberancji i uwzględnienie
ich teoretyczne nie jest sprawą prostą, dlatego to do dziś dnia
teoria protuberancji nie jest jeszcze opracowana ostatecznie
i każda pojedyncza protuberancja wymaga nieraz osobnego
traktowania. Tymbardziej utwory te budzą zainteresowanie,
co ujawnia się choćby w wyszukiwaniu i stosowaniu coraz
nowych i ulepszonych sposobów ich obserwacji.
Niemniej ciekawym utworem jest kor o n a. Porlobnie jak
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inne części atmosfery słonecznej i ona, a raczeJ JeJ wygląd,
podlega zmianom 11-letnim. W okresie maksimum plam jest
prawie okrągła, otaczając prawie symetryczną powłoką całe
Słońce, w okresie minimum plam spłaszcza się wyraźnie, redukując się głównie de daleko w przestrzeń sięgających promieni okołorównikowych. Korona świeci bardzo słabo, całko
wita ilość jej światła nie dorównuje światłu Księżyca w pełni
(średnio jest około 2 razy mniejsza), a więc jest około milion razy mniejsza od całkowitej jasności fotosfery.
Początkowo obserwowano koronę, podobnie jak protuberancje, tylko w czasie zaćmień. Przed samą wojną jednak
udało się francuskiemu astronomowi B. L y o t o w i skonsrtruować tzw. koronograf, z pomocą którego, przy użyciu w dodatku odpowiednich filtrów, można ją obserwować każdego
dnJia pogodnego. Jednak zaćmienia Słońca nie straciły swojej
wagi. Korona sięga do znacznej odległości od tarczy Słońca.
Wyróżnić w niej można bliższą fotosfery koronę wewnętrzną,
sięgającą nie dalej niż około l promień Słońca i koronę zewnętrzną rozciągającą się aż do odległości kilku promieni sło
necznych. Otóż tę ostatnią część korony można obserwować
tylko w czasie zaćmień, bo światło jej jest zbyt słabe na to,
by można ją było dojrzeć lub sfotografować poza zaćmieniami,
nawet z pomocą najlepszych filtrów i koronografów.
Korona składa się z bardzo już rozrzedzonych gazów, przy
tym gęstość jej spada oczywiście w wyższych warstwach.
Atomy tych gazów są przy tym bardzo silnie zjonizowane,
dzięki wspomnianej małej gęstości i wysokiej, wynoszącej
około miliona stopni, temperaturze. Dowiedziano się o tym
badając widmo i polaryzację światła korony. W widmie korony można wyróżnić dwie składowe: widmo emisyjne, zupeł
nie różne od widma słonecznego, oraz normalne widmo sło
neczne. Ta druga składowa pochodzi zapewne z rozpraszania
światła słonecznego w cząstkach pyłu kosmicznego rozsianych
w przestrzeni międzyplanetarnej pomiędzy SŁońcem a Ziemią.
Pierwsza składowa, to świecenie samej korony. Długi czas
nie umiano zidentyfikować linii widmowych korony ze świe
ceniem żadnego ze znanych pierwiastków. Dopiero w czasie
wojny E d l e n, idąc za ideą Gr o tri a n a, stwierdził, że
widmo tego rodzaju jest wysyłane przez silnie zjonizowane
atomy przede wszystkim żelaza 10 i 12-krotnie zjonizowanego,
11 i 12-krotnie zjonizowanego wapnia itp. Istnienie tak
silnie zjonizowanych atomów wskazuje na małą gęstość
i wysoką temperaturę korony, co wynika zresztą i z wyglądu
widma ciągłego, w którym linie absorbcyjne są
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zupełnie

rozmyte na skutek silnych ruchów bezładnych atomów powodowanych wysoką temperaturą.
Pytanie skąd biorą się tak wysokie temperatury w koronie
nie znalazło jeszcze dostatecznie pewnego wyjaśnienia. Być
może ogrzewają ją fale magnetohydrodynamiczne· idące z wnę
trza Słońca. Być może odgrywają tu rolę inne przyczyny natury także elektrycznej. Nie są to w tej chwili jeszcze sprawy
zupełnie jasne i omówienie ich odłożymy do innej okazji.
Nasuwa się jednak jeszcze inne pytanie. Czy takie zjawiska, jakie obserwujemy na Słońcu, zachodzą także i na gwiazdach? A jeżeli tak - to czy możemy je obserwować? Na oba
te pytania dziś już można odpowiedzieć twierdząco. Zajmiemy
się tym w następnym artykule.

KRONIKA
O procesie powstawania gwiazd

Czytelnicy Uranii zapoznali się już z kilku artykułów z teoriami
astronomów radzieckich, dotyczącymi mechanizmu powstawania gwiazd.
W myśl tych teorii, potwierdzonych ostatnio przez dane obserwacyjne,
nowe gwiazdy powstaJą w mgławicach pyłowo-gazowych w procesie
kurczenia się mas materii mgławicowej. W. A. Kra t przeanalizował
ostatnio nieco bliżej sam proces powstawania gwiazdy. W miarę kurczenia się materii przy tworzeniu się gwiazdy, zwolniona energia grawitacyjna zamienia się w energię cieplną. Temperatura kurczącej się
masy materii mgławicowej stale wzrasta. Autor zwraca przy tym uwagę
na fakt, że nawet w wypadku, gdy początkowo skład chemiczny całej
kurczącej się masy był jednakowy, w miarę wzrostu temperatury wodór
będzie wypierany z wnętrza gwiazdy do warstw zewnętrznych, tak, że
jądro powstającej gwiazdy zawierać będzie w nadmiarze pierw,tastki
cięższe. Wiemy jednak, że źródłem energii gwiazd wytwarzanej w ich
jądrach jest synteza 4 jąder wodoru na jedno jądro helu. Należałoby
zatem przypuszczać, że na jakimś stopniu rozwoju gwiazdy wodór bę
dzie w niej wytwarzany z pienviastków ciężkich drogą pewnych reakcji
jądrowych. Potrzebne do tego warunki istnieć mogą tylko w temperaturach rzędu 100 miliardów stopni. Należy zwrócić uwagę, że również
ciężkie pierwiastki promieniotwórcze mogłyby powstawać w takich warunkach istniejących na pewnym etapie rozwoju gwiazdy. Krat analizując proces kurczenia IS.ię materii mgławicowej
przy powstawaniu
gwiazdy dochodzi do wniosku, że jeżeli jądro kurczącej się masy nie
zawiera wodoru, a masa ta nie jest mniejszą od 1,5-krotnej masy Słońca,
proces kurczenia może posunąć się tak daleko, że jądro gwiazdy osiągnie
temperaturę rzędu 10 11 stopni. Należy przypuszczać, że w tak wysokich

Kopia rzekomego autoportretu Kopernika, w ykonana około r. 1571
przez Tobiasza Stimmera, a znajdująca się na
słynnym zegarze astronomicznym w katedrze
strassburskiej.
Można
sądzić, że uwidocznione
tu rysy są najbardziej
zbliżone
do autentycznych rysów wielkiego
astronoma

Fotografie protuberancji
na wschodnim brzegu
Słońca. dokonane koleJ no (od góry do dołu)
w dniach 22-25 maja
1920 r. (zdjęcia w linii
K,. Wapnia). Protubera n-cja widoczna początkowo
na tle korony w postaci
jasnego wyskoku (1-sze
zdjęcie u góry) rzutuje
się w dniach następnych
wskutek obrotu Słońca
na tło fotosfery, jako
ciemny obłok (włókno).

Dziesięć

kolejnych zdjęć tej samej protuberancji dokonanych na filmie
przy pomocy koronografu Lyota w dniu 12 czerwca 1937 r.

Model Planetarium i Obserwatorium Ludowego w Stalinogrodzkim Parku
Kultury i Wypoczynku (projekt a_rch. Zb. _~olawy). U góry widok z boku,
u dołu widok z lotu ptaka. Wieżyczka ze stożkowatym dachem stanowi
rozwiązanie prowizoryczne. W przyszłości będzie ona nakryta kopułą,
pod którą zostanie umieszczona duża luneta. Na razie będą tam ustawione małe lunetki, które później zostaną przeniesione na taras.
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temperaturach może być wytwarzany wodór i ciężkie pierwiastki promieniotwórcze drogą pewnych reakcji jądrowych. Część tych reakcji będzie
się przy tym odbywać z pochłanianiem energii (reakcje endotermiczne),
część z wydzielaniem energii (reakcje egzotermiczne). Przeważyć muszą
tutaj reakcje egzotermiczne, gdyż w przeciwnym przypadku kurczenie
musiałoby trwać nieograniczenie. Skoro reakcje egzotermiczne zaczną
przeważać, zakończy się proces kurczenia się gwiazdy, gwiazda zacznie
się rozszerzać, przy czym na pewnym etapie dojdą do głosu znane
reakcje jądrowe syntezy wodoru, stanowiące źródło energii gwiazdy.
Od tego momentu gwiazda przechodzi w zrównoważony etap swego
t·ozwoju.
[Wg. M. N. 112, 88 (1952)]
AS
Badania

własności

fotopowielaczy

Ostatnio opublikowano wyniki badania kilkunastu komórek fotoelektrycznych z powielaniem elektronowym (fotopowielaczy). Wyniki te
są o tyle ciekawe, że badania przeprowadzone były przez astronomów
specjalnie pod kątem widzenia zastosowania fotopowielaczy do celów
astronomicznych.
Okazało się, że prąd ciemny, płynący przez komórkę pod napięciem
wówczas, gdy na komórkę nie pada światło, zmniejsza się znacznie,
jeżeli komórkę zamkniemy w pudełku metalowym; ma tu zapewne
miejsce ekranowanie elektryczne komórki. Prąd ciemny pochodzi od prą
dów płynących pomiędzy nóżkami na cokole komórki oraz od emisji
elektronów z fotokatody pod wpływem temperatury. Tę pierwszą część
prądu ciemnego można poważnie zmniejszyć oddzielając anodę od pozostałych nóżek komórki przez wyjęcie jej z cokołu. Druga część prądu
ciemnego może być zmniejszona przez chłodzenie komórki, np. zestalonym dwutlenkiem węglą.
Fobieranie z komórki prądów o natężeniu większym od jednej milionowej ampera powoduje zmniejszenie jej czułości, oświetlenie komórki
pod napięciem przez silne źródło światła prowadzi z reguły do jej zniszczenia.
Ciekawe i bardzo ważne ze względu na zastosowania astronomiczne
badania dotyczyły rozkładu czułości na powierzchni fotokatody. Okazało
się , że rozkład czułości często nie jest jednostajny, że zdarzają się na
powierzchni katody miejsca o znacznie wyższej lub znacznie niższej
czułości. Wynika stąd, że ogniskowanie obrazu gwiazdy na powierzchni
fotokatody nigdy nie powinno być zbyt ostre.
Na czułość komórek fotoelektrycznych z powielaniem elektronowym
mają duży wpływ pola magnetyczne powodujące rozogniskowanie elektronów wtórnych. Okazało się, że nawet tak słabe pole magnetyczne,
jak pole magnetyczne Ziemi, może mieć na czułość komórki wpływ dochodzący do 10°/o.
[Wg Dokl. A. N. ZSRR 86, 1081 (1952)]
AS
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Trzecia konferencja

poświęcona

zagadnieniom ruchu bieguna Ziemi.

W Połtawie odbyła się trzecia konferencja poświęcona zagadnieniom
ruchu bieguna Ziemi. Zgromadziła ona około 300 uczestników: astronomów, geodetów, geofizyków i matematyków. Omówiono na tej konferencji szereg zagadnień związanych z radziecką i międzynarodową
służbą szerokości. Podkreślano szczególnie znaczenie takich obserwacji
dla badania wewnętrznej budowy Ziemi oraz procesów zachodzących
w jej wnętrzu i na powierzchni. Jeden z kluczowych problemów geofizyki stanowią zagadnienia dotyczące własności mechanicznych jądra
Ziemi. Do badań tych wiele nowych danych dostarczyć mogą obserwacje
grawimetryczne oraz astronomiczne obserwacje szerokości geograficznej.
Badania takie mają również ogromne znaczenie światopoglądowe. mogą
bowiem rzucić wiele światła na tak podstawowe zagadnienia, jak zagadnienie pochodzenia i rozwoju Ziemi.

AS

[Wg. Wiestnik A. N. ZSRR 7, 77 (1952))

Nowe

białe karły

Białe karły

(Urania XIX, 69) należą do wielkich osobliwości na niebie.
Nie tak dawno (Urania XX, 31) podali ś my wiadomość, że w ostatnich
latach w Argentynie w obserwatorium w Cerdobie jest badane systematycznie niebo południowe w poszukiwaniu tych obiektów. Obecnie
pracę · tę doprowadzono już do końca, wykrywając pomiędzy deklinacją
-64° a biegunem południowym dalsze 44 białe karły o jasnościach
widomych od 13m do 17m. Tak więc, gdy w latach 1913-17 wykryto
3 pierwsze gwiazdy tego typu, a w r. 1948 znano ich już 3 tuziny , to
w roku 1949 rejestr taki zawierał około 100, w 1951 r. zaś już 150
osobników. Jest to ilość bardzo niewielka, jeżeli zważymy, że na niebie
mamy około 200 milionów gwiazd, licząc do 17m. Rzeczywisty odsetek
białych karłów musi być jednak znacznie większy, niż wynika to z przytoczonych liczb, gdyż nasza penetracja za tymi· obiektami, w istocie tysiące razy słabszymi niż Słońce, obejmuje jedynie bardzo bliskie nas
rejony gwiazdowe, w dalszych bowiem partiach układu Drogi Mlecznej
uchylają się one zupełnie z pod naszych obserwacji z powodu niez.w ykle
nikłych jasności absolutnych.
J. G.
Najmniejszy ze znanych

białych

karłów

Niedawno odkryto nowego białego karła, prawdopodobnie najmniejszego z dotąd znanych. Jest to gwiazda około 17 wielkości gw. (w Jednorożcu) oznaczona: L 886-6. Znaleziono ją na zdjęciach Harwardskich
przy sposobności poszukiwania gwiazd o dużym ruchu własnym. Jej
pozycja na niebie zmienia się o średnicq Księżyca (30') w czasie 220 lat.
co wskazuje, że musi to być gwiazda bliska
·Obserwacji barwy i przybliżonej paralak~y trygonometrycznej do-
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konano przy pomocy 36-calowego (90 cm) reflektora Obserwatorium
Stewarda (Uniwersytet Arizoński). Paralaksa 0",145 wydaje się być za
duża i wynosi raczej poniżej 0",1, co odpowiada odległości ponad 30 lat
św. Gdyby gwiazda ta dorównY''IIała pod względem jasności Słońcu, to
byłaby widoczna jako gwiazda 5 wielkości gw., lecz jej jasność absolutna wynosi około 17 wielk., tj. tylko około 1/60000 jasności Słońca.
Biała barwa gwiazdy oznacza, że jej powierzchnia jest o wiele gorętsza niż powierzchnia Słońca i zatem promieniowanie na jednostkę
powierzchni jest zn'łcznie większe niż u Słońca; wobec nikłej jasności
absolutnej, gwiazda widocznie musi być bardzo mała. Jej średnica wypada pomiędzy średnicą Merkurego i Księżyca.
Chociaż masy nie można wprost obserwować, białe karły są zapewne
około l.!i razy masywniejsze od Słońca, Jeśliby to zachodziło w wypadku
naszej L 886--6, jej gęstość byłaby 50 milionów razy większa niż gęstość
wody.
Pg.
Miłośniczy

przyrząd

do obserwacji protuberancji

W Niemieckiej Republice Demokratycznej miłośnik astronomii Ott0
N o g e l zbudował własnymi siłami przyrząd umożliwiający obserwacje
protuberancji słonecznych. Przyrząd został zbudowany na zasadzie koronografu Lyota. Jest to mianowicie luneta, w której rozpraszanie światla
zostało zmniejszone do minimum poprzez liczne przysłony, specjalne
wewnętrzne czernienie tubusu, odpowiedni dobór soczewek itp. W lunecie znajduje się stożkowa przysłona, która zasłania obraz samej tarczy słonecznej. Na drodze promieni umieszczono czerwony filtr przepuszczający prawie wyłacznie promienie o długości fali linii wodorowej
Ha (6563 A), którą wysyłają protuberancje i zatrzymujący pozostałe.
Oryginalne koronografy typu Lyota ustawta się na wysokogórskich stacjach, gdzie wskutek słabszego rozpraszania w atmosferze można przez
nie obserwować nikłą koronę słoneczną. Zbudowany w amatorski sposób
i do tego ustawiony w nizinnym kraju "koronograf" Nógela nie pozwala
wprawdzie dojrzeć korony, ale widać przezeń protuberancje wraz z licznymi szczegółami. Dostosowany de przyrządu aparat fotograficzny umoż
!iwia robic:nie zdJęć· na kliszach czułych na czcrwiP.ń. NogC'l żywi nadzieję, że ten rodzaj amatorskiego przyrządu rozpow:ozechd się wśród
miłośników astronomii. Wdzięczne pole do popisu otwiera się tu również przed polskimi konstruktorami.
(Wg Die Sterne 28, 135, 1952)
K. R.
Radiopromieniowanie komet

Próby wykrycia promieniowania radiowego komet nic doprowadziły
dotychczas do pozytywnych wyników. Powstał więc problem, czy to
promieniowanie nie jest w ogóle nazbyt słabe, aby można się było ku<:.ić
o jego zmierzenie przyrządami używanych dziś typów. Teoretycznym
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opracowaniem problemu zajął się ostatnio radziecki astronom S. M. M oł o s k o w. Przeprowadził on obliczenia, z których wynika, że radiowe
widmo ciągłe komet, pochodzące ze zmian energii elektronów swobodnych, jest znikomo słabe. Mianowicie pełne promieniowanie komety
z dobrze"rozwiniętym warkoczem może osiągnąć zaledwie 1,7.10-51 ergjsek .
Wykrycie tak słabego promieniowania leży (dziś przynajmniej) w dziedzinie fantazji. Inaczej ma się sprawa z promieniowaniem monochromatycznym pochodzącym ze zmian poziomów energii budowy cząstecz
kowej. Takie promieniowanie (rzędu 10-1~ ergfsek dla jednej linii widmowej) leży już na granicy czułości istniejących największych radioteleskopów i przypuszczalnie da się zaobserwować u wyjątkowo wielkich komet. Oczywiście pomiary trzeba będzie przeprowadzać subtelnie,
a w szczególności opracować należyte metody wyeliminowania świe
cenia radiowego górnych warstw atmosfery ziemskiej, oraz radiopromieniowania obiektów galaktycznych.
K. R .
(Wg Astronomiczeskij Zurnal XXX, 68, 1953).

KRONIKA P. T. M. A.
Dnia 6 czerwca 1953 r. zmarł w Warszawic Kazimierz Dembowski,
pierwszy Prezes Kola Warszawskiego po wznowieniu jego działalności
w r. 1948, potem wieloletni Członek Zarządu Koła .
Zmarły należał do aktywnych działaczy Towarzystwa w latach przedwojennych, nieomal od założenia Towarzystwa.
Specjalnością Jego było prowadzenie kursów astronomii nautycznej
w obozach żeglarskich, oraz pokazy nieba dla młodzieży, którą się zawsze
opiekował.

W

zmarłym

tracimy

Kolegę

i dzielnego

współpracownika.

Zarząd

Kola w Warszawie

P. T. M. A. w Nowym Sączu urządziło w ramach Roku Kopernikowskiego Wystawę Astronomiczną w sali Pow. Rady Z. Z. w dniach
od 17 maja do 7 czerwca. Wystawa była pomieszczona w dwóch salach
oraz częściowo w trzeciej i posiadała wyłącznie eksponaty wykonane
przez członków Koła w ciągu pierwszego pięciolecia istnienia Koła .
Wystawione były m . in.: model obrotowy sfery niebieskiej, cieszący
się dużym zainteresowaniem zwiedzających , dwie pokazowe mapy obrotowe nieba, z tych jedna z mechanizmem zegarowym, wahadło sekundowe, globus ziem ski z mechanizmem zegarowym do wskazywania czasu
słonecznego i ś rodkowo-europejskiego, oraz model pierwszego teleskopu
Herschela. Stoisko kopernikowskie posiadało akwarelowy portret Ko pemika (głowa z obrazu Matejki), trzy narzędzia kopernikowskie w skali
zmiejszonej, akwarelę domu Kopemika w Toruniu i szkic ołówkowy
przedstawiaj ą cy Kopernika w Rzymie. Poza tym kilkadziesiąt rysunków,
akwarel, map, wykresów i fotografii z uwględnieniem dorobku Koła
w pierwszym pięcioleciu .
Wystawa cieszyła się dużym zainteresowaniem w mieście. Zwiedziło
ją ponad 4 000 osób, w tym 4.3 grupy młodzieży szkolnej.
Koło

Zarząd

Kola w Nowym

Sączu
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Koło Poznańskie P. T M. A. urządziło w dniu 28. V. 1953 r. wspólnie
z Polskim Tow. Przyrodników im. Kopernika Uroczyste Zebranie
w związku z 410 rocznicą śmierci M. Kopernika. Zebranie odbyło się
w sali Poznańskiego Tow. Przyjaciół Nauk o godz. 19. W części oficjalnej
wygłoszone zostały dwa odczyty:
Prof. Dr. J. W i t k o w ski e g o
"Astronomiczna reforma Kopernika" oraz Prof. Dr. S z. S z c z e n i o ws k i e g o "Znaczenie odkrycia Kopernika dla rozwoju nauk przyrodniczych".
Część artystyczną wypełnił 7espół kameralny na instrumenty dęte
Państwowej Filharmonii w Poznaniu, który wykonał kwintet Beethovena op. 71.
W Uroczystym Zebraniu wzięło udział 95 O$Ób.

OBSERWACJE
B. SZCZEPKOWSKI i A. WROBLEWSKI -

Warszawa

Jeszcze o obserwacjach

Słońca

Niedawno w Uranii (XXIV, str. 147) prof. dr. J. M er g e n t a l er
kilka uwag o obserwacjach Słońca czynionych przez członków
Sekcji Obserwacyjnej Koła Warszawskiego PTMA Chcielibyśmy w niniejszym artykule wyjaśnić kilka kwestii poruszonych przez prof. Mergentalera. Jednocześnie, ponieważ w r. 1953 zmodyfikowaliśmy nasze
metody obserwacyjne, pragnęlibyśmy podać je do dyskusji wśród innych
obserwatorów polskich, co niewątpliwie przyniesie wiele korzyści i przyczyni się do podniesienia poziomu obserwacji polskich "słoneczników".
A więc na początek sprawa otrzymywania liczb Wolfa. Kiedy w roku
1948 rozpoczynaliśmy nasze obserwacje Słońca, nie było w Polsce zorganizowanych obserwacji tego typu i musieliśmy uczyć się sami, korzystając z różnych podręczników dla obserwatorów-amatorów. Na rynku
księgarskim w Polsce najbardziej rozpowszechnione były i są doskonałe
podręczniki radzieckie, toteż z nich właśnie w głównej mierze korzystaliśmy. I otóż sprawa wygląda następująco: wszystkie radzieckie podręczniki obserwacyjne, do jakich mieliśmy i mamy obecnie dostęp,
podają ten sposób otrzymywania liczb Wolfa, który został skrytykowany
przez prof. Mergentalera.
Tak na przykład w obszernym podręczniku dla obserwatorów Słońca
W. S z ar o n o w a ("Sołnce i jewo nabliudienie", Moskwa 1948) na stronie l36 znajdujemy paragraf 31 zatytułowany .. Statystyka aktywności
słonecznej według metody Wolfa", w którym autor, po wstępie historycznym o pracach Wol:fa, przytacza wskazówki praktyczne do posługi
wania się jego metodą. Czytamy tam, co następuje (przytaczam w tłu
maczeniu urywek ze strony 140) "Za plamę należy uważać:
a) każde oddzielne jądro lub część jądra, oddzieloną jasną materią
lub półcieniem,
b) każdy odosobniony skrawek półcienia nie zawierający jąder,
c) każdą "porę"
(.. pora" jest to drobniutkie jądro bez półcienia - przyp. autorów).
Zarówno tytuł jak i treść wspomnianego paragrafu świadczą wyraźnie,
że mowa tu o metodzie Wolfa. Podobne określenie plamy w metodzie
Wolfa spotykamy i w innych radzieckich podręcznikach obserwacyjnych, na przykład w książkach: P. G· Ku l i k o w ski, "Sprawocznik
astronoma-liubitiela", Moskwa 1949, str. 167; W. P. C e s e w i c z, .,Czto
zamieścił
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i kak nabliudat na niebie", Moskwa 1950, str. 212. Na tych właśnie
oparliśmy swoje metody obserwacyjne i takiego pojęcia
plamy używaliśmy przy otrzymywaniu liczb Wolfa. Czyżby wszyscy wymienieni autorowie mylili się?
Metoda podawana przez powyższe podręczniki i stosowana przez nas
wydaje nam się o wiele słuszniejsza i logiczniejsza niż metoda, którą
opisuJe prof. Mergentaler. Wyjaśnimy to na przykładzie. W zeszłorocz
nej Uranii (XXIII, str. 85) podane są rysunki wielkiej grupy plam sło
necznych otrzymane przez A. W r ó b l e w s k i e g O· Widzimy na nich
rozczłonkowane półcienie zawierające wiele jąder oraz drobne plamki
(pory). W metodzie stosowanej przez nas wielkie obszary półcienia z wieloma jądrami są wyraźnie odróżniane od pojedynczych drobnych plamek.
Weźmy dla przykładu rysunek z dnia 16. IV. 1951 r.; drobnych plamek
jest tu 34, poszczególnych jąder w siedmiu obszarach półcienia aż 71,
liczba plam w tej grupie wynosi według nas 105, a liczba Wolfa dla
tej jednej grupy wynosi 115. Natomiast w metodzie opisanej przez prof.
Mergentalera, drobne plamki i olbrzymie, przewyższające je tysiące
razy pod względem powierzchni obszary półcienia są liczone tak samo,
liczba plam wyniesie 34 + 7 = 41 (siedem obszarów pólcienia = 7 plam),
a liczba Wolfa dla tej grupy będzie równa 41. Każdy chyba przyzna,
że istnieje różnica między grupą podaną na rysunku, a grupą składającą
się powiedzmy z 41 drobniutkich plamek takich, jakich kilkanaście widzimy na wspomnianym rysunku. W metodzie opisanej przez prof. Mergentalera nie ma między takimi grupami żadnej różnicy. Tyle chcieliśmy
powiedzieć na temat liczenia p lam·
Teraz drobne wyjaśnienie: na wykresie średnich półrocznych liczb
Wolfa podanym w naszym artykule w Uranii (XXIV, str. 83) średnie
n i e są podane w skali zurychskiej. Są to średnie otrzymane dla lunety
40 mm, posiadającej powiększenie 30 X, którą była dokonana większość
obserwacji z okresu 1948-1952.
Obecnie chcielibyśmy powiedzieć kilka słów na temat ostatnio przez
nas stosowanych metod obserwacyjnych. Słusznie prof. Mergentaler zauważył, że nasze opracowanie opiera się na niewielu dniach obserwacyjnych. Konieczność zwiększenia liczby tych dni widzieliśmy już dawno
i w roku 1953 postanowiliśmy osiągnąć ponad 250 dni obserwacyjnych.
Zasadniczym naszym postulatem jest: obserwować Słońce rano, krótko
po wschodzie. Zauważyliśmy bowiem, że w wymienionej porze dnia
warunki obserwacji Słońca są najlepsze, a bardzo często zdarza się, że
po przelotnym rannym rozpogodzeniu następuje duże zachmurzenie, które
w godzinach późniejszych uniemożliwia obserwacje. Oprócz tego w dniach
o niepewnym zachmurzeniu stosujemy po prostu dyżury przy lunetach,
w celu wykorzystania każdej przerwy w chmurach. Wyniki zastosowania
tego planu pracy są bardzo dobre. Gdy bowiem w pierwszych czterech
miesiącach 1952 r. mieliśmy 33 dni obserwacyjne, to w tychże miesią
cach w roku 1953 osiągnęliśmy 87 dni. Tak więc widoki na przyszłość
są jak najlepsze.
Oprócz statystyki liczb Wolfa notujemy obecnie również statystykę
powierzchni plam oraz statystykę pochodni. Powierzchnię plam obliczamy metod"! przybliżoną, posługując się porównawczą skalą, zaczerpniętą z wyżej wymienionych podręczników.
O pomiarach powierzchni plam i o przeliczaniu powierzchni pozornej
na rzeczywistą mamy zamiar opublikować niebawem w. Uranii osobną
podręcznikach

pracę·

ich

Jeśli chodzi o
występowania

pochodnie, to niewątpliwie najlepszym wskaźnikiem
jest ich powierzchnia. Jednak pomiary powierzchni
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pochodni są bardzo trudne, a w naszych warunkach wręcz niemożliwe.
Wobec tego stosujemy statystykę opartą na schemacie podanym w wyżej
wymienionej książce Cesewicza. Po pierwsze określamy jasność pochodni
według pięciostopniowej skali:
O - bardw słaba, ledwo widoczna pochodnia,
l - słaba pochodnia,
2 - pochodnia średniej jasności,
3 - jasna pochodnia,
4 - bardzo jasna pochodnia.
Prócz tego zapisujemy wielkości P 11 • i P= charakteryzujące ogólną widoczność pochodni na wschodnim i zachodnim brzegu tarczy Słońca.
Wielkości te, obliczamy według następującej skali:
0,0 - pochodni w ogóle nie ma, lub widoczne są 1-2 pochodnie
z jasnością 0-1,
1,0 - widoczne są 2-4 pochodnie z jasnością 0-1, lub jedno pole
z jasnością 1-2,
2,0 - widoczne są 2-4 pochodnie z jasnością 2, lub jedno pole
pochodni posiadające niewielką powierzchnię i jasność 2-4,
3,0 - widoczna jest duża liczba pochodni z jasnością 0---2, lub nie
więcej niż jedno duże pole pochodni z jasnością 3-4,
4,0 - maksymalna jasność i powierzchnia pochodni.
(Oczywiście mogą być także wielkości ułamkowe np. P 11, - 1,3,
P, = 0,7 itd.).
Tyle o naszych obecnych metodach obserwacji.
Na zakończenie jeszcze raz prosimy o wypowiedzi ze strony innych
obserwatorów, gdyż taka dyskusja przyniesie niewątpliwie wszystkim
biorącym w niej udział dużo korzyści.
J. MERGENTALER

O obliczaniu liczb Wolfa
W parę dni pc tym, jak został wydrukowany mój apel o obserwowanie Słońca tak, by liczyć jako pojedynczą plamę, to wszystko, co
jest zawarte w jednym półcieniu, otrzymałem szereg listów, a ostatnio
ob. ob. B. Szczepkowski i A. Wróblewski nadesłali do Uranii swoje
uwagi na ten temat, z którymi dzięki uprzejmości Redaktora mogłem zapoznać się przed ich wydrukowaniem. Okazało się, że wszyscy miło
śnicy observ.rują według tych metod, o których piszą wspomiani autorowie, a więc według instrukcji Szaronowa. Otóż w obserwacjach tego
rodzaju istotną rzeczą jest to, by w ciągu obserwacji nie zmieniać
metody, bo tylko wtedy otrzymuje się jednolity materiał. Dlatego to
muszę niestety ustąpić i prosić wszystkich miłośników Słońca o proWadzenie w dalszym ciągu obserwacji według instrukcji Szaronowa,
a więc o nie uwzględnienie tych uwag, które poprzednio drukowałem.
Ustępuję nie dlatego, bym napisał głupstwo poprzednio, bo w wielu
poważnych obserwatoriach zliczenia plam są właśnie tak prowadzone
i nie był to mój pomysł; w wielu jednak równie poważnych ośrodkach
prowadzi się obserwacje tak, jak napisał w swej instrukcji jeden z wybitniejszych specjalistów w tej dziedzinie, Szaronow; jeżeli u nas będzie
si<; tak właśnie prowadzić obserwacje, zyskamy m. in. także i to,
że materiał u nas zbierany będzie łatwiej porównywalny z tym, jaki
jest zbierany przez licznych obserwatorów w ZSRR.
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Bardzo się cieszę, że miłośnicy nie wierzą mi na słowo. O to wła
śnie chodzi, by każdy, kto obserwuje Słońce, starał się także pogłębiać
swoją wiedzę na ten temat. Dlatego proponowałbym teraz, by wspólnymi siłami miłośnicy zebrali dane z literatury dotyczące metod obserwacji
plam i wyliczania liczb Wolfa, a więc by dokonać zestawienia, jak się
te liczby wyznacza w różnych i w jakich obserwatoriach. Chętnie w tym
pomogę, ale we Wrocławiu nie mamy wszystkich potrzebnych publikacji, trzeba by więc poszukać w bibliotece w Obserwatorium w Krakowie i w Poznaniu.
Jeszcze jedna uwaga. W dalszym ciągu podtrzymuję apel o przysyłanie obserwacji do Wrocławia. Nawet wtedy, gdyby obejmowały one ·
pełne 365 dni. Ponieważ obserwacje plam są ocenami wizualnymi, obarczone są dość poważnymi błędami systematycznymi. Wyrugowanie tych
błędów jest możliwe tylko wtedy, kiedy porówna się je z obserwacjami
innych autorów. Dlatego to m. in. uważałem, że publikowanie liczb
Wolfa jednego obserwatora mija się właściwie z celem i uważam tak
w dalszym ciągu.
JERZY POKRZYWNICKI -

Warszawa

Meteorytyka w

Związku

Radzieckim i w Polsce

Jak wiemy, meteoryty są to ciała kosmiczne, spadające na Ziemię
z przestrzeni międzyplanetarnej. Dzielą się one z grubsza na meteoryty
żelazne wzgl. żelazo-niklowe, żelazo-kamienne, wzgl. żelazo-niklowo
kamienne i kamienne. Są to jedyne ciala kosmiczne, które możemy badać
bezpośrednio w naszych laboratoriach przy zastosowaniu różnych metod
fizycznych, chemicznych i mineralogiczno-petrograficznych. Meteorytyka
jest nauką badającą wszechstronnie meteoryty jako materię kosmiczną
we wszystkich jej postaciach i przejawach, tj. zarówno przy spadku na
Ziemię jak i w przestrzeni międzyplanetarnej. Do zakresu meteorytyki
należy między innymi badanie okoliczności spadku meteorytów na Ziemię, obliczanie i wyznaczanie ich orbit, tudzież prace porównawcze
pomiędzy meteorytami i innymi ciałami kosmicznymi naszego układu
słonecznego. Meteorytyka w pncach swych styka się z astrofizyką
i astronomią meteorową, wówczas zwłaszcza, gdy prace jej zahaclają
o zagadnienia ciemnych mgławic pyłowych, światła zodiakalnego, asteroidów, komet, potoków meteorowych itd. Jednakże obecnie meteorytyki
nie można już uważać za naukę kompilacyjną, zbiorową, stosującą
w swoich pracach jedynie metody badawcze innych nauk jako to: petragrafii, mineralogii, astronomii ogólnej, fizyki, chemii itd. W szeregu
wypadków meteorytyka wypracowuje i stosuje jej tylko właściwe metody, np. w zakresie badania otoczki opalenizny meteorytów, ich morfologii, okoliczności i warunków spadku meteorytów na Ziemię (w szczególności gigantycznych meteorytów kraterotwórczych) itd. Do specyficznych zagadnień meteorytyki, wymagających wypracowania i stosowania
specjalnych metod badawczych, a ewent. i specjalnych narzędzi, należy
też zaliczyć badanie optycznych własności pyłów meteorowych, albedo
meteorytów lub badanie gazów w nich zawartych.
Co się tyczy astronomii meteorowej, to meteorytyka różni się od
niej tym przede wszystkim, że głównie interesują ją bolidy, szczególnie
bolidy rodzące meteoryty, że więc przedmiotem jej badań są zjawiska
niespodziane, rzec można wyjątkowe, nie dające się z góry przewidzieć,
podczas gdy astronomia meteorowa studiuje zagadnienie bolidów głów
nie na tle badania meteorów sporadycznych, oraz potoków i rojów me-
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teorów, których pojawianie się zaliczyć należy do stałych zjawisk w przyrodzie. W miarę jednak rozwoju meteorytyki jako specjalnej nauki
"Ogarnia ona coraz szersze horyzonty i obejmuje też dziedziny stanowiące
dotychczas wyłączną domenę astronomii ogólnej, np. dziedzinę studiów
nad całością materii żelazo-kamiennej w przestrzeni międzyplanetarnej
we wszelkich jej postaciach, a w szczególności nad asteroidami i mettlorami.
Po tych kilku słowach wyjaśnienia na temat meteorytów i meteorytyki, przejdżmy do właściwego przedmiotu niniejszego artykułu.
W żadnym z krajów europejskich służba meteorytów i meteorytyka nie osiągnęła takiego rozwoju jak w Związku Radzieckim. Tłu
maczy się to wieloma względami; przede wszystkim dużym poparciem,
udzielanym tej nauce przez Rząd Radziecki i Akademię Nauk ZSRR,
następnie wielkimi obszarami Związku Radzieckiego. skutkiem czego
prawie corocznie notuje się tam spadek jakiegoś meteorytu, dalej posiadaniem licznych kadr uczonych-specjalistów, licznych komórek amatorów współdziałających w notowaniu spadków i zbieraniu mctPorytów
oraz posiadaniem kilku nader bogatych kolekcji meteorytów. Nie małą
pomoc w studiach meteorytyki daje również szereg placówek naukowych
współdziałających w dziedzinach specjalnych. Wspomnijmy, że w Uniwersytecie Leningardzkim przy katedrze astronomii ogólnej wprowadzono przedmiot specjalny "Fizyka i ruch ciał słonecznych", w ramach
którego wykłada się kurs astronomii meteorowej.
Rząd carski nie przywiązywał większej wagi do studiów nad materią meteorową. Jaskrawym przykładem jest brak zainteresowania się
niezwykłym zjawiskiem spadku Tunguskiego meteorytu. Sytuacja zaczęła się zmieniać dopiero w r. 1921, gdy przy Muzeum Mineralogicznym Akademii Nauk ZSRR został utworzony Oddział Meteorytowy,
którym kierował akademik W. W er n a d ski. Wkrótce też, dzięki ofiarnej i energicznej pracy współpracownika naukowego tego oddziału L.
Ku l i k a, powstała sieć złożona głównie ze zwykłych miłośników przyrody, wiejskiej inteligencji, uczniów i ciała nauczycielskiego oraz obserwatorów stacji meteorologicznych 1 ). Sieć ta, wzrastając liczebnie i jakościowo z roku na rok, dostarcza do Oddziału Meteorytowego z całego
kraju wiadomości o zaobserwowanych bolidach i meteorytach, które
z nich wypadły. Tak powstał amatorski zespół "służby bolidów i meteorytów" w Związku Radzieckim. Zespół ten po przerwie wynikającej
z drugiej wojny światowej i wywołanym przez nią rozpadem jego kadr,
zo s tał na nowo odbudowany i pracuje nader owocnie.
W latach trzydziestych ilość znajdywanych w ZSRR corocznie meteorytów dosięgła liczby rekordowej. Na przykład w r. 1933 zebrano
meteoryty pochodzące z pięciu spadków. W latach 1912-1944 kolekcja
meteorytów AN wzbogaciła się o 1391 egzemplarzy, pochodzących ze
115 spadków.
Oddział Mebeorytowy Muzeum został w r. 1935 przekształcony na
Komisję Meteorytową przy Akademii Nauk ZSRR, a 25 lutego 1939 r.
ta CAStatnia - na Komitet Meteorytowy AN ZSRR tzw. "KMET".
Komitet Meteorytowy AN ZSRR jest centralną instytucją w zakresie
meteorytów i do jego zadań należy, prócz własnych prac naukowobadawczych. również i organizacja tych prac w innych instytucjach.
Przy Radzie Astronomicznej AN ZSRR istnieje nadto Komisja zajmująca się meteorami, kometami i asteroidami, planująca prace w tym
zakresie.
1)
Liczba ich
<>statnio wynosiła

wynosiła
powyżej

przed drugą WOJną światową około 1000,
2000 osób ! wzrasta nieprzerwanie.

i

l
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W tym samym roku 1939 powstał również Komitet Meteorytowy AN
USRR obejmujący wraz z Obserwatorium Astronomicznym w Odessie
całość studiów nad meteorytami na terenie Ukrainy.
Ostatnio powstała Uralska Komisja Meteorytowa, Komitet Meteorytowy przy świeżo powstałej AN Tadżikskiej SRR i Komisja Meteorytowa przy AN ZSRR. Na Syberii zbieraniem spadłych meteorytów
zajmowała się Omska Komisja Meteorytowa istniejąca przy Oddziale
Wszechzwiązkowego
Astronomiczno-Geodezyjnego Towarzystwa (tzw.
"WAGO" - odpowiednik naszego PTMA). Nader poważne i owocne
prace w zakresie astronomii meteorowej dokonywane są w Aszchabadzie
w Laboratorium Astrofizycznym Turkmeńskiej filii AN ZSRR 2 ) i w Stalinabadzie w obserwatorium astronomicznym Tadżikskiej fili.i. AN ZSRR.
Wspaniałe warunki atmosferyczne tam panujące dały możność doko nania wielu cennych obserwacji fotograficznych meteorów oraz wizualnych obserwacji meteorów teleskopicznych.
Komitet Meteorytowy AN ZSRR składa się z 8 członków oraz 2 współ
pracowników-korespondentów. Posiada własną bibliotekę a przy niej
bibliografię składającą się z 10 000 kartek. Przy Komitecie otwarto stałą
wystawę meteorytów. Kolekcja ta jest jedną z najbogatszych na świecie
i posiada ponad 1200 okazów pochodzących zarówno ze spadków na
terenie ZSRR, jak i z całego świata. Kolekcja ta jest największa i najcenrtiejsza ze wszystkich istniejących w Związku Radzieckim. Inne kolekcje meteorytów znajdują się w Kijowie 3 ), Lwowie, Charkowie 4 ) .
Odessie 5 ), Leningradzie, Saratowie 6 ), Kazaniu, Tartu (Dorpacie) i w innych miastach. Obejmują one nieraz niezwykłe i cenne okazy a czasem
i unikaty.
Ogromne znaczenie dla rozwoju meteorytyki mają corocznie zwoły
wane konferencje meteorytowe. Pierwsza z nich odbyła się w dniach
16-19 marca 1949 r. w Moskwie. Następne konferencje odbywały się
w r. 1950, 1951 i 1952. Za długo byłoby wyliczać prace ogłoszone na tych
konferencjach. Interesujących się odsyłam do zeszytów VII, VIII i X
"Meteorytyki", czasopisma wydawanego przez AN ZSRR, poświęconego
meteorytyce i stanowiącego jedyne tego rodzaju wydawnictwo na świe
cie.
Niezależnie od czasopisma "Meteorytyka" ukazało się w Z\viązku
Radzieckim w wydaniach książkowych kilka kapitalnych prac w zakresie meteorytyki. Są to przede wszystkim dwie prace Krinowa: "Mete-oryty" 7 ) i "Tunguski Meteoryt" 8 ) . Dalej zasługuje na uwagę pięknie
wydany katalog meteorytów kolekcji AN ZSRR, którego autorami są
A · Z a war i ck i i L. Kw a s z a 0 ). Ciekawe i wartościowe pod wzglę
dem naukowym są książki akademika W. F i e s j e n kowa, przewodniczącego Komitetu Meteorytowego AN ZSRR: "Współczesne pojęcie
2)
m. in. przygotowano katalog 320 bolidów i katalog radiantów kometarnych.
3 ) Kolekcja meteorytów AN USSR zawiera 57 egzemplarzy .
4 ) 23 okazy w Muzeum mineralogicznym Uniwersytetu.
6 ) Kolekcja ta obejmuje: 44 meteoryty kamiPune ogólnej wagi około15Y. kg, oraz 38 żelaznych i żelazo-kamiennych , ogólnej wagi do 57 kg.
6 ) Kolekcja zawiera 4 odmiany meteorytów. Ilość egzemplarzy 2497) "Mietieority", wydanie AN ZSRR, Moskwa-Leningrad, 1949.
8 ) "Tunguskij Mietieorit", wydanie AN ZSRR, Moskwa-Leningrad,.
1949.
9 ) "Mietieority ZSRR", wydanie AN ZSRR, Moskwa 1952.
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zawierająca dział poświęcony meteorytom i hipotudzież "Materia meteorytowa w przestrzeni mię

Zresztą należy zauważyć, że na ogół żadna z prac populamo-naukowych wydanych w Związku Radzieckim na tematy astronomiczne czy
kosmogoniczne nie pomija omówienia, chociażby w krótkości, zagadnienia meteorów i meteorytów. Np. doskonały "Przewodnik astronomaamatora" Ku l i k o w ski e g o 1 2), zawiera specjalny dział poświęcony
obserwacjom komet i meteorów.
Należy przyznać, że losy sprzyjają rozwojowi meteorytyki w Związku
Radzieckim. Dzięki ogromnej przestrzeni, na jakiej się on rozciąga, co
l'oku prawie rejestruje się spadek na jego terenie jakiegoś meteorytu,
czasem niezwykle dla nauki ciekawego. Na przykład, licząc od r. 1946.
miały miejsce następujące spadki: 21. I. 1946 spadł meteoryt Krymka,
4· V. tegoż roku meteoryt kamienny Czerwony Klucz, w niecały rok
później 12. II. 1947 r. nastąpił spadek sławnego Sichote-Alińskiego
deszczu meteorytów żelaznych, 11. VI. 1949 r. spadł tzw. Kunaszakski
deszcz meteorytów kamiennych, a 11. X. 1950 - deszcz meteorytów kamiennych w okolicy Wengierowa na Sybeni, wreszcie 20 października
1951 r. meteoryt Iki-Buruł w Pórnocnym Kaukazie. Każdy z tych spadków powodował wyjazd w teren ekip uczonych, badających wszystkie
okoliczności spadku i zajmujących się zabezpieczeniem spadłych okazów,
tudzież badaniem powstałych ewent. kraterów i kraterków.
Skromnie przedstawiają się dorobek i prace naszej rodzimej meteorytyki. Nie mówiąc już o braku jakichś organizacji centralnych, czy
nawet specjalnych, kierujących pracami na tym polu, oraz o braku
poważniejszych prac na ten temat, nie zdobyliśmy się dotychczas nawet
na utworzenie jakiejś specjalnej kolekcji meteorytowej przeznaczonej
zarówno dla studiów specjalnych jak i propagandy. A przecież nawet
niewielkie miasta w Związku Radzieckim, jak Tartu (Dorpat), Saratów,
Kazań posiadają swe kolekcje· Muzeum Narodowe w stolicy Czechosło
wacji Pradze posiada zbiór 300 meteorytów i 6000 mołdawitów. Węgier
skie Muzeum Narodowe w Budapeszcie posiadało (r. 1939) bogatą kolekcję meteorytów okazy z 477 miejsc spadku.
Jeśli gdziekolwiek u nas istnieją meteoryty, to poniewierają się one
w różnych kątach i szufladach, a te, które są wystawione na widok
publiczny, są nader nieliczne, nie mówiąc już o tym, że nie stanowią
specjalnych kolekcji, będąc połączone z muzeami geologicznymi.
Oddział Warszawski Folskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii
rozpoczyna prace w kierunku założenia przy Obserwatorium Ludowym
w Warszawie muzeum meteorytów. Inicjatywa ta powinna się spotkać
z gorącym poparciem wszystkich członków towarzystwa, poparciem polegającym zarówno na komunikowaniu Oddziałowi 13 ) wszelkich wia10 ) "Sowremennyje predstawlienia o wsieliennoj", wydanie AN ZSRR
Moskwa-Leningrad 1949.
11
)
.. Mietieornaja materia w mieżdupłanietnom prostranstwie", 1947,
str. 276.
12 ) "Sprawocznik Astronoma-Liubitiela",
Państwowe Wydawnictwo
techniczno-teoretycznej literatury, Moskwa-Lening11ad 1949 r. Książka
ta powinnaby być przetłumaczona na język polski, wzgl. należało by
opracować podobne rodzime wydawnictwo, a to w interesie miłośników
astronomii, których szeregi rosną gwałtownie z roku na rok.
13
)
Adres: Warszawa, Al. Ujazdowskie 4/6, Obserwatorium Astronomiczne.
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----------------------------------------------------domości o dawniej spadłych jak i spadających meteorytach na naszej
ziemi, jak również na wypożyczaniu, odsprzedaży wzgl. ofiarowywaniu
powstającemu muzeum poszczególnych egzemplarzy meteorytów. Nauka
polska będzie im za to wdzięczna.
Aby jednak ruszyć z miejsca zagadnienie meteorytyki w Polsce w jej
całości, powyższa inicjatywa PTMA jest niewystarczająca. Jeśli nawet.
czego należy się spodziewać, będą napływać do Towarzystwa dane informacyjne oraz poszczególne okazy meteorytów, lub pseudometeorytów
spadłych lub znalezionych na obszarze Polski, to kto, jaka instytucja
zajmie się ich naukowym zbadaniem? Instytucji takiej w Polsce dotychczas nie ma. Nadesłane okazy będą więc marnować się w gablotkach, jeśli dawne, znane w meteoretyce spadki o światowej sławie,
jak meteorytu Pułtuskiego oraz Łowickiego, nie są przez naukę polską
ostatecznie, wszechstronnie opracowane! Nie jest to zgodne z tradycją
kraju o tak starej i głębokiej kulturze naukowej, jak ojczyzna Kopernika! A przecież weszliśmy w rok poświęcony pamięci tego ·wielkiego Polaka. Czy nie należałoby uczcić jego rocznicy również
i w dziedzinie meteorytyki? Nie wystarczy jednak biadać, należy wskazać środki zaradcze·
Aby ruszyć z miejsca zagadnienie meteorytyki u nas, należałoby
jak się zdaje. dokonać przede wszystkim następujących prac, względnie
posunięć:

l. Opracować i wydać monografię meteorytu Pułtuskiego, z u:>tosunkowaniem się do toru tego meteorytu i jego prędkości. Wskazanym
byłoby, aby ten tor i prędkość zostały na nowo ustalone przez któregoś
z polskich uczonych. Dane te są dotąd omawiane i są sporne w obcej
literaturze. Przy odnośnych ustaleniach należałoby wziąć pod uwagę
ostatnie dane co do składu różnych warstw atmosfery i hamującego
jej działania, powodującego całkowity rozpad w atmosferze mniejszych
mas meteorytowych, posiadających prędkości kosmiczne.
2. Opracować i wydać monografię meteorytu Łowickiego na podstawie już ogłoszonych prac. Jako nowość należałoby, o ile rozporzqdzamy
odpowiednim urządzeniem, obliczyć wiek tego meteorytu metodami opartymi na badaniu ilości produktów rozpadu zawartych w nim pierwiastków promieniotwórczych. O ile mi wiadomo, nie zostało to dotychczas
dokonane ani u nas w kraju. ani za granicą. Należałoby równocześnie
m.in. przeklasyfikować ten meteoryt w oparciu w najnowsze dane.
3. Opracować opis wszystkich meteorytów spadłych na terenie Ziem
Polskich od XVIII st. aż do obecnych czasów· Ewent. to opracowanie
mogłoby wejść w skład pracy wymienionej w p. 4, jako jedna z jej
części.

4. Opracować książkę na wysokim poziomie popularno-naukowym
na temat "Meteorytyki" lub ewent. "0 meteorytach", na wzór wydanej
przez Krinowa "Mietieority". Nie ma bowiem u nas dotychczas żadnej
pracy obejmującej to zagadnienie, gdy za granicą istnieje bardzo bogata literatura i kapitalne dzieła na ten temat. Nie może u nas powstać
zainteresowanie zagadnieniem, którego nie można poznać nie znając
języków obcych.
5. Wyznaczyć jedną z już istniejących placówek naukowych, jako wła
ściwą do analizy meteorytów pod względem petrograficznym i chemicznym oraz drugą placówkę do analizy ich pod względem własności fizycznych. Byłyby to: jeden z zakładów petrograficznych i jeden z zakładów
:fizyki doświadczalnej.
6. Poprzeć fin11nc:owo zamiary PTMA w \Narszawie założenia Muzeum
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Meteorytowego dla umożliwienia temu Towarzystwu poszukiwań meteorytów w kraju i zakupu ich zarówno w kraju jak i za granicą.
7. Wyznaczyć jedną z bibliotek naukowych jako właściwą dla sprowadzania literatury meteorycznej i dla założenia ogólnej jej bibliografii.
8. Wyznaczyć jedno z wydawnictw popularno-naukowych jako wła
ściwe do założenia i prowadzenia działu poświęconego meteorytyce·
Dział ten obejmowałby prace oryginalne autorów polskich oraz wiadomości z dziedziny meteorytyki z całego świata.
9. Utworzyć w łonie Polskiej Akademii Nauk komisję lub komitet,
jako centralny ośrodek dyspozycyjny i kierowniczy dla prac w zakresie
meteorytyki.
Wykonanie tego programu uczyniłoby, wydaje się, zadość wymogom
chwili i mogłoby pchnąć studia meteorytyki w Polsce na właściwe tory,
kładąc podwaliny jej przyszłego rozwoju.
Obserwacje zakrycia Plejad przez

Księżyc

dnia 19 marca 1953 roku.

Obserwacji dokonałem w Dębicy na tarasie domu przy ul. Garncarskiej 13. Współrzędne geograficzne tego miejsca wyznaczone za pomocą
dokładnej mapy wynoszą:
cp = + 50° Ol', 6; A= - l h 25m, 6; wys. = 210 m n. p. m.
Znika · ce za ciemnym urzegiem Księżyca gwiazdy obserwowałem przy
pomocy lunetki o średnicy obiektywu 47 mm i powiększeniu lO-krotnym.
Widoczność gwiazd była wspaniała. Dokładny czas odczytywałem z zegarka regulowanego według sygnałów radiowych.
Momenty zniknięcia gwiazd: Elektra, Maya i Taygeta, są j. n.:
Gw1azda

Moment

zniknięcia

Doki.

± ]S
2lh 20m lOS U. T.
Elektra
Maya
21h 46m 21s U. T.
± 5s
Taygeta
2lh 46m 4ls U. T.
± 5s
Mniejsza dokładność dwu ostatnich obserwacji jest wywołana gorszą
widocznością gwiazd, w związku z małą wysokością nad horyzontem.
Maksymowicz Wieslaw

Obserwacja bolidu
Obserwator: U m i a s t o w ski Andrzej członek Młodzieżowego Koła
Astronomicznego przy Liceum Ogólnokształcącym w Starosielcach. Miejsce obserwacji: Starosielce k. Białegostoku. Czas obserwacji: 12. XU.
1952 r. 21h 52m.
Bolid o jasności mniej więcej Jowisza rozbłysł w punkcie o rekt.
ok. 3h 45m, deki. ok. +24o, zgasł w punkcie o rekt. ok. 2h 50m, dekl.
ok. +28. Czas przelotu ok. l sek. Powstawił ślad trwający l sek. -Y:I sek,
koloru białego.
A. Urruiastowski

Errata. Urania, t. XXIV str. 173, w. 14 od d., zamiast: .interpreta?ji
me:. być: interpretacji geometrycznej. Str. 175,.w. 7 od_g. zamiast: p-rzeb_~je
ma być: przebija. Str. 179, w. 6 od g. zamiast: Batleli ma być: Ba~ly.
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KALENDARZYK ASTRONOMICZNY
na

sierpień

1953 r.

Wszystkie zjawiska podano w czasie

środkowo-europejskim.

Sierpień:

Obserwować gwiazdy spadające Perseidy z radiantu przy eta
Perseusza; spodziewane maksimum około 9. VIII.
l. do 11. Dla lunet dostępne są planetki Hebe i Melpomena (p. Urania,
str. 220), dla lornetek Westa (p. Urania, str. 190 i 252).
J/4. Po północy na prawo od Księżyca znajdują się Plejady, poniżej
Aldebaran, dalej na lewo Jowisz i Wenus.
4. 12h Merkury nieruchomy w rektascenzji.
4. (oraz 20. VIII.) Satelita Tytan znajduje się najdalej na zachód od
Saturna (w lunecie odwracającej: na lewo).
4./5. Nad ranem Jowisz poniżej sierpa Księżyca ze światłem popielatym
Złączenie nastąpi o 4h w odstępie 4°.
6. 3h Wenus w złączeniu z Księżycem w odstępie 4°. Przed południem
odszukać można Wenus gołym okiem na prawo poniżej sierpa Ksi<;życa.
7. 13h Uran w złączeniu z Księżycem w odstępie l 0 •
8. do 23. Przed świtem na wschodzie widoczne światło zodiakalne .
.8. 3h Merkury w złączeniu z Księżycem w odstępie 3°. O świcie znajdziemy go poniżej sierpa Księżyca ze światłem popielatym, jako
gwiazdę 1-szej wielk., w lunecie widoczną jako sierp (p. Urania,
str. 93).
8. do 30. Merkury dobrze widoczny na rannym niebie, jaśnieje do
wielk. minus l %. W swym ruchu na tle Raka zakreśla pętlę.
8. 22h Mars w niewidocznym złączeniu z Księżycem.
9. 15h 21m do 18h 27m częściowe zaćmienie Słońca widoczne tylko
w małej części Ameryki Połudn. i Antarktydy oraz Oceanu Spok.
13. lOh Merkury w największym odchyleniu 19° na zachód od Słońca.
15. 9h Neptun, a 12h Saturn w złączeniu z Księżycem. Wieczorem znajdziemy Saturna i Kłos Panny na prawo od sierpa Księżyca ze światłem popielatym.
16. 2h Pluton w złączeniu ze Słońcem.
18. Westa w przeciwstawieniu ze Słońcem.
18. Wieczorem blisko na lewo od Księżyca świeci czerwony Antares.
20. Rano 1° powyżej Wenus jest gwiazda 3-ciej wielk. delta Bliźniąt.
W lunecie widać fazę Wenus jak w Uranii, str. 93.
22. 18h Wenus w złączeniu z Uranem, Wenus 1°.3 na południe.
23. 12h Słońce wstępuje w znak Panny. świeci od 10. VIII. na tle gwiazdo-zbioru Lwa, a do gwiazdozbioru Panny przechodzi 16. IX.
23. 15h Merkury w złączeniu z Marsem w odstępie 0°.1. Mars widoczny
z trudem na jasnym tle nieba rannego jako gwiazda 2-giej wielk.
29. Rano Wenus, Kastor i Poluks leżą na jednej linii.
.30. Wschodzący Księżyc znajduje się tuż przy Plejadach. Gwiazda 4-tej
wielk. Atlas wyłoni się z poza ciemnej części tarczy Księżyca w Poznaniu i Toruniu o 21h 22m, we Wrocławiu i w Warszawie o 21h 20m,
w Krakowie o 21h 18m, według obliczeń Obserw. Krakowskiego.
Minima Algola: 7d 2h.9, 9d 23h.7, 12d 20h.5, 27d 4h.6 i 30d lh.4.
Minima główne Beta Liry: Sierpień 6d 6h i 19d 4h.
1\'laksima gwiazd zmiennych długookresowych typu Mira Wieloryba:
9. VIII. T Cefeusza Rekt.: 21h09m. D~kl.: +68°.3. Maks.: 5m.2. Okres: 388d.
21. VIII. S Herkulesa "
16 50
+ 15 .O
5 .9
307
19. IX. T W. Niedźw . "
12 34
+59 .7
6 .4
., 262

l. do 20.

r3
a
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Zjawiska w układzie satelitów J owisza:
O - satelita niewidoczny, gdyż znajduje się na tle tarczy Jowisza.
• - satelita zasłonięty przez tarczę lub zaćmiony przez cień Jowisza.
c - cień satelity przechodzi przez tarczę Jowisza.
pz, kz - początek (wzgl. koniec) zaćmienia satelity.
IV-ty satelita mija tarczę Jowisza: 8. VIII., 16. VIII.
24. VIII.
Sierpień
od

1953:

d

~
od 3.16 pz • I
3 0.38- 2.48 c I
3
od 1.41 O I
•
l
4
do 1.01
7
do 2.26
c III
8
do 2.15
• II
10
23.38 pz l
10 do 26.59
•
I

...

Sierpień:

C

środ.-europ.

W Warszawie
(czas śr . eur. ,

: ~ -~.~
1- - - , . - -- - -1 u ~ E :l
Rekt. \ Deklin
~ ;!

t--.
·~--..:.-

b

m

o

'

8 35.7 +r8 39
9 14.3 +r6 OI
9 SI.9 +r2 57
lO 28.7 + 9 33

-

6.3
s .s
3.7
I .I

m

mi

b

m

h

29. Vlll 1953

h

Szczecin
Poznań
Wrocław

Gdynia
Kraków
Białystok

l

m

h

h m

m

4 30 19 43
4 25 19 30
4 28 19 26
4 IO 19 31
4 :w 19 IO
3 57 19 oS

s os
4 ss
4 59
4 46
4 so
4 31

b

r h czasu

w w••,.••;.
(cza s śr,aeur.)

o

Rekt. \ Deklin.
h m
o
1Vlll I 19 + 14.0
3
3 IO + 23.0
s 07 + 26.7
s
7 Ol + 24.5
7
8 43 + 17.7
9
II
IO 15 + 8.1
2.5
I I 40 13
IS
13 07 - 12.6

h

Oatatnia kwadra

oS.•·

W Warazaw1e
(czas ir.·eur•)

Rekt. \ Deklin.

wsch. \ zach.

17.
I9.
21.
2:;.
25.
27 .
29.
31.

14
r6
18
20
22
o
I
3

Najbliżej

Nów

9d I7"Io

rh czasu
środ.-europ .

h

m

21 21 12 IO
22 20 14 57
24 os 17 o6
I 14 r8 20
3 44 19 00
6 07 19 25
8 26 19 48
10 46 20 14

Najdalej od Ziemi: r3. 4 VIII.
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aS
aS

o

wsch. \ zach.
b
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m

m

41
27
25
25
18
07
58
54

-

-

-

o

21.0
26.o
25 .7
19.2
7·7

+ s.1
+ 17.6
+ 25.0

b

13
15
17
18
I8
19
19
21

m

12
30
07
Ol
35
07
49
03

h

20
22
24
2
s
8

57
20
44
12
16
I7
I l I7
13 s s

Ziemi: 2S Vlll.r9 .•

Pierwaza kwadra

Pe ł nia

17 4 21 08'"

24" 21" 2I'"

Ostatnia kwadra

31 4

II'

46m

m

18 59
I8 48
r8 46
I8 46
I8 31
r8 25
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środ.-europ.

2•

9. Vlll 1953

wsch. \ zach. wsch.\ zach .

3 53 19 30
4 09 19 13
4 25 118 53
4 42 18 31

aS

Fazy1

i:lO
31

wsch. \ zacl.

m

Sierpień:

Sierpień:

h

do 24 26 • kz III
od 3.UO
• lll
od 3.'26 pz •
I
24.48-26.58 c I
od 26.03 O I
do 25.23 •
I
23.32-'25 55 c II
od 26.08 O II
od 25.53 pz • III

24
25
25
25
25
26
30

Miasto

C'zęśdowe zaćmienie Słońca, niewidoczne
w Polsce 9 · Vlll. 53. rS• :> I"' do tS" :.; "'

..."'

d

m

S l. O N C E 1953

...~ ·-~

lh czasu

.!9

h

14
od 24 l o pz • n
17
do 25 .2'> • m
17
od 25.32 pz • l
18
do 25.04 c l
18
do ::16.17 O l
19
do 23.26 • I
21
od 2fi.45 pz • II
23 23.':l7 -25.51 O II
23
do 23.1R c II

h

m
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PLANETY
l

Ih czasu

I953

środ.-europ.

l Deki.
8 hOlm l + I5~8 ~

3o.VII.
9.Vlll.
19.
29.

8 oo
8 44
9 56

Ih czasu

W Warszawie
czas środ.-eur.

Rekt.

l

wsch.

+
l+
+

I8.2 1
I8.4
I4.3

h'

h

r8
I8
I8
I8

Rekt.

m

8
8
9
9

MARS
+ 21.2
+ 19.7
+ 18.o
+ r6.r

19 20
3 12
18 s8
9. VIU.
3 09
18 34
29.
3 07
t8 07
3 os
39·
Z końcem miesiąca widoczny z trudem
na jasnym tle nieba porannt>go jako gw.
2-giej wielk. 23. VIII. w złączeniu z jasnym Merkurym.

l

10
37
03
29

Deki.

wsch.

+ 2I~I
+ 2I .7
l ++ 21.3
19.9

h

l
m

o 38

zach.
h

16
17
17
17

o 43
o 57
I r6

m

47

oo
o6
o8

Jako gwiazda poranna minus 3'/1
wielk. poru~za się na tle gwiazdozbioru Bliźniąt . 6. VIII. łatwa do
odszukania gołym okiem za dnia.

l

JOWISZ
+ 22.3 o Ot 16 27
5 09
+ 22.5 23 28 15 57
s r6
+ 22.6 22 55 15 25
s 24
+22.7 22 22
14 53
5 30
W drugiej części nocy świeci na
tle wsch. części ll'W azdozbioru
Byka jako gwiazda minus 2-giej
wielk.

SATURN

URAN

20. VII. 13 22 16.0 : l i 32 1 22 38
9.Vlll. 13 26 6.4
ro 21
21 21
29.
13 32 7.1
9 II
20 05
Z~trudem widoczny wczesnym wieczorem
na tle !iasnego zachodniego w sąsiedz
twie nieco słabsz e go Kłosu Pa, ny.

vu.l

l

5 b36 mi
6 24
7 13
8 03

36
12
I8
26

Dobrze widoczny na jasnym tle rannego
nieba w drugiej i trzeciej dekadzie mie-siąca, w końcu jako gwiazda minus l-ej
wielk. w gwiazdozbiorze Raka i Lwa.
30. vn.

W Warszawie
czas środ.-eur.

środ.-europ.

zach.

m

3 35
2 42
2 47
3 46

S ~-==-('

W E N U

=----CMERKURY
Data

l

NEPTUN

~ ~~ l t ~~:~ l ~ !! l ~~ ~;

7 33 + 22.2
o 28
l 6 52
Jako gwiazda 6-tej wielk. osią
galny przez lornetki rano w sąsie
dztwie Wenus. Złączenie 22. Vłll .
PLUTON

2o.
13 21 / - 6.7 / I I 36 / 22 32
29· Vlll. 13 24 - 7.o
9 o2
19 57
Przez lornetki trudny do odszukania
w sąsiedztwie Saturna (p. mapka Uranii
str. 94).

i+

l

l

9 SI
23.0
5 18
21 SI
9 s6 + 22.6
2 48
19 18
16. VIII. w złączeniu ze Słońcem,
jest ni e osiągalny.
m

Planetka nr. 4:

Jasność: 61/2 wielk.B

W E S T A

oś

l

4~

I.Vlii.I22h 6.; 1- 19° 2412I. Vllll21h 48.SI-22°
IO. IX. I 2lh 32.BI-23
II.VIII. 21 58.o -20 49 31.
21 40.0 -23 o6 20. IX. 21 :.>8.2 -24 02
Dla odszukania planetki naleiy w c-iągu ~tzeregu pOKodnych wieczorów wykonać dokładne
ryaunki z. wazylłkimi nawet naj .. łabszy m i gwiazdarot doatrzegalnymi przez używaną lunet~
w okolicy nieba wekazanej przez w - półrzędne rlanetki . Przez porównanie ryaunków zna ..
leźć można planetk~~; jako tę z poaród gwiu J, która zmieniała ~w• oołożenie z dnia na dzień
jednakowo w tym eamym kierunku.
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KOMUNIKATY
na

miesiąc

KOł.

sierpleń

PTMA
1953 r.

Gilwice - 1. Sekretariat Kola jest czynny w poniedziałki (godz. lb-!9), czwartki
(godz. 17-19) oraz soboty (godz. 10-12) w Gliwicach, ul. Soblesktego 26, tel.
49-77 - Inż. T. Adamski.
2. Biblioteka jest czynna przy sPkretarlacle.
3. Pokazy nieba odbywają się w każdy bt"zchmurny wieczór po uprzedn!m
telefonicznym porozumleniu się:
Gilwice - ul. Sobieskiego 26, tel. 49-77 - Inż. T . Adamski.
Ruda Sl. - ul. 3-go Maja 32, tel. 524-67 l 524-69 -- J . Kasza.
Kraków - 1. Sekretariat Kola jest czynny codzlenn!e w godzinach 9-13 l 16-19
(soboty 9-13), ul. św . Tomasza 30/8, tel. 538-92.
2. Ludowe Obserwatorium Astronomiczne prowadzi na Wawelu pokazy nieba
przez lunety w każdy bezchmurny wieczór (oprócz niedziel i śwl4tl w godzinach 2()-22.
Nowy Sącz - Sekretarl"t Kola jest czynny we wtorki i
w lokalu Kola, ul. Jagiellońska 50a.

piątki

w godz. 17-19

Poznań

- 1. Sekretarla~ Xola jest czynny w poniedziałki, wtorki, środy l czwartki
w godz. 15-17, ul. Golęcińska 7.
2. Dnia 20. VIII. (czwartek), godz. 20 mln . 30 - pokaz nieba w Obserw. Astron.
U. P., ul. Sloneczna 36.
Toruń Dnia 10. VIII. (poniedziałek), godz. 18 - odczyt mgra A . Llsiecklego:
"Fotografia l jej zastosowanie w astronomii". Sala PTMA, ul. Kopernika 17.

Warszawa - 1. Sekretariat Kola jest czynny we wtorki, czwartki l soboty
w godz. 19-20, al. Ujazdowskie 4.
2. Ludowe Obserwatorium Astronomiczne prowadzi pokazy nieba w gmachu
Obs. Astr. U. W ., al. Ujazdowskie 4, w każdy pogodny wieczór (oprócz niedziel l św!ą t) w godz. 2()-22.
3. Dnia 20. VIII. (czwartk), godz. 20 - odczyt ilustrowany będzie mikrofilmem
pełnego tekstu "De revolutlonlbus ... " Sala Kopernika w Obserw. Astron. U. W.,
al. Ujazdowskie 4.
Przypominamy

uchwalę

IV Walnego Zjazdu Dt-legatów

Kół

PTMA:

W Roku Kopernikowskim 1953 każdy członek PTMA powinien zwerbować
conajmnlej jednego nowego członka Towarzystwa tak, by liczba czlon11:ów
PTMA w roku tym się podwoiła.
Odznaki PTMA, dla członków zwyczajnych (emaliowane) w cenie 18 zł (plus
4 zł na koszta przesyłki) oraz dla członków-kandydatów (oksydowane) w cenie
zł 4,50 (bez kosztów przesyłki) są do nabycia w biurze Zarządu GI. PTMA.
Obrotowa Mapka Nieba, do nastawlania na określony dzień l godzinę, ułatwia
rozpoznawanie gwiazdozbiorów. Mapki są do nabycia w biurze Zarządu GI
PTMA, w cenie zł 9, - (plus 4 zł na koszta przesyłki).
"Niebo przez lornetkę" dra J . Pagaczewsklego - str. 112 - cena 8 zł (plus 2 zł
na koszta przesyłki) jest do nabycia w biurze Zarządu Gl. PTMA.
Składka członków zwyczajnych wynosi 16 zł za rok kalendarzowy, a człon
ków-kandydatów (uczniowie szkól średnich) 6 zł za rok szkolny , Członkowie
nowowstępujący wypełniają deklarację przystąplenia i wpłacają jednorazowo
wpisowe zł 1,50.
Wszelkie wpłaty należy dokonywać na konto Zarządu GI. PTMA, Kraków, ul.
św. Tomasza 30/ 8, PKO Nr 4-113-5227 z wyraźnym podaniem celu wpłaty.
"Urania" wychodzi jako miesięcznik w obj~toścl 2 arkuszy druku dnia 25-~o
każdego miesiąca . Wszyscy członkowie PTMA otrzymują "Uranię" w ramach
składki członkowskiej.
Dla nieczłonków prenumerata roczna wynosi 24 zł.
Cena zeszytu 2

zł.
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okładce:

We wrzesmu w latach 1517-1520 Kopernik obserwuje na swym
zegarze słonecznym, skonstnwwanym w krużganku zamkowym w Olsztynie położenie Słońca w okresie jesiennego porównania dnia z nocą,
które to położenie wyrażnie specjalną linią na zegarze zaznacza.
Znak zodiaku: Waga.

Fot. T. Przypkowski.

Nr zam. 3429 - 14. 7. 1953 - M-4-10242 - 5.000 egz. - Obj. 2~ ark.
Papier sat. V kl. 60 gr. - Druk ukończono 18. 8. 1953
Drukarnia

Związkowa

w Krakowie, ul.

Mikołajska
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CZASOPISMO ASTRONOMICZNE
POPULARNO-NAUKOWE
ORGAN POLSKIEGO TOWARZYSTWA MIŁOSNIKÓW ASTRONOMil
KRAK 0 W t9Sl

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

J. GADOMSKI -

War~zawa

JEDYNA METRYKA KOPERNIKA
Toruńskie księgi metrykalne z XV wieku zaginęły. Przepadła więc i metryka Kopernika. Kopernik mimo swej ogromnej wiedzy i poważania, jakiego zażywał na Warmii i sławy,
głównie za granicą, był człowiekiem niezV\rykle skromnym.

Jego wynurzenia osobiste w "De revolutionibus" i innych pismach są bardzo powściągliwe. Wskutek tego dane biograficzne wielkiego astronoma były długo prawie nieznane. Dopiero w XIX wieku zaczęto odtwarzać biografię Kopernika
r.a podstawie ocalałych dokumentów, zresztą nielicznych oraz
krótkich wzmianek zawartych głównie w pismacH Jerzego
Joachima Re tyk a. Retyk, który prawie 3 lata (1539-41)
przebywał u Kopernika na Warmii, był jedynym, który znał
bliżej jego życie. Jemu to Kopernik podyktował swój życio
rys w momencie, gdy przezwyciężywszy pitagorejskie zasady
nieogłaszania ogółowi wielkich prawd naukowych powierzył
mu do druku rękopis "De revolutionibus". Zyciorys ten nie
został jednak nigdy wydrukowany i zaginął bez śladu.
Rękopis dzieła Kopernika zawiózł Retyk do Norymbergi
i oddał do rąk drukarza Jana P e t re i u s a, jego przyjaciela,
teologa Andrzeja O s i a n dr a oraz Jana S c h o ner a, gło
~nego astrologa i astronoma norymberskiego. Schoner nieprzychylnie był usposobiony do nauki Kopernika. Trójka ta, po
wyjeździe Retyka, gospodarowała bez skrupułów rękopisem.
Fostanowiono wpierw zbadać, czy Kopernik jest istotnie wielkim uczonym, czy też po prostu tylko maniakiem. W tym celu
ówczesnym zwyczajem obliczono jego horoskop, do którego
ścisłych danych dostarczył niewątpliwie Retyk. Horoskop wy-

i
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padł

widocznie dla Kopernika pomyślnie, skoro dzieło poszło
do oficyny drukarskiej pod prasę.
W królewskiej bibliotece w Monachium, pod numerem
27 003, znajduje się rękopis pochodzący z XVI wieku, pisany
nieznaną ręką. Jest to kopia autentycznych wzorów horoskopów
sławnych mężów, z których najpóźniejszy nosi datę 1540 r.
Wśród nich znajduje się również horoskop Kopernika (patrz
reprodukcja na wkładce między str. 268 i 269). Obok dokładnej daty zawiera on, według wymogów astrologów, położenia ciał niebieskich w chwili urodzin. A więc czytamy
tam: Sol 11° Piscium, Luna 7° Sagittarii, Merc. 0° Arietis,
Venus 7° Arietis, Mars 22° Aquarii, Jovis 4° Sagittarii, Saturnus 21° Geminorum.
Prof. Ludwik B i r k e n m aj er, z którego pracy czerpiemy te dane. · zadał sobie trud sprawdzenia rachunkiem przy
pomocy skróconych tablic L ar g e t e a u pozycji wymienionych ciał niebieskich w podanej w horoskopie dacie. Znalazł
on zupełną zgodność daty ze stanem nieba w chwili urodzin.
Z tego "thema nativitatis" odczytujemy:
"Dominus Nicolaus .Copernicus, 1473, Februarii 19 die,
4 hora, 48 minuti", czyli: 1473, 19 luty, 4 godzina 48 minut
po południu. Dokument ten, mimo iż stworzony w zupełnie
innym celu, należy uważać za jedyną "metrykę" Kopernika,
ponieważ data została przez niego osobiście podana.
MARIA KARPOWICZ- Warszawa

WILLIAM HERSCHEL -- PIONIER ASTRONOMII
GWIAZDOWEJ
Zycie Herschela ma ten rzadki przywilej, że stanowi epokę w obszerneJ
gałęzi astronomii.

Franciszek Jan Ar a g o

Zdanie to wypowiedziane przez matematyka i as'tronoma
stulecia może wydawać się tym dziwniejsze, że odnosiło się do człowieka, który pozostał przez całe życie astronomem-miłośnikiem· nie ukończył żadnych wyższych studiów
ani w zakresie astronomii, ani nawet matematyki. Był jedynie miłośnikiem nieba gwiaździstego, zamiłowanym i wytrwałym obserwatorem, konstruktorem wspaniałych, jak na owe
czasy, reflektorów, do których zwierciadła szlifował sam
t wielką wytrwałością.
zeszłego

•
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W astronomii obserwacyjnej nie ma prawie działu, w którym Herschel nie pracowałby i to z wielkim powodzeniem.
Materiał obserwacyjny, jaki zebrał, jest zdumiewająco obszerny,
zwłaszcza, że jak wiemy, czasu miał nie wiele, pracując zawodowo jako oboista w orkiestrze pułkowej, następnie jako
instruktor tej orkiestry, otrzymując w końcu posadę organisty.
Fryderyk William Herschel (reprodukcja jego portretu
znajduje się na wkładce między str. 268 i 269) urodził się
w Hannowerze w roku 1738 jako trzeci syn wśród dziesię
ciorga dzieci w rodzinie ubogiego muzyka. Wychowany
w atmosferze muzyki, wykazując duże do niej zdolności, opanował w krótkim czasie grę na kilku instrumentach i został
przyjęty wraz ze starszym bratem Jakubem do orkiestry
gwardyjskiej. W roku 1755 znalazł się prawdopodobnie ze
swoim pułkiem w Anglii, skąd po roku powrócił do rodzinnego miasta. W krótkim czasie jednak znów wyjechał i tym
razem na zawsze opuścił swoją rodzinę, osiedlając się w Anglii.
Pierwsze lata pobytu w tym kraju spędził w wielkim niedostatku, zarabiając na życie lekcjami muzyki. których udzielał
po 6 do 8 godzin dziennie.
Jego warunki materialne poprawiły się znacznie, gdy
otrzymał posadę organisty najpierw w
Halifaksie, potem
w Bath. Mając byt zapewniony i nieco więcej wolnego czasu,
posiadając przy tym żywy umysł i szerokie zainteresowania
naukowe, zaczął pracować nad uzupełnieniem swego wykształ
cenia, studiując języki klasyczne, teorię muzyki i matematykę,
która z kolei naprowadziła go na studiowanie optyki. Miło
śnikiem astronomii był od najmłodszych lat, odbierając od
<Jjca, również hmiłowanego astronoma- amatora, pierwsze
wiadomości o gwiazdach.
Od chwili, gdy po raz pierwszy skierował na niebo zbudowany przez ·siebie teleskop, astronomia i budowa coraz
lepszych przyrządów potrzebnych do obserwacji stały się jego
ulubionymi zajęciami, którym poświęcał cały czas wolny od
zajęć zawodowych.
Szlifował zwierciadła do reflektorów sam lub z pomocą
brata Aleksandra, który był doskonałym mechanikiem. Jego
teleskopy o zwierciadłach szlifowanych i polerowanych z metalu zyskały sławę nie tylko w kraju ale i za granicą. Największy z teleskopów, do którego zwierciadło sam wyszlifował i wypolerował, miał średnicę ponad jeden metr 1 ) i ogni-

•

Zw i erciadło było z metalu, 'Tliało wagę 960 kg, średnicę 1,22 m;
reprodukcję największego teleskopu Herschela widzimy na wkładce
między str. 268 i 269.
1)

l

l
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------------------------------------------------------skową 12 m. Obserwator znajdował się w gondoli u szczytu.
teleskopu, na wysokości ponad l O metrów nad ziemią. Przy
ówczesnych środkach technicznych poruszanie takiego gigan-tycznego teleskopu wymagało pomocy kilku ludzi.
Pierwszego swego wielkiego odkrycia, które zyskało mu.
światową sławę, dokonał jednak za pomocą względnie małego.
bo zaledwie 2 metrowej długości teleskopu. Było to odkrycie
w roku 1781 planety, którą nazwano potem Uranem, a którą
z początku wziął za małą kometę. Herschel natychmiast za~
wiadomił o dokonanym odkryciu Towarzystwo Królewskie
w Londynie, które, biorąc pod uwagę doniosłość odkrycia,
uznało Herschela godnym nagrody medalu Kopleya (CopleyMedaille) i przyjęło w poczet swych członków. Król angielski
Jerzy III, mając nadzieję, że ów muzyk-astronom nowymi odkryciami uświetni jego panowanie, przyznał mu roczną pensJę
w wysokości 200 funtów szterlingów, oraz rezydencję w Slough,
gdzie Herschel zbudował obserwatorium i gdzie mieszkał.
i pracował niezwykle wydaJnie do końca życia, to znaczy
około 40 lat.
Pomimo usilnych studiów nad matematyką, Herschel pozostał całe życ1e astronomem praktykiem, jednak jako astronom praktyk był wysoce utalentowanym i wytrwałym obserwatorem.
Prace jego w rozmaitych dziedzinach astronomii obserwacyjnej są niezwykle liczne. Obejmują obserwacje planet i ich
księżyców, fotometrię gwiazd, szczególnie gwiazd zmiennych,..
mgławice rozproszone i planetarne oraz gwiazdy podwójne.
Zestawił szereg. katalogów obiektów niebieskich obserwowanych przez siebie, jak np. katalog gwiazd podwójnych, katalogi mgławic, gromad kulistych itp.
Wiernym pomocnikiem w jego pracach była siostra Karolina, która wykonywała liczne rachunki, a także obserwowała
i nawet odkryła kilka komet. Już po śmierci brata, wydała
w Hannowerze, dokąd powróciła w roku 1822, katalog mgławic
obserwowanych przez Herschela.
Wytrwałość, pilność, sumienność i ostrożność, te cechy
wymagane od każdego dobrego obserwatora, przy jednoczesnym
umiejętnym posługiwaniu się przyrządami, posiadał Herschel
w najwyższym stopniu. Nie ograniczał się ponadto do suchego
zbierania materiału obserwacyjnego, ale starał się połączyć
obserwowane fakty w harmonijną całość, starał się zbudować
pewien pogląd na wszechświat, zrozumieć go, o ile pozwalała
na to zdobyta wiedza.
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Na szczególną uwagę zasługują te prace Williama Herschela, które śmiało można by nazwać epokowymi, prace, które
'Zapoczątkowały nowy dział astronomii, dotąd nie uprawiany
przez nikogo, tzw. astronomię gwiazdową.
Na podstawie badań rozmieszczenia i ruchów poszczególnych gwiazd astronomia gwiazdowa stara się wyciągnąć pewne
wnioski statystyczne odnoszące się do budowy wszechświata,
'()raz ruchów nie poszczególnych gwiazd, lecz całych ich grup,
w celu ustalenia praw rządzących układami gwiazdowymi, na
podobieństwo
praw rządzących zbiorowiskiem cząsteczek
w gazie.
Jedną z pierwszych prac Herschela w tej zupełnie nowej
·dziedzinie była próba wyznaczenia apeksu słonecznego, tzn.
kierunku, w którym zdąża nasze Słońce wraz ze wszystkimi
planetami. Ruch taki powinim w pewien określony sposób
przejawić się w ruchach gwiazd.
W czasach Herschela znano już ruchy własne pewnej, niewielkiej co prawda, liczby gwiazd. Ruchami własnymi nazywamy drobne przesunięcia gwiazd na niebie pozostałe po
uwzględnieniu poprawek wynikłych z ruchu Ziemi naokoło
Słońca, oraz z ruchów precesyjnych i nutacyjnych biegunów
·ziemskich.
Myśl, że ruchy własne gwiazd są ruchami paralaktycznymi,
to znaczy, że wywołane są ruchem naszego Układu Słonecznego,
nie była nowa. Jest to zresztą całkiem zrozumiałe; każdy zna
przecież pozorną ucieczkę drzew przydrożnych podczas jazdy
dowolnym pojazdem, choćby to był tylko dyliżans. Ludzkość
XVIII-wieczna uwolniła się już od przesądów, że nasz Układ
Słoneczny musi zajmować środek wszechświata i jest doskonale nieruchomy. Pogląd, że obserwowane ruchy własne gwiazd
są pozorne, spowodowane ruchem Słońca w przestrzeni, wypowiedział B r :wf l ey już w roku 1742. Jednakże dopiero
Herschel w r. 1793 spróbował wyznaczyć kierunek tego ruchu za pomocą metody prób. Starał się mianowicie dobrać
taki kierunek na niebie, od którego gwiazdy powinny rozchodzić się na wszystkie strony, jeśliby w tym kierunku poruszał się nasz Układ Słoneczny . Podobne zjawisko obserwujemy, gdy jedziemy np. samochodem długą aleją, wysadzaną
drzewami. Podczas jazdy drzewa przydrożne wydają się uciekać na boki od kierunku, w którym jedziemy.
Herschel szukał zatem miejsca na niebie, od którego gwiazdy
Tozchodzą się. Początkowe swe badania oparł na bardzo ską
pym materiale obserwacyjnym, zaledwie 13 gwiazd ze znanymi wówczas ruchami własnymi. Pomimo tak ubogiego m3.-
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teriału otrzymał wynik zdumiewająco dobry; wywnioskował,
że Słońce zdąża ku gwieździe }.. Herculis i wyznaczył współ
rzędne równikowe (wzniesienie proste i deklinację) kierunku
ruchu Słońca, a mianowicie: u = 262°, b =
26°.

+

Obecnie wiemy, że średnia wartość współrzędnych apeksu
słonecznego, wyznaczonego z rozmaitych grup gwiazd, z obszernego materiału obserwacyjnego dotyczącego ruchów wła 
snych i prędkości radialnych, wynosi: a = 270°, b = + 30°.
Zgodność z wyznaczeniem Herschela jest zadziwiająco dobra,
jednakże trzeba przyznać tylko przypadkowo. Późniejsze
wyniki Herschela, oparte na większym materiale są znacznie
gorsze. Tym nie mniej zasługą Herschela jest, że był pierwszym, który wyznaczył współrzędne apeksu, dając początek
tego rodzaju badaniom.
Zagadnieniem, które szczególnie pasjonowało Herschela,
odsuwając wszystkie inne na dalszy pl1in, było zagadnienie
budowy Galaktyki.
Jeszcze przed Herschelem niektórzy astronomowie wypowiadali poglądy, że gwiazdy są słońcami, że nie rozciągają się
w nieskończoność, ale tworzą pewien układ zbliżony do olbrzymiego dysku. Te ich domysłv czy przypuszczenia nie były
jednak oparte na żadnych ścisłych danych, po prostu tak im
się wydawało z wyglądu gwiaździstego nieba. Dopiero Her_,
schel postawił sobie jako cel dać obraz otaczającego świata
gwiazd oparty na obiektywnych danych obserwacyjnych.
Zagadnienie można by rozwiązać, gdyby znane były odległości wszystkich gwiazd w Galaktyce, oraz ich położenia na
sferze niebieskiej. O ile położenia te dla dużej ilości gwiazd
znamy, o tyle, jeśli chodzi o odległości, sprawa przedstawia się
znacznie gorzej. W czasach Herschela znano je jeszcze
w mniejszym stopniu; Herschel musiał zatym uciec się do
innych metod. I tu przypadkiem wpadł ne pomysł całkiem
nowej, nie znanej jeszcze metody. Mianowicie, stojąc kiedyś
w ogrodzie z grzędami główek kapusty znajdujących się
w równych odstępach, pomyślał, że obliczając w kilku róż
nych kierunkach ilość grzęd lub poszczególnych główek, można
sądzić o rozmiarach i rozciągłości w każdym kierunku kapuścianego pola. W miejscach, gdzie główek przypada mniej,
pole kończy się bliżej, gdzie zaś więcej - rozciąga się dalej.
Pomyślał w dalszym ciągu, że podobną metodę można by
zastosować do gwiaździstego nieba dla zbadania rozmiarów
naszego układu gwiazdowego, z tą różnicą, że rolę główek kapusty spełniałyby gwiazdy. Im więcej w jakimś kierunku spo-
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się

gwiazd, tym dalej

sięga się

w danym kierunku w prze-

strzeń wszechświata.

Metoda prosta i piękqa, ale jak zliczyć wszystkie gwiazdy
na niebie? Na to nie wystarczy życia nie tylko jednego czło
wieka, ale nawet kilku ludzi.
Herschel pierwszy w swoich badaniach nad budową
wszechświata stosował metodę "próbek", lub jak ją obecnie
nazywamy, metodę "wybranych pól" , odznaczającą się niezwykłą prostotą, a przy tym oryginalną. Wpadł na pomysł, aby
brać pewne "próbki" nieba gwiaździstego w rozmaitych szerokościach i długościach galaktycznych i obliczać ilość gwiazd,
jaka przypada w polu widzenia teleskopu. Herschel kierował
swój reflektor na rozmaite części nieba i przeliczał wszystkie
gwiazdy, jakie znajdowały się w polu widzenia. W ten sposób
przeglądał niebo wycinek po wycinku. Niekiedy w takim wybranym polu nie widział ani jednej gwiazdy, niekiedy 2 lub 3.
W niektórych jednak wycinkach mógł ich naliczyć kilkadziesiąt lub nawet kilkaset. Gdy zaś kierował reflektor na Drogę
Mleczną miał ich wiele tysięcy. Liczył cierpliwie i na mapie
nieba zaznaczał miejsca i ilości gwiazd.
Każdą pogodną noc spędzał Herschel przy teleskopie.
W pracy był niestrudzony i wytrwały. Nazywał ją "sondowan,iem" nif'ba. Takich "próbek" czy też "wybranych pól" wziął
Herschel ponad l 000 i w sumie przeliczył blisko 120 000 gwiazd.
Aby na podstawie takich przeliczeń dać obraz rozmieszczenia gwiazd w przestrzeni i rozmiarów otaczającego nas świata
gwiazd, Herschel zmuszony był zrobi:': kilka koniecznych założeń, mianowicie:
l. Gwiazdy w przestrzeni rozłożone są równomiernie; im wię
cej widzi się gwiazd, tym dalej sięga się w głąb wszechświata.

jasność gwiazd jest wynikiem jedynie różnej
odległości ich od Słońca; im dalej zatem gwiazda znajduje
się, tym wydaje się słabsza (jasność maleje odwrotnie proporcjonalnie do kwadratu odległości).

2. Rozmaita

3.

Przestrzeń międzygwiazdowa

jest pusta (nie wiedziano nic

wówczas o istnieniu materii międzygwiazdowej).
Rezultatem wieloletnich badań, wielu nocy spędzonych nad
żmudną pracą przeliczania gwiazd, był schemat naszego układu
gwiazdowego, widziany jak gdyby z zewnątrz. Według Herschela Galaktyka przypomina obłok gwiazdowy w kształcie
olbrzymiej soczewki o nieregularnych brzegach (por. rys. 1).
Z jednej strony obłok gwiazdowy posiada dwa występy, odpowiadające miejscu pasa Drogi Mlecznej, w którym rozpada
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się

ona na dwie gałęzie. Herschel myślał, że w tym miejscu
nie ma gwiazd, nie przypuszczał, że ciemna przerwa w pasie
Drogi Mlecznej spowodowana jest przez obłoki ciemnnej materii międzygwiazdowej, która pochłania światło gwiazd leżących poza nimi.
Nasze Słońce według obliczeń Herschela powinno znajdować się gdzieś w pobliżu środka owego obłoku gwiazdowego.
Rozmiary obłoku, w porównaniu z rozmiarami jakie podajemy
obecnie, nie były zbyt wielkie; Herschel oceniał je na 850 jednostek w średnicy i około 150 jednostek grubości, przyjmując
za jednostkę średnią odległość gwiazd najjaśniejszych. Obecnie znamy odległości prawie wszystkich jasnych gwiazd, możemy zatem obliczyć średnią odległość gwiazd najjaśniejszych.
Oceniamy ją w przybliżeniu na 16 lat światła. Jeśli przyjąć
tę wartość za herschelowską jednostkę, wtedy otrzymamy na-

Rys. l.

Kształt

stępujące

Galaktyki (w przekroju proslopadłym do
równika galaktycznego) według W. Herschela.

płaszczyzny

wymiary wszechświata Herschela: średnica
13600 lat św., grubość - 2200 lat św. (obecnie oceniamy je
na: 100000 i J 5000 lat św.).
Pierwszy oparty na naukowych badaniach model Galaktyki
został ogólnie przyjęły przez astronomów i odtąd we wszystkich książkach astronomicznych, w których była mowa o budowie wszechświata, przytaczano go jako prawdopodobny wygląd układu gwiazd otaczających nasze Słońce. Wszyscy byli
zadowoleni z takiego modelu - za wyjątkiem samego autora,
który nie zaprzestał swoich badań nad "sondowaniem" nieba.
Wkrótce zaczął odnosić się krytycznie do swoich założeń,
zaczął wątpić w równomierność rozkładu, przekonał się, że
gwiazdy nie posiadają jednakowej jasności rzeczywistej; nie
był pewny, czy postąpił słusznie, zaliczając gwiazdy najjaśniejsze jak Syriusz, Wega i inne do obłoku gwiazdowego.
Być może gwiazdy te i nasze Słońce znajdują się jak gdyby
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pośrodku

olbrzymiej polany otoczonej przez gwiazdy Drogi
Mlecznej.
Pomimo, że model Galaktyki podany przez Herschela nie
utrzymał się, obecnie bowiem, opierając się na nowych badaniach dotyczących zwłaszcza rozmieszczenia obłoków materii
międzygwiazdowej,
astronomowie stworzyli inny, bardziej
prawdopodobny, to jednak pierwszy model Herschela ma duże
znaczenie historyczne.
Herschela słusznie nazwać można pionierem astronomii
gwiazdowej. Od jego czasu zaczęto interesować się tą dziedziną wiedzy astronomicznej, zaczęły pojawiać się prace poswięcone badaniom nad budową wszechświata, zaczęto pilnie
badać ruchy gwiazd. Badania Herschela wskazały drogę do
rozwiązania problemu budowy układów gwiazdowych. Metodę
jego stosuje się po dziś dzień w astronomii gwiazdowej, gdy
chodzi o badanie rozmieszczenia rozmaitych obiektów w naszej
Galaktyce.
J. MERGENTALER -

Wrocław

SŁOŃCE

i ' GWIAZDY

(Zakończenie)

Słońce jest najbliższą gwiazdą. Tak często się pisze w popularnych, a nawet i w naukowych pracach astronomicznych.
I to jest prawdą. Zadna z gwiazd nie jest tak blisko, żadnej
nie możemy tak dokładnie badać, tak wygodnie i szczegółowo
obserwować jak Słońce. Ale "gwiazda" to pojęcie bardzo ogólne.
Wiemy, że wśród gwiazd mamy taką rozmaitość typów, jakiej
nie spotykamy wśród ludzi, a raczej możemy powiedzieć, że
gwiazdy jedna od drugiej mogą się co najmniej tak różnić, jak
wieloryb od myszy. Do jakich więc gwiazd podobne jest Słońce?
Spotykamy się także często ze zdaniem, że Słońce jest
jedną z pospolitszych t;{wiazd. Czy znaczy to, że gdybyśmy
na chybił trafił zbliżyli się do którejś z gwiazd świecących
na niebie - przekonalibyśmy się, że jest ona akurat taka
sama jak nasze Słońce? Oczywiście nie. Istniałoby pewne
prawdopodobieństwo, że tak się stanie, prawdopodobieństwo
to jednak nie byłoby duże, bo pomimo pospolitości i znacznej
ilości gwiazd typu słonecznego we wszechświecie, spośród
tych, które świecą jasno na niebie jako gwiazdy pierwszej wielkości, bodaj że tylko Kapella byłaby podobna do Słońca,
a inne bardzo by się od niego różniły. Wśród wszystkich
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w ogóle gwiazd, takich, które miałyby wszystkie cechy takie
same jak Słońce, znaleźlibyśmy zaledwie kilka procent ogólnej
ich ilości. Jakże więc wygląda Słońce, rozpatrywane jako
gwiazda?
Wiele cech kuli słonecznej spotykamy u bardzo dużej . ilości gwiazd. Więc np. to właśnie, że jest to kula gazowa spła
szczona, co dowodzi, że Słońce powoli wiruje dokoła osi. Inne
cechy są zbliżone nieraz do pośrednich wartości spotykanych
u różnych gwiazd. Tak więc np. średnica największej gwiazdy
jest kilkaset razy większa od średnicy Słońca, a najmniejszej
prawie tyle samo razy mniejsza. Ale już masa gwiazdy zawierającej najwięcej materii jest kilkaset razy większa, podczas
gdy najuboższe w materię gwiazdy mają jej najwyżej kilkanaście razy mniej niż nasze Słońce. Temperatura Słońca wysoka jak na ziemską skalę, bo wynosząca 6 000° - przewyższa znacznie temperatury gwiazd najchłodniejszych, wynoszące około 2 000°, ale jest też znacznie niższa od temperatur gwiazd najgorętszych, dochodzących do 100 000°.
Podobnie jest z gęstością Znamy gwiazdy o gęstości mi~
lion razy mniejszej od gęstości powietrza (ciemny towarzysz
E Aurigae) i takie, których gęstości są nieomal tyle samo razy
większe.

do pośredniego stanowisko Słońca wśród gwiazd
najlepiej uzmysłowić z pomocą tzw. wykresu Hertz·sprunga - Russella, w którym ustawia się gwiazdy w zależ
ności od ich temperatur i jasności absolutnych.
Na wykresie tym (por. rys. 1), znanym z pewnością czytelnikom "Uranii", na osi pionowej zaznaczamy jasności absolutne, a na poziomej temperatury, lub typy widmowe gwiazd.
Jeżeli teraz pownosimy na wykres te dwie cechy dla d.użej
ilości gwiazd, przekonamy się, że nie układają się one przypadkowo, ale że można z grubsza wyróżnić 3 odrębne zbiory
cech, jakby 3 gatunki gwiazd. Będą to czerwone olbrzymy,
w prawym górnym rogu wykresu, gwiazdy głównego ciągu,
układające się ukośnie od górnego lewego rogu do prawego
dolnego i wreszcie białe karły, w lewym dolnym rogu. Pozycja Słońca na tym wykresie, określona jego temperaturą
i jasnością, będzie mniej więcej w środku głównego ciągu. Widzimy więc, że Słońce należy do dość przeciętnych gwiazd,
nie wyróżniając się specjalnie maksymalnym natężeniem którejś z cech, o czym zresztą już wyżej mówiliśmy.
Jeżeli więc Słońce jest taką dość typową i zwykłą gwiazdą,
można przypuszczać, że te zjawiska, które obserwujemy na
To
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jego tarczy, powinny zachodzić także i na innych gwiazdach.
A więc powinny na nich być widoczne plamy, występować
,stale granulacja, pojawiać się rozbłyski chromosferyczne, powinny one promieniować radiowo i być otoczone obszernymi.
koronami.
Sprawdzenie tych przypuszczeń jest jednak niezmiernie
trudne, specjalnie dla takich gwiazd, które są podobne do
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Wykres Hertzsprunga-Russella (schematycznie).

Słońca. Łatwiej zjawiska te obserwować na gwiazdach znaczde różniących się od niego, a więc takich, u których zjawiska
te dochodzą do maksymalnych rozmiarów, czy natężeń. Łatwo

to zrozumieć. Weźmy np. plamy. Powierzchnia największych
plam nie przekracza kilku tysięcznych całej powierzchni
Słońca. Pojawienie się więc nawet większej ilości plam nie

l
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może mieć większego wpływu

na ogólną jasność Słońca. Podobnie jest z gwiazdami typu słonecznego. Prawdopodobnie
i w ich fotosferze powstają plamy, ale tego bezpośrednio obserwować nie możemy, a obserwujemy tylko całkowitą ich
jasność. Jeżeli plamy te nie są wiele razy większe od tych,
które obserwujemy na Słońcu, nie mogą one spowodować
takich zmian jasności gwiazdy, które dałoby się zmierzyć. Są
jednak gwiazdy chłodniejsze od Słońca i istnieje przypuszczenie, niekoniecznie zresztą słuszne, że na ich powierzchniach
powstają znacznie większe plamy. Ich pojawienie się mogłoby
powodować takie zmiany jasności całkowitej tych gwiazd,
które dałoby się zaobserwować. Istotnie, jest już bardzo wiele
zebranych obserwacji, które zdają się wskazywać na to, że
zauważone
zmiany jasności powodowane są pojawieniem
się plam. Tak można by np. interpretować drobne zmiany
blasku nakładające się na normalną krzywą blasku niektórych
gwiazd zaćmieniowych. Jednak interpretacja taka nie jest
całkowicie pewna.
Nieco lepiej przedstawia się sytuacja w przypadku rozbłysków chromosferycznych. Observvujemy je rzeczywiście, ale
na ogół nie u tych samych gwiazd, które podejrzewamy
o plamy, lecz u innych, przy tym skala tych zjawisk jest kolosalna, przekraczająca znacznie to, co możemy obserwować
na Słońcu. Najsilniejszy rozbłysk na Słońcu może zwiększyc
jego jasność, np. fotograficzną, zaledwie o ułamek procentu.
Znamy tymczasem gwiazdy, których jasność fotograficzna lub
fotoelektryczna wzrasta kilkakrotnie, a o tym, że są to rozbłyski,
wnosimy stąd, że pojaśnienia te trwają równie
krótko- nie dłużej na ogół, niż klka czy kilkanaście minut oraz z przebiegu zmian jasności. Do takich typowych gwiazd
rozbłyskowych należy m. i. Proxima Centauri, a więc mały
karzeł o jasności absolutnej kilkadziesiąt razy mniejszej od
jasności absolutnej Słońca, późnego typu widmowego, a więc
o niskiej temperaturze. U gwiazd typu słonecznego dotychczas
rozbłysków nie wykryto, prawdopodobnie właśnie dlatego. że
są one na takich gwiazdach nie większe niż na Słońcu, a więc
niedostępne obserwacji.
Gorzej niż z plamami i z rozbłyskami jest z granulacją,
pochodniami, protuberancjami. O istnieniu granulacji (por.
zdjęcia na wkładce między str. 268 i 269) na innych gwiazdach możemy tylko wnosić z teoretycznej interpretacji profilu linii widmowych, odkształconego przez bezładne ruchy
turbulentne w atmosferach tych gwiazd, a granulacja jest wła
śnie zjawiskiem związanym z takimi ruchami. O pochodniach.
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czy obłokach wapniowych lub wodorowych na gwiazdach, nie
wiemy zupełnie nic. Jeżeli chodzi o protuberancje, istnieje
przypuszczenie, że od nich pochodzą masy rozrzedzonych ga:z.ów rozsiane wewnątrz orbit niektórych gwiazd zaćmienio
wych pomiędzy bliskimi składnikami tych gwiazd, takich jak
SX Cas lub tp.
Niewiele też wiemy o promieniowaniu radiowym gwiazd.
Z chwilą, gdy okazało się, że większość tzw. "radiogwiazd", to
wcale nie gwiazdy, ale gaz międzygwiazdowy w naszej czy
w innych galaktykach, możemy tylko przypuszczać, że inne
gwiazdy promieniują radiowo podobnie jak nasze Słońce, bo
na to wskazuje ogólne promieniowanie Drogi Mlecznej, które
w znacznej części pochodzi zapewne od gwiazd.
Poza niewątpliwym występowaniem rozbłysków na gwiazdach, udało się także uzyskać trochę danych o polach magnetycznych gwiazd, oczywiście znowuż tylko takich, u których
te pola są setkl razy silniejsze niż na Słońcu. I jeszcze jedna
cecha Słońca niewątpliwie stwierdzona u gwiazd - to pociemnienie brzegowe tarczy. U niektórych gwiazd jest ono
silniejsze, u niektórych słabsze niż na Słońcu, ale występuje niewątpliwie, a daje się wykryć znowuż przy obserwacjach gwiazd zaćmieniowych, które dostarczają wogóle bodaj
że najwięcej informacji o fizycznych cechach gwiazd. Interpretacja rachunkowa zmian jasności gwiazd zaćmieniowych
w czasie przejść czy też zakryć wzajemnych gwiazd składo
wych pozwala mianowicie dla gwiazd najlepiej zaobserwowanych wyliczyć przybliżoną wielkość pociemnienia brzegowego.
Jesteśmy więc w sytuacji podobnej, w jakiej byłby czło
wiek który oswoił wróbla i poznał go doskonale, przyglądając
mu się w różnych okolicznościach. Przez okno widzi on latające daleko liczne inne ptaki. Wyobraża sobie najpierw, że
wszystkie są podobne do wróhla, ale stopniowo poznaje, że
mają inny kształt, że są większe lub mniejsze, że rozmaicie
śpiewają i zachowują się inaczej niż wróbel. Wszystkie jednak
są tak daleko, że nawet przez najlepszą lornetkę nie może
odróżnić rysunku na ich skrzydłach, ani kształtu dzioba czy
budowy ich piór. Z przytoczonych przykładów gwiazd rozbły
skowych, czy posiadających silne pola magnetyczne, widzieliśmy, że nie wszystkie gwiazdy są podobne do Słońca. Znamy
często tylko maksymalne przypadki występowania pewnej
cechy u gwiazd - tej samej cechy, która na Słońcu występuje w bardzo skromnej formie. Nieprędko będziemy mogli
poznawać na gwiazdach takie subtelności, jak granulacja, czy
włókna wodorowe lub protuberancje. Wiemy jednak, że po-
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dobne zjawiska jak na Słońcu - zachodzą na gwiazdach, i na
tym polega ogromna rola badań słonecznych, że wskazują one
na to, czego należy się spodziewać na gwiazdach i jak interpretować n'iektóre obserwowane zjav.riska.
Ale posiadacz wróbla może dokonać jeszcze jednej obserwacji: przyjrzeć się, jak szybko wróbel fruwa i porównać jego
lot z lotem innych ptaków. Spróbujmy zrobić to dla Słońca.
O tym, że Słońce nie jest nieruchome w przestrzeni, wiemy
od dawna. Wykonywuje ono zresztą ruchy bardzo zawiłe i zależnie od tego jak, a więc w stosunku do jakich współrzędnych
mierzymy je - różnej wielkości.
Przede wszystkim więc krąży ono dokoła wspólnego środka
ciężkości układu planetarnego. Jest to ruch w skali astronomicznej prawie niedostrzegalny, choć średnica "orbity" Słońca
liczy setki tysięcy kilometrów. Inny ruch otrzymamy, mierząc prędkości Słońca w stosunku do niedalekich gwiazd.
Okazuje się, że posuwa się ono z prędkością około 20 km 1sek.
w kierunku gwiazdozbioru Herkulesa. W stosunku do środka
naszego układu gwiazdowego - Galaktyki, prędko § ć jego wynosi około 200 km/sek., a więc jest 10 razy większa, przy
tym obiega ono ten środek dokoła w ciągi.1 ol,wło 200 milionów
lat. Gdybyśmy wreszcie chcieli zmierzyć jego prędkość w stosunĘu do którejś z mgławic pozagalaktycznych, otrzymalibyśmy liczby dochodzące do paruset tysięcy kilometrów na sekundę, oczywiście zawsze mniejsze od prędkości światła.
Jak więc ostatecznie porusza się Słońce w przestrzeni? Jaka
prędkość jest charakterystyczna dla niego? Ruch w stosunku
do mgławic pozagalaktycznych oczywiście nie wchodzi tu w rachubę. Jest to odzwierciedlenie ruchu całej naszej Galaktyki
i wszystkie gwiazdy należące do niej biorą w nim udział
w jednakowy sposób. To, co wyróżnia Słońce spośród innych
gwiazd, co jest jego indywidualną cechą, to przede wszystkim
jego ruch w stosunku do sąsiednich gwiazd i do środka Galaktyki. Drobne ruchy orbitalne w układzie planetarnym też
nie są tu ważne, ponieważ mówią raczej o obecności planet
niż o tym, jakie cechy kinetyczne należy przypisać Słońcu.
Otóż prędkości Słońca w stosunku do gwiazd bliskich i do
środka Galaktyki dowodzą, że należy ono do gwiazd krążących
dokoła tego środka po niezbyt wydłużonych elipsach, do takich
gwiazd, które stanowią większość w naszym układzie i które
przy tym zaliczyć można do powstających w ramionach spirali Galaktyki, a nie w jej środku.
Pozostaje wreszcie pytanie, jaka jest pozycja Słońca w przestrzeni. Była o tym nieraz mowa w artykułach o budowie
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naszej Drogi Mlecznej. Przypomnę więc tylko, że jest ono
od środka Galaktyki o około 8 kiloparseków, a od jej
brzegów o 4 kps, i że leży blisko płaszczyzny równika galaktycznego.
Poznaliśmy więc w bardzo ogólnikowej formie różne cechy
Słońca. Przekonaliśmy się przy tym, że jest ono podstawowym
ciałem niebieskim· pozwalającym dokładniej zrozumieć zjawiska zachodzące we wszechświecie. Co prawda przeszkadza nam
ono w obserwacjach gwiazd w dzień, ale samo jest jedną
z gwiazd i na jego przykładzie uczymy się rozumieć budowę
gwiazd innych, ustalać ich ruchy itp. Chcąc dobrze zrozumieć,
czym są gwiazdy, trzeba poznać dobrze jaką gwiazdą jest
Słońce i dlatego to w ostatnich czasach we wszystkich prawie
krajach, gdzie uprawia się astronomię, coraz większą wagę
przykłada się do badań słonecznych , rozwijając tzw. heliofizykę,
a więc tę część astronomii, której treścią jest badanie najbliższej znanej nam gwiazdy, naszego Słońca.
odległe

ANDRZEJ GAJ -

Kraków

HERMES

Oko ludzkie nie widziało tej maleńkiej planety i możliwe, że jej
nie zobaczy nigdy. Miniaturowy świat, nie większy od góry, zbliżył się
do Zi<"mi, ujawnił ~ię na paru kliszach fotograficznych i odleciał zanim
astronomowie poznali dostatecznie dokładnie jego orbitę.
Historia Hermesa jest niczwykła . Został on odkryty 28 października
1937 r., lecz dopiero w styczniu następnego roku publiczność dowledziała się o jego znacznym zbliżeniu się do Ziemi. Najbardziej wyjąt
kową cechą tej planetoidy jest jej orb:ta. Jest to trzecia odkryta planetoida, której orbita przecina orbity Marsa, Ziemi i Wenus. Planetoida ta zbliżyła się do Ziemi najbliżej ze wszystkich innych znanych
Pierwsze wiadomości, jakie ukazały się w gazetach, mówiły, że Zie, mia i planetoida były • bliskie zderzenia się w dn:u 30 paźdz :ern ' ka 1937.
Wiadomość sensacyjna, jednak ż e nie daleka od prawdy, ponieważ w tym
czasie odległość między tymi dwoma ciałami była zaledwie okol:> dwukrotnie większa niż średnia odległość Księżyca od Ziemi.
Oczywiście w takich wypadkach astronomowie zawsze otrzymują
pytania, co stałoby się, gdyby rzeczywiście nastąpiło zderzenie. Zależy
to od wielkości obiektu, jego prędkości no i oczywiście od miejsca,
w którym nastąpiłoby zetknięcie się z Ziemią. Gdyby planetoida "wylądowała" w mieście, zniszczenie byłoby ogromne. Gdyby lądowanic
nastąpiło w morzu, powstałaby fala przypływowa zalewająca wszystko
w ogromnym zasięgu, Dlatego też najlepszym miejscem dla przyjęcia
planetoidy byłyby niezamieszkałe okolice posiadające grunt suchy.
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Energia kinetyczna takiego obiektu jest tak olbrzymia, że mógłby on
ulec wyparowaniu, ponieważ wytworzyłaby się ogromna ilość ciepła
przy zetknięciu się z powłoką ziemską.
Odkrywcą Hermesa jest dr Karl Re i n m u t h a Obserwatorium
Konigstuhl, w pobliży Heidelbergu, który w nocy 28 na 29 października
1937 fotografował niebo w poszukiwaniu asteroid. Używał on astrografu
Bruce'a o średnicy soczewek 40 cm i ogniskowej 202 cm. Czas naświe
tlania negatywu dr Reinmutha wynosił dwie godziny. Można sobie
wyobrazić jego zdumienie, gdy zauważył on na negatywie ślad długości
27 mm wśród punktowych obrazów innych gwiazd. Slad był ostry
i prosty bez żadnych zamgleń, co wskazywało na to, że nie pochodzi
on od komety lecz od planetoidy. Długość linii wskazywała na wyjątkowo dużą prędkość kątową a jasność wyznaczona została jako
około

10m.

Ten tajemniczy gość niebieski znany był z początku pod nazwą
"Reinmuth Objekt" i tak jest wymieniony w komunikacie o odkryciu,
który ukazał się razem z pozycjami w b iuletynie Rechen Institut dnia
2 listopada 1937. W późniejszych oficjalnych komunikatach nowa pl.:~
netoida nazywana była "Objekt Reinmuth 1937 UB". Litera "U" odnosi
się do polowy miesiąca odkrycia, licząc według kolejnych liter alfabetu
(z pominięciem I) połówki miesięcy od początku roku, co daje paź
dziernik, podczas gdy "B" określa kolejność odkrycia (w tym wypadku
drugie) w danej połowie miesiąca. Wreszcie 22 grudnia ogłoszono, że
za zgodą odkrywcy otrzymuje ona nazwę H e r m e s.
Wiadomość o odkryciu nowej planetoidy pobudziła wielu astronomów
na całym świecie do obserwacji tego maleńkiego obiektu. Lecz wtedy
właśnie wyłoniło się pytanie, w jakim kierunku poruszała się planetoida? Nikt nie mógł powiedzieć , gdzie jest początek śladu na kliszy,
a gdzie koniec. Nic nie wskazywało kierunku ruchu obiektu. W chwili
odkrycia obiekt znajdował się we wschodniej części Ryb około 2° nil
południowy zachód od gwiazdy o (omikron) i nieco mniej niż 20 na
południe od ekliptyki.
W Heide:lbergu zaczęto natychmiast fotografować niebo, aby z powrotem znaleźć planetoidę. 29 października, korzystając z małej przerwy
w chmurach, podjęto poszukiwania w okolicach obu końców śladu .
Reinmuth przeszukiwał niebo w zasięgu 23 min. łuku koło zachodniego
końca , a Wempe w zasięgu 30 min. koło wschodniego końca śladu
Mimo, że przyrządy nastawiono na taki sam ruch kątowy, jaki wskazywał ślad i mimo, że przc~zukano niebo w obu kierunkach, nie zauważono żadnej planetoidy. 30 pa ździernika poszukiwania kontynuowali bez rezultatu - Reinmuth, Jahn i Wempe. Szczęśliwym trafem dokonano w obserwatorium w Sonneberg w dniach 26, 27, 28 i 29 października
siedmiu zdJęć okolicy gwiazdozbioru Ryb w celach obserwacji gwiazd
zmiennych i w celu normalnego "patrolowania" nieba. Zdjęcia te za-
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Horoskop Kopernika, postawiony zapewne w Wittenberdze lub w Norymberdze w ostatnich latach jego życia. Kopia z XVI w.

William Herschel (1738-1822) .

Wielki teleskop W. Herschela (według współczesnego rysunku)

Dwa zdjęcia granulacji w tej samej okolicy tarczy słonecznej, dokonane w odstępie jednej minuty. W miejscach zaznaczonych kółkami
widać szczególnie wyraźnie, że w ciągu krótkiego czasu dzielącego momenty ekspozycji obu zdjęć wygląd granulacji znacznie się zmienił.

Fragment Drogi Mlecznej w okolicy gwiazdy Teta

Wężownika.
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wieraly obrazy Hermesa. Przez zbadanie owych zdjęć znaleziono kierunek
ruchu planetoidy i ustalono, że porusza się ona ruchem wstecznym, ze
wschodu na zachód.
Pozycje zarejestrowane w Sonnebergu nie były dokładne - nie
jest to dziwne, ponieważ były to pozycje przypadkowo zarejestrowane
przez aparat nie przystosowany do badania położeń planetoid. Aparatem tym był czterosoczewkowy obiektyw Tachar o średnicy 100 mm
i ogniskowej 25 cm. Blisko brzegów zdjęć dokonanych takimi obiektywami aberacja optyczna oczywiście wzrasta, a obrazy nowo odkrytego
Qbiektu wypadły właśnie na brzegu !
Po ogłoszeniu pierwszych wyników podjęto intensywne poszukiwania
na zdjęciach dokonanych w różnych obserwatoriach w celu znalezienia
ewentualnych, przypadkowo zarejestrowanych położeń planetoidy. Pozycje znalezione na kliszach w Sonnebergu pozwoliły na zidentyfikowanie położenia Hermesa na fotografii dokonanej przez C u n n i n g h a m a
w stacji obserwacyjnej Harvard {Oak Ridge) przed odkryciem planetoidy przez Reinmutha.
Tajemnica nieobecności planetoidy na zdjeciach specjalnie w tym
celu robionych w Heidelbergu i innych obserwatoriach została rozwią
zc..na. Okazało się, że przed 20 października planetoida posuwała się
wzdłuż linii widzenia w kierunku Ziemi i była stacjonarna z ziemskiego punktu widzenia. Dnia 21 października jej ruch był normalny.
Wkrótce jednak ruch kątowy widziany z Ziemi wzrósł gwałtownie
i wzrastał tak szybko, że w dniu 29 października obiekt nie znajdowal
się nigdzie w bliskości położenia wyznaczonego przez pierwszą obserwację. Ruch pozorny wzrósł w jednym dniu z 1m.4 w rekt. do 4m
i z 5' w dekl. do 13'. Równocześnie jasność widoma wzrosła o jedną
wielkość gwiazdową, czyli 2.5 razy. 29 października planetoida poruszała
się przez godzinę tyle, ile poprzednio w ciągu dwóch dni. 30 paździer
nka przebyła drogę 6h rekt. w ciągu jednego dnia! W chwili gdy była
najbliżej
Ziemi, jej ruch pozorny był wyjątkowy, ponieważ sięgał
wartości 5° na godzinę, czyli 5' na minutę czasu. Przy takiej prędkości
kątowej ruch planetoidy na tle gwiazd mógłby być z łatwością obserwowany: przebywała ona łuk na niebie równy średnicy Księżyca
w ciągu sześciu minut i wyraźnie byłoby widać jej wędrówkę na tle
poszczególnych konstelacji. Nic więc dziwnego, że obserwacje prowadzone w Heidelbergu dały wynik negatywny, mimo faktu, że jak wykazują obliczenia, jej największa jasność wynosiła 6m.6, co oznacza, że
była ona widoczna gołym okiem w sprzyjających warunkach. Ogółem
w ciągu 10 dni jasność widoma Hermesa wzrosła o prawie 7 wielkości gw.
W sumie zdołano zebrać zaledwie 12 obserwacji Hermesa. Z tych
7 zostało dokonanych w Sonnebergu, l w Harvard, 2 w Heidelbergu
i 2 w Union Observatory w Johannesburgu w Afryce Południowej. Dwa
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ostatnie zdjęcia zostały zrobione 27 października; ich znaczenie zostało
rozeznane znacznie później. Zrobione one były przez Jacksona, gdy pracował on nad fotografowaniem planety 1936 KD.
Wszystkie te obserwacje obejmują okres zaledwie 4,7 dni, który to
okres jest zbyt krótki dla obliczenia orbity. Mechanika niebieska potrzebuje większego upływu czasu od pierwszej do ostatniej obserwacji;
musi się znać większy odcinek rzeczywistej •orbity. Znaczna część całego
zagądnienia Hermesa dotyczy tej właśnie trudności: należytego wyznaczenia orbity.
Gdy zostanie odkryta jakaś nowa planetoida czy też kometa, stosowane są dwie metody obliczania jej orbity: wstępna i definitywna.
Pierwsza jest wynikiem przybliżonego obliczenia i robiona jest na podstawie pierwszych paru obserwacji, z reguły nie bardzo dokładnych.
IvJjmo tego efemerydy i inne dane otrzymane na tej drodze umożliwiają
obserwatorom przybliżoną znajomość po: ożenia ciała, dzięki czemu mogą
oni obserwować dany obiekt w dalszym ciągu. Następnie czyni się
dalszy szereg dokładnych obserwacji i oblicza się dokładną orbitę,
biorąc pod uwagę wpływ perturbac;ji, czyli zakłóceń od planet, blisko
których dany obiekt przechodzi.
Obliczenie przybliżonej orbity Hermesa był9 bardzo istotne, ponieważ ruch jego był tak szybki, że w przeciągu dwóch dni po odkryciu
Hermes przeszedł z nieba nocnego na dzienne, stając się w ten sposób
niewidoczny. Przypadek był wybitnie niefortunny dla obliczenia orbity,
ponieważ posiadane obserwacje były znacznie mniej dokładne niż zazwyczaj. W dodatku całkowity odstęp czasu od pierwszej obserwacji do
ostatniej wynosił mniej niż pięć dni, tak że posiadany wycinek orbity
był deprymująco krótki i obliczenie orbity na tej podstawie wydawało
się co najmniej ryzykowne. Mimo tego Gondolatsch i niezależnie od
niego Cunningham podjęli się tego zadania i podali dane, na podstawie których należy szukać Hermesa, gdy znowu zbliży się on do Ziemi.
Orbita Hermesa jest rzeczywiście niezwykła. Jej półoś większa wynosi zaledwie 1,29 jednostek astronomicznych, a odległość od Słońca
w perihelium 0,6 jedn. astr. Przypomnijmy, że przeciętna wartość półosi
większych orbit planetoid jest zawarta pomiędzy liczbami 2 3 a 3,3.
Półoś większą najbardziej zbliżoną do półosi orbity Hermesa posiada
planetoida Eros 433 1), mająca półoś większą 1,46. Najdłuższą elips~
z pośród planetoid posiada Hidalgo 944, a mianowicie o półosi więk
szej 5,80.
Ekscentryczność orbity Hermesa jest również niezwykła. Zazwyczaj
ekscentryczności planetoid wahają się w granicach od 0,02 do 0,36.
Ekscentryczność określa kształt orbity: im bardziej zbliża się do zera
tym bardziej kolista jest orbita, a im większy ułamek - tym bardziej
1)

Liczba obok nazwy planetoidy oznacza jej numer katalogowy.
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wydłużona.

Hermes posiad:~ ekscentryczność 0,47 wg Gondolatscha.
a 0,63 wg Cunninghama, tak że wartość ta jest raczej niepewna. W każ
dym razie jest ona wysoka, lecz należy nadmienić, że wartości te dla
takich planetoid jak Apollo ezy Adonis są wyższe. Jedną z najbardziej
ekscentrycznych orbit posiada Hidalgo 944 (0,66\. Najmniejszą ekscentryczność wśród planetoid posiada Sniadeckia 1226, mianowicie 0,0022.
Orbita jej jest więc bardziej kolista, niż orbita Wenus posiadająca
ekscentryczność 0,0068.
Nachylenie płaszczyzny orbity do ekliptyki w przypadku Hermesa
wynosi 4,7°; wartość ta stoi między wartośc;ami nachyleń orbit Wenus
i Merkurego i jest raczej niska jak dla planetoidy. Największe nachylenie orbity do ekliptyki posiada Hidalgo 944, a mianowicie 42,5°, a najmniejsze Lipperta 846 (0 245°) i Limburgia (0,009°). Praktycznie orbita
tej ostatniej leży w płaszczyżnie orbity Ziemi.
Zadna inna znana planetoida nie może zbliżyć się do Ziemi tak
znacznie jak zbliżył się Hermes w październiku 1937. Wynika to stąd,
że węzeł, czyli punkt, w którym orbita planetoidy przecina płaszczyznc:
ekliptyki, leży w przypadku Hermesa najbliżej orbity Ziemi. Drugim
warunkiem zbliżenia jest, by Ziemia znajdowała się blisko węzła w tym
czasie, gdy znajduje się tam planeto:da. Te dwa warunki zostały speł
nione, gdy Hermes znajdował się w węźle wstępującym w październiku
1937 r. Odległość jego od Ziemi zmniejszyła się gwałtownie z 0,015
jedn. a. w chwili odkrycia do 0.007 na następną noc, a ogromny wzrost
jego kątowego ruchu geocentrycznego (pozornego) w ciągu jednego dnia
przekreślił szanse astronomów znalezienia go ponownie w dniu 30 paź
dziernika.
W następnym dniu planetoida przekroczyła płaszczyznę orbity
Ziemi. Podczas wczesnych godzin porannych była na zewnątrz orbity
Ziemi, czyli dalej od Słońca niż Ziemia, podczas gdy wieczorem tegoż.
dnia znajdowała się już wewnątrz orbity ziemskiej, pomiędzy Ziemią
a Sł01'lcem i przeszła na dzienne niebo. W ciągu jednego dnia przewę
drowała z Ryb poprzez Fegaza, Delfina i Orła i wreszcie znalazla się
w Wężowniku. W chwili odkrycia była blisko opozycji, lecz już w dziewięć dni później była w koniunkcji ze Słońcem! Do Słońca zbliżyła
się najbardziej w dniu 18 grudnia 1937 r. Aby taka planeta została
zauważona przy pomocy teleskopu czy aparatu fotograficznego, musi
się ona znajdować nie tylko blisko Ziemi, lecz także po stronie "odsło
necznej".
W chwili największego zbliżenia się do Ziemi w dniu 30 paździer
nika 1937 r., około południa czasu środkowo- europejskiego, Hermes.
znajdował się w odległości około 760 000 km od Ziemi. Obliczenia Cunninghama podają wartość 776 000 km, Gondolatscha 592 000 km,
erommelina poniżej 800 000 km. Minimalna odległość pomiędzy o r b i-
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t a m i Ziemi i Hermesa wynosi około
352 000 km i jest mniejsza niż średma odległość Księżyca (384 750).
Zmierzenie średnicy takiej "lilipuciej"
planetoidy wprost jest rzeczą prawie niemożliwą; wielkość tę można ustalić na
podstawie jej jasności. Danymi wyjścio
wymi są: znana odległość od Ziemi i zaobserwowana jasność. C.lYniąc założenie,
że albedo (siła odbicia światła) Hermesa
jest podobne jak innych planetoid, otrzymano, że średnica jego wynosi około
1,2 km, a masa 3 000 000 000 ton.
Dane tyczące się Hermesa ujawniają
jeszcze jeden ciekawy fakt, a mianowicie,
że planetoidy nie znajdują się koniecznie
w tak zwanej "strefie planetoid" leżącej
pomiędzy orbitami Marsa i Jowisza, lecz
część ich jest rozsiana po całym systemie
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Istnieje na pewno jeszcze wiele nieodkrytych obiektów podobnych tej wyjątko
wej planetoidzie, które bez względu na to,
czy zostaną odkryte, czy nie, krążyć będą
dokoła Słońca przez lata wieki - i ty-
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Na zakończenie podaję tabelę, w której
zebrane są dane dotyczące planetoid "najbliższych" Ziemi.
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2 ) Za
jasnosc absolutną planetoidy
przyjmuje się tę jasność widomą, jakąby
ona miała, gdyby znajdowała się w odległości l jedn. astron. od Ziemi i Słońca.
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KRONIKA
Hipoteza o powstawaniu mgławic włóknistych
Krymscy astronomowie G. A. S z aj n i W. F. G a z e zauważyli, iż.
w mgławicach włóknistych, które stały się ostatnio głośne z powodu
odkrycia w nich nowopowstających gwiazd 1 ) , włókna często skupiają się
na brzegach mgławic lub na granicach części jasnych i ciemnych. Ciekawe jest, że podobne włókna można z rzadka spotkać również w mgła
wicach innych typów, gdzie tworzą one często całe wiry. Można również.
spotkać włókna przy brzegach mgławic planetarnych.
O wirach wiadomo, iż są wywołane ruchem. Jeśli przyjąć , iż mgła
wice nieregulame włókniste, podobnie jak mgławice planetarne, rozszerzają się. to ich brzegowe części również obdarzone są ruchem. Można
by więc ogólnie powiedzief, że powstawanie włókien jest zwhjZ:łne
z ruchem. Dla sprawdzenia tej hipotezy Szajn i Gaze rozpatrzylL
wszystkie mgławice, w których ruch został stwierdzony lub jest przynajmniej bardzo prawdopodobny i okazało się, że rzeczywiście w nich
wszystkich aczkolwiek rozmą się od siebie wybitnie masami
i stanem fizycznym - spotykamy strukt\lrę włóknistą.
Ponieważ trudno wyjaśnić powstawanie takich włókien w sposó~
czysto mechaniczny, przeto należy sądzić, iż oprócz ruchu mas grają tu
jeszcze rolę jakieś inne zjawiska, jak np. rozchodzenie się czegoś w rodzaju fal akustycznych, lub przewidzianych niedawno teoretycznie przez
A l f v e n a fal magnetohydrodynamicznych.
Mgławice powstałe przy wybuchach gwiazd nowych oraz mgławice
nieregularne włókniste, z których tworzą się gwiazdy, mają tę wspólną
cechę, iż w jednych i drugich materia grupuje się często przy brzegach
w postaci zagęszczonych otoczek. W pierwszym przypadku jest to wywołane oczywiście samym wybuchem gwiazdy nowej, dlatego i w drugim należałoby przyjąć jakieś analogiczne wytłumaczenie, zwłaszcza
że w kilku wypadkach daje się niewątpliwiP stwierdzić rozszerzanie się
takich mgławic. Ponieważ masy tych mgławic są o całe rzędy wielkości
większe niż masy pojedyńczych gwiazd, przeto nie można ich uważać
za pozostałości wybuchów gwiazd nowych. Również tłumaczenie powstania rozszerzającej si ę otoczki wzajemnym ciśnieniem promieniowania
poszczególnych cząsteczek gazu natrafia na duże trudności teoretyczne,
zwłaszcza że wewnątrz takich otoczek czasem spotyka się jądra skła
dające się z nieregularnych mgławic lub asocjacji gwiazd. Pozostaje więc
możliwość, iż masy gazów w mgławicach tego typu nabierają wielkich
szybkości w czasie powstawania mgławicy
Należy zauważyć, ze położenia na niebie dwu mgławic z wyraźnie
zagęszczoną otoczką (jedna z nich mgławica Krab) pokrywają si~
1

)

Por. Urania, T. XXIII, str. 321.
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z miejscami wybuchów gwiazd supernowych. Zważywszy na ogromne japrzy wybuchach supernowych (przewyższające jasności całych galaktyk), dalej na to, iż najskromniejsze oszacowanie
ich mas wskazuje na masy większe przynajmniej 15 razy od słonecznej,
a wreszcie, że brak dotychczas jakichkolwiek podstaw do uważania
"gwiazd" supernowych za gwiazdy w zwykłym znaczeniu tego słowa,
Szajn i Gaze stawiają pytanie, czy zjawisko Supernowej nie jest po
prostu procesem powstawania mgławicy, wewnątrz której jednocześnie
powstają gwiazdy w postaci asocjacyj, reszta zaś materii tworząca
z początku mgławicę - poprzez stadium włókien i łańcuszków gwiezdnych przechodzi z czasem również w stan gwiazdowy. Za hipotezą taką
przemawiałby fakt, iż prędkości rozpraszania się asocjacji gwiazd jak to zauważył A m b a r c u m i a n bywają czasem wi~ksze niż
wynikające teoretycznie z sił grawitacyjnych Galaktyki, co wskazywałoby na występowanie jakichś eksplozji przy powstawaniu asocjacji.
(Wg Astronomiczeskij Zurnal XXX, 125 i 135, 1953)
K. R.

sności występujące

l

.l

Nowe wyniki

,

badań

z dziedziny radioastronomii

Zagadnienie kosmicznego promieniowania radiowego należy bez·
sprzecznie do najważniejszych i najbardziej interesujących problemów
współczesnej astrofizyki. Według hipotez, przedstawionych w ost3tnich
latach, radiopromieniowanie to ma swoje źródło: l) w obłokach gazu
międzygwiazdowego, oraz 2) w tzw. "radiogwiazdach", które mają być
obiektami typu gwiazdowego, charakteryzująceroi się silnym promieniowaniem w falach radiowych. Wyniki teoretycznych badań nad radiogwiazdami (np. teoria mechanizmu ich promieniowania), jak również wyniki ostatnich badań obserwacyjnych (ich rozmiary kątowe)
doprowadzają do wniosku, że radiogwiazdy, rozumiane w powyższym
sensie (tzn. jako pewien typ gwiazd) w rzeczywistaści najprawdopodobniej w c a l e n i e i s t n i e j ą. Istnieje dość silna tendencja do usunię
cia terminu "radiogwiazda" z nomenklatury radioastronomicznej.
Jedną z ostatnich prac, poświęconych badaniom nad kosmicznym
radiopromieniowaniem, jest praca Szkło w s k i e g o, zamieszczona
w l numerze z roku 1953 radzieckiego wydawnictwa Astronomiczeskij
Zurnal. Praca ta doprowadza do następujących wniosków. Obserwowane promieniowanie radiowe pochodzi ze źródeł: l) położonych w naszej Galaktyce; 2) położonych na zewnątrz niej. Zródłami galaktycznymi
są: l) gaz międzygwiazdowy; 2) tzw. dyskretne radioźródła, do których
należą: a) jasne mgławice dyfuzyjne (rozproszone) i planetarne, OJ;"a:l
b) mgławice, genetycznie związane z gwiazdami supernowymi. Mgławice
te autor nazywa "radiomgławicami". Zródta radiowe pozagalaktyczne
dzielą się na: a) bliskie galaktyki, oraz b) niektóre dalekie galaktyki,
.szczególnie silnie promieniujące w falach radiowych. Te ostatnie autor
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nazywa "riadiogalaktykami". Odnośnie "radiogwiazd" jest on zdania,
są one zupełnie fikcyjnymi obiektami.
[Wg Astronomiczeskij Zurnal, XXX, l (1953)]
J. W.

lż

Grcenwich'ska ekspedycja zaćmieniowa
Obserwatorium Greenwich'skie zorganizowało w roku 1952 ekspedycję
zaćmienilową
dla obserwacji całkowitego zaćmienia Słońca
w dniu 25 lutego tego roku, wysyłając dwie ekipy obserwacyjne do
Sudanu, a dwie w okolice Zatoki Perskiej. Celem tej ekspedycji było
sfilmowanie przebiegu zaćmienia według metody R. d'E. A t k i n s o n a.,
astronoma Obserwatorium Grecnwich'skiego. który wypróbował swoją
metodę z dodatnim wynikiem po raz pierwszy w roku 1948 w Mambasa. Na podstawie uzyskanych zdjęć filmowych spodziewa się Atklnson
otrzymać bardzo dokładne pozycje Księżyca, a przez komb ; nację wyników z poszczególnych stacji obserwacyjnych pragnie mieć możność
wyciągnięcia wniosków natury geodezyjnej. Dla należytego opracowania
obserwacyj potrzebna będzie dokładna ~najomość nierówności brzegu
księżycowego (por. Uranii, T. XXIV, str. 178-179), na co ekspedycja
zwróciła szczególną uwagę, starając się nawet zdobyć w tym kierunku
własny
materiał
obserwacyjny, poprzez zdjęcia sylwetki Księżyca
w dużej skali na tle świecącego sierpa słonecznego dokonywane kilkanaście minut przed rozpoczęciem i po zakończeniu centralr,ej fazy
zaćmienia.

Metoda Atkinsona polega na filmowaniu wąsk : ego sierpa słonecznego
przy pomocy kamery małoobrazkowej w ciągu paru minut około momentu środka zaćmienia przy równoczesnym ścisłym rejestrowaniu momentów dokonywanych zdjęć. Aby zaś sierp ten, zmieniający swe położenie względem przesuwającego się Księżyca, mógł być obserwowany
stale, to jest nawet i w czasie samego środka zaćmienia, muszą być
stacje obserwacyjne umieszczone nieco poza pasem całkowitości; osią
gnięcie
celów geodezyjnych wymaga natomiast rozstawienia stacyj
wzdłuż pasa całkowitości możliwie jak najdalej od siebie. Toteż ekspedycja greenwich'ska ulokowała dwie ekipy po obu stronach pasa cał
kowitości w Sudanie: jedną na zachód od El Obeid w okolicy En
Nahud na północnej stronie tego pasa, a druga po południowej jego
stronie w Teldelti. Dwie inne stacje zostały założone także po obu stropach
pasa całkowitości możliwie de.leko od obu poprzednich: jedna w Basra
w Iraku, a druga niedaleko Al Jahara w Koweit nad Zatoką Perską.
Głównym
zadaniem wszystkich czterech staryj było uchwycenie
na zdjęciach filmowych zmian w kącie pozycyjnym położenia wą
skiego sierpa słonecznego tuż przed i po fazie centralnej zaćmienia.
Położenla limi rogów tych sierpów mogą być obliczone dla dowolnego
momentu; z różnicy zaś pomiędzy rachunkiem a obserwacją będzie
można wyprowadzić poprawki pozycji Księżyca i to z tym większą dokładnością, im szybciej przemieszczają się omawiane sierpy słoneczne.
Tworzenie się jednak wąskich sierpów Słońca na parę minut przed
i po momencie środka zaćmienia zależy w dużym stopniu od nierówności aktualnego brzegu Księżyca. Toteż do ostatecznego opracowania
trzeba będzie użyć nierówności brzegu uzyskanych ze specjalnych zdjęć
sylwetkowych dokonywanych na 20 minut przed i po fazie centralnej
zaćmienia oraz wykorzystać wszelkie inne dostępne źródła dające niel"Ówności pasa brzegowego Księżyca (por. Urama, T. XXIV, str. 175-176).
Aparatura użyta przez ekspedycję greenwich'ską składała się ze
zwykłej kamery filmowej 35 mm., w której zamiast normalnej soczewki kamery użyto dobrego obiektywu teleskopowego o ogniskowej
około l m. Aby usunąć tak zwane wtórne spektrum, to jest pozosta-
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aberacji sferycznej obiektywu, posłużono się zielonym filtrem, któużycie dało bardzo ostre obrazy. Filmowanie wąskich sierpów
Słońca w czasie centralnej fazy zaćmienia trwało około 4 minut. Momenty ekspozycji tych zdjęć zostały otrzymane za pośrednictwem chronografu, który z kolei był związany z chronometrem kontaktowym.
Bezpośrednio przed uruchomleniem i po uruchomieniu chronografu
odebrano na używany chronometr specjalne zaćmieniowe sygnały czasu.
które były w tym wypadku nadawane bez przerwy pomiędzy 8 godz.,
a 10.20 czasu uniwersalnego przez radiostację Rugby na dwóch długo
ściach fal. Dla otrzymania wspomnianych wyżej nierówności brzegu
Księżyca dokonywano na 20 minut przed uruchomieniem i do 20 mmu,
po uruchomieniu aparatu filmowego ~pecjalnych zdjęć przy pomocy
tak zwanego fotoheliografu, w którym użyto dużych rozmarów 51/2-calowego "filmu topograficznego". Zdjęcia te by.1y robione w odstępach
2 minutowych, a zaniechano ich na około 8 minut przed momentem
środka zaćmienia, aby mieć czas na ostateczne przygotowanie najważ
niejszej części programu, to jest na filmowanie ,.objeżdżających" dokoła
Księżyca wąskich sierpów Słońca. Obie omawiane części programu obserwacyjnego tak do siebie pasowały, że właściwie nawet jeden obserwator mógłby je z łatwością obsłużyć; ze zrozumiałych względów byłoby jednak ryzykowne przeznaczać na stację 1ydw jednego człowieka.
Dla obsługi wszystkich 4 stacji trzeba by zatem delegować 8 astronomów, co dla Obserwatorium Greenwich'skiego byłolby nielada problemem. Tu przyszło z pomocą egipskie Obserwatorium w Heluan, które
wyraziło zainteresowanie dla obserwacji w Sudanie, delegując dwóch
swoich obserwatorów do Tendelti, a jednego do En Nahud. Poza tym
współpraca Obserwatorium w Heluan rozciągała się na sektor gospodarczy ekspedycji i polegała na wyposażeniu polowym stacji sudań
·sk.ich oraz zorganizowaniu transportu lokalnego, z którym mieliby astronomowie greenwich'scy wiele kłopotu w pu!'tyni sudańskiej.
Głównym wrogiem ekspedycji był piasek pustynny. Burza piaszczysta uniemożlivnała wszelką pracę 1 psuła niebo na co najmniej jeden
dzień po swoim ustaniu. Ale nawet w spokojny pogodny dzień piasek
dostawał się do zamkniętych w specjalnych skrzyniach chronometrów
i naruszał ich chód.
Z pośród czterech stacyj ekspedycji trzy miały w czasie samego
zaćmienia dobrą pogodę; jedynie stacja w Iraku miała chmury. Jednakże na obu stacjach sudańskich natrafili obserwatorawie niestety
na nieprzewidziane przeszkody podczas obserwacyj, jak zacinanie się
magazynów z filmami oraz rwanie się filmu. Na szczęście w En Nahud,
gdzie w czasie zdjęć. kinowych zerwał się film, zostały, po założeniu
zapasowego magazynu z filmem, z zasadniczych zdjęć ekspedycji. na
które przeznaczono 4 minuty, uratowane przynajmniej zdjęcia ostatniej
minuty.
Pomiary kilku tysięcy zdjęć dokonanych przez ekspedycję gre:mwich'sksą w lutym 1952 roku i dyskusja wyników zajmą oczywiście
j<:szcze pewien czas. Jednak już w tej chwili należy tu zwrócić uwagę
na pewne fakty, a mianowiciee: pomysł filmowania zaćmień Słońca dh
uzyskania dokładnej względnej pozycji Słońca i Księżyca, czy też, jak
się mówi, dla otrzymania momentów kontak1ów, nie jest wcale nowy.
Wśród innych pragniemy tu przypomnieć pol<>kie ekspedycje na zaćmie
nia Słońca zorganizowane przez prof. T. B a n a c h i e w i c z a z Krakowa w latach 1927 do Laponii Szwedzkiej, w 1932 do Ameryki Pół
nocnej oraz w 1936 r. do Związku Radzieckiego (Syberia), do Grecji
i Japonii. Ekspedycje te posługiwały się aparatami filmowymi zwanymi
chronokinematografami. zbudowanymi w Kraju, przy pomocy których
udało się zaobserwować w czasie jednego zaćmienia Słońca sto kilkałości
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dziesiąt ścisłych momentów
zwalających z nienotowaną
współrzędnych oraz różnicę

tworzenia się i znikania pereł B a i l y, podotychczas dokładnością wyznaczyć różnice
promieni Słońca i Księżyca. Chociaż nie
<>publikowano jeszcze ostatecznych rezultatów greenwich'skiej ekspe-dycji zaćmieniowej z roku 1952 posługująceJ się metodą Atkinsona,
można już z góry zaryzykować opinię, że metoda ta nie przekroczy
-dokładności, jaką daje metoda Banachiewicza odnośnie wyznaczenia
różnic współrzędnych Słońca i Księżyca -- nie dając przy tym ważnej,
ze względu na podstawową wartość promienia Słońca, różnicy promieni
Słońca i Księżyca.
K. K.

OBSERWACJE
MACKIEWICZ MARIA

O insolacji w Polsce
Słońce jest jedynym zewnętrznym źródłem zasilającym glob ziemski
w znaczniejsze ilości energii i całe życie na Ziemi zależy od ostatecznej
przemiany tej energii w ciepło.
Promieniowanie słoneczne stanowi główną przyczynę szeregu zjawisk
występujących bądź to w atmosferze, bądź w podpowierzchniowej warstwie skorupy Ziemi, a mianowicie uwarunkowuje rozkład i przebieg
czasowy temperatur, ogólną cyrkulację atmosferyczną oraz krążenie wod
w przyrodzie, decydująco wpływa na klimat i stany pogody, współ
uczestniczy w procesach tworzenia się gleby i kształtowania rzeźby te.:.·t'nu. Znajomość ilości dopływającej energii słonecznej ważna jest nie
tylko ze względu na możliwości badania samego Słońca, o którym pra·wie wszystkie w1adomośei zawdzięczamy właśnie jego promieniowaniu,
lecz także w szeregu takich nauk jak fizyka atmosfery, meteorologia,
klimatologia itp.
Udział promieniowania Słońca w procesach organicznych na Ziemi
pl'zenosi sprawę badania dopłyv.•u energii słonecznej w dziedzinę zagadnień praktycznych, gdzie kontrola tego dopływu gra ważną rolę w medycynie, rolnictwie, a nawet znajduje zastosowanie w komunikacji powietrznej, czy też w architekturze w związku z kalkulacją opałową.
Słońce wysyła promieniowanie elektromagnetyczne o szerokim zakresie długości fal, jednakże zagadnienie omawiane w niniejszym artykule dotyczyć będzie pewnej dziedziny widma słonecznego, a mianowicie
promieniowania świetlnego i cieplnego, zawierającego się w granicach
<>d około 0.293 J.1. do 14 J.1. • Należy jednak zaznaczyć, że przedział od l J.l.
do 8 1.1. ulega tak silnemu pochłanianiu, głównie przez parę wodną.
dwutlenek węgla i ozon, że praktycznie zupełnie nie wchodzi w grę.
Przez insolację będziemy rozumieć całkowity zasób energii otrzymywanej w pewnym okresie czasu, w postaci promieniowania świetlnego
i cieplnego, przez jednostkowe pole wybrane na powierzchni Ziemi.
Ażeby zbadać zmienność dzienną i roczną insolacji oraz odtworzyć
jej rozkład przestrzenny wykorzystałam serię pomiarów natężenia pro.mieniowania, wykonanych w Warszawie w okreSte czasu 1900-1939,
uzupełniając ją danymi dla innych miejscowości naszego kraju, zac:!crpniĘ:tymi z licznych prac prof. Wł. G o r czyń s ~i e g o i prnf.
~- S t e n z a.
Zanim jednak przystąpimy do rozpatrzenia otrzymanych wynik•'.w
-warto poświęcić chwilę uwagi własnościom atmosferv pod względem
przepuszczalności energii słonecznej. Zagadnienie ek::tynkcjl promieniowani::J. ma wielkie znaczenie w astronomii, gdyż wszystlde nasze
obserwacje noszą na sobie piętno osłabiającego \oVpływu atmo<>fer:".
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Gdyby Ziemia była pozbawiona otoczki atmosferyczneJ , natężenie prn·mieniowania w pewnej miejscowości na powierzchni slwrupy zależałoby
jedynie od ukŁadu warunków natury astronomicznej, a więc od odległości Ziemi od Słońca oraz od zmian wysokości Słońca, wywotanycl'l
przez obrót dobowy Ziemi i jej obieg po orbicie. ścisła ocena strat
energii promienistej w atmosferze należy do ~adań trudnych ze względu
na konieczność uwzględnienia szeregu procesów fizycznych z dziedziny
pochłaniania i rozpraszania promieniowania przez gazy i zawiesiny,
znajdujące się w atmosferze w postaci stałych lub ciekłych cząstek. Na
szczególne wyróżnienie zasługuje wyb1tny wpływ zawartosci pary wodnej.
Ażeby w przybliżony sposób w yra'1:ić matematycznie natężenie promieniowania przenikającego ku powierzchni Ziemi można przy j ą ć prawe>
wykładnicze

i"
i= - · q
R~

m •

sin h f.\

v

gdzie i 0 oznacza stalą si oneczną.
Wzór ten pozwala obliczać natężenie promieniowania słonec z nego ,
padającego na jednostkowe pole, umies?czone poziomo na powierzchni
Ziemi, w zależności od wysokości Słońt:a - i' 0 , odległości Ziemi od
Słońca R (wyrażop.ej w jednostkach ~redniej odległości Ziemi od
Słońca), od drogi przebywanej przez promienie w atmosferze m (tzw.
masy atmosferycznej) i wreszcie od własności optycznych atmosfery,
wyrażonych przez współczynnik przepuszczalności q. Dla wyjaśnienia należy dodać. że w pierw~zym przybliżeniu , tzn. gdy powierzchnię Ziemi
uważamy za poziomą płaszczyznę , masa atmosferyczna m wyraża sh~
wzorem m
cosec h O, a więc gdy h O = 90", to m
l. W praktycznych obliczeniach posługujemy się tablicami dla mas atmosferycznych,
które podają dokładniejsze ich wartości z uwzględnieniem krzywizny
Ziemi, refrakcji itp. Wielkość współczynnika przepuszczalności, wskazuje
na to, jaki ułamek natężenia promieniowania słonecznego, reprezentowanego poza granicami atmosfery, przenika ku powierzchni Ziemi przy
pionowym kierunku padania promieni.
Chociaż przytoczone wyż e j równanie powinno być stosowane tylko
w przypadku promieniowania monochromatycznego i oddzielnie dla
poszczególnych procesów, jakim promieniowanie ulega w atmosferze ,
to jednak pozwala nam ono otrzymać pewne średnie wartości współ
czynnika przepuszczalności q. Do obliczeń tych wprowadziłam wartości
natężenia promieniowania otrzymane z pewnej empirycznej zależności
i = i (m, p), ustalonej na podstawie d?.nych obsen.vacyjnych, a dającej
nam natężenie w funkcji masy atmosferycznej - m, oraz prężności
pary wodnej - p, zawartej w atmosferze. W wyniku okazuj e s ię, że
wartości współczynnika przepuszczalności dla Polski wahają sic: w przeciągu roku około liczby O8, przekraczając ją w okresie zimowym i spadając poniżej nil?j latem., Świadczy to o większej absorpcji promieniowania w miesiącach letnich. Tu znajdujemy potwierdzenie i wytłu
maczenie faktu, że zimą przy tej samej wielkości masy atmosferyczneJ
natężenie promieniowania słonecznego jest reprezentowane przez większe
liczby niż latem . W porównaniu z Finlandią i Szwecją przepu szczalność
promieniowania w Polsce jest na ogół mniejsza, natomiast dla okolic
Leningradu średnia roczna wartość współczynnika przepu s zczalności
jest niższa niż u nas
Obliczanie miesiecznych i rocznych ilości energii otrzymywanej od
Słońca przeprowadziłam dla 78 punktów wybranych na terenie naszego
kraju na tle przyjętego rozkładu geograficznego ci!>nienia atmosferycznego, prę:i:ności pary wodnej oraz czasu trwania usłonecznienia .

279

URANIA

Załączona mapka przedstawia roczny układ linii jednakowej inso·Jacji tzw. izalei (z greck. ci. l.. i01:
- ciepło słoneczne, miejsce ogrzane
Słońcem). Mapka ta w ogólnych zarysach przypomina sytuację, jaką
na terenie Folski spotykamy w okresie lata, zimą bowiem izaleje przebiegają przeważnie równoleżnikowo. Większe różnice w zaopatrzeniu
w energię słoneczną spotykamy na wschodzie kraju, gdzie południowe
obszary wykazują najwyższe wartości insolacji (65 kcal cm-2 rok-'), na
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pólnocy zaś pojawia się wyrażnie minimum (50 kcal cm-' rok- 1).
Insolacja w zachodniej części kraju wykazuje bardziej równomierny
rozkład, jedynie u wybrzeży zatoki Gdańskiej, oraz w centralnych obszarach spotykamy zwiększone ilości energii.
Porównanie liczb otrzymanych dis. miejscowości położonych na róż
nych wysokościach nad poziomem morza pozwala ustalić zmiany w dopłyWie promieniowania w zależności od wzniesienia. Okazuje się, że
gradient wysokościowy wynosi około 0,1 kcal cm-' mies.- 1 1100 m.
Wpływ położC'nia geograficznego szczególnie wyraźny jest zimą, latem
natomiast układ czynników meteorologicznych w znacznym stopniu decyduje o przebiegu izalei, jednakże zmiany insolacji od południa ku
północy łatwo zauważyć. Przy wzroście szerokości geograficznej o 111
spadek insolacji wynosi na ogół od 0.1 do 0.2 kcal cm- 2 mies.- 1• W rocznym rozkładzie energii 1<łonecznej udział położenia geograficznego jest
bardzo wyraźny.
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ODPOWIEDZI
Czy

wszechświatowi

(Odp\:>wiedź członkoWi

grozi

śmierć

cieplna

PTMA ob. J. K. z Warszawy)

Wszechświat

stale żyje i zmienia się. Zachodzą zjawiska, które ustajego wygląd. Wśród nich na szczególną uwagę zasługują
zjawiska nieodwracalne, które sprawiaJą, że żadna część
wszechświata nie może drugi raz powrócić do stanu, w jakim była
przedtem. Takich nieodwracalnych zjawisk znamy wiele. Wiadomo na
przykład, źe we wnętrzach gwiazd energia atomowa zamienia się masowo w energię promienistą i zostaje rozproszona pod postacią świa
tła w przestrzem, nie znamy natomiast żadnego procesu, w którym by
energia promienista zamieniała się masowo z powrotem w atomową. Tak
więc jest coraz więcej błąkających się w przestrzeni kwantów światła.
Innym takim procesem jest stała degeneracja energii cieplnej, polega··
Jąca na tym, że przy wszelkich zjawiskach fizycznych, w których stykają się ciała o różnych temperaturach, dążą one do wyrównania i ustalenia pewnej średniej temperatury. Ponieważ zaś wydajność przekształ
<:ania energii cieplnej na inną (np. na energię mechaniczną lub elektryczną) zależy od różnicy temperatur, w jakiej zamiana się odbywa,
przeto procesy przekształcania ciepła w inne rodzaje energii stają się
-<:oraz mniej wydajne.
Tego rodzaju nieodwracalne zjawiska powodują, że ewolucja wszechświata nie stanowi zamkniętego kręgu stale powracających, tych samych form, lecz podobnie jak wszelka ewolucja (np. ewolucja żywych
ustrojów) prowadzi do form coraz to nowych i posiada pewien kierultek wytyczony nieodmiennie prawami przyrody.
Opierając się na prawie degeneracji energii niektórzy uczeni idealistyczni uznają pesymistyczny pogląd, że wszechświat dąży nieuchronnie
do tzw. śmierci cieplnej, która ma polegać na tym, że po pewnym
-<:zasie temperatury wszystkich ciał we wszechświecie wyrównają się
i wtedy ciepła nie będzie można w żaden sposób wykorzystać. Ponie-waż zaś we wszystkich najważniejszych zjawiskach fizycznych przemiany cieplne odgrywają pewną rolę, przeto zjawiska fizyczne, a więc
również oparte na nich zjawiska chemiczne i biologiczne przestaną się
odbywać i wszystko stanie się całkowicie martwe. Pogląd ten, aczkolwiek powołujący się na rzeczywiste prawa przyrody, jest oczywiście
wicznie

l

zmieniają

błędny.

Przede wszystkim zbyt mało znamy dziś przyrodę, abyśmy mogli
rysem ewolucji wszechświata zawsze i wszędzi~
jest rozpraszanie energii. Możemy tylko powiedzieć, że w czasie obecnym jest fo zasadniczy rys tej części wszechświata, w której żyjemy.

twierdzić, że głównym
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odległych przestrzeniach wszechświata, a przede wszystkim po upły
wie wielu epok kosmicznych, mogą podstawową rolę odgrywać całkiem.
inne czynniki, zupełnie nie znane dzisiejszej nauce. Jeśliby się jednak
miało nawet okazać, że stałe rozpraszanie energii jest rzeczywiście wszę
dzie i zawsze podstawowym prawem ewolucji wszechświata, to i tak
nie należałoby mówić o jakiejś śmierci cieplnej. Wiadomo bowiem,
że zupełne wyrównanie temperatur nie nastąpi nigdy, mimo że może
być coraz to większe i większe, bo i sam proces wyrównywania w miarę
zaniku różnic temperatur musi przebiegać coraz wolniej. Podobnie nie
napełni się nigdy całkowicie szklanka, do której nalewać będziemy
zawsze połowę pozostającej do napełnienia części, mimo iż będzie coraz.
to pełniejsza. Pewne różnice temperatur będą istnieć stale i stale będ·l
mogły przebiegać pewne zjawiska fizyczne. Warto przy tym zauważyć,
że większa różnica temperatur sprzyja wp!'awdzie zjawiskom bardziej
potężnym, nie można jednak powiedzieć, że bardziej skomplikowanym.
Nikt chyba nie będzie twierdził, że zjawiska świata organicznego zachodzące w ciałach roślin i zwierząt a wymagające stosunkowo małych różnic temperatur są mniej skomplikowane niż zjawiska fizyczne przebiegające we wnętrzu gwiazd, gdzie różnice temperatur poszczególnych warstw materii wynoszą miliony stopni. Tak więc jeśh
przyjąć stałe rozpraszanie się oraz wyrównywanie ciepła i innych postaci energii, to należałoby się raczej spodziewać, że zjawiska we wszech- ·
świecie będą się stawać coraz bardziej skomplikowane i subtelne. Czy
można wobec tego mówić o śmierci?
Tak można odpowiedzieć ogólnie na główne pytanie zawarte w liście. Trudniej natomiast odpowiedzieć na pytania szczegółowe, jak np.
czy istnieją galaktyki składające się z samych gwiazd wystygłych i czy
nasza Galaktyka stanie się kiedyś taka. Dotychczas sprawa ewolucji
gwiazd nie została jeszcze wyjaśniona. Ponieważ jednak to zagadnienie jest obecnie szeroko dyskutowane, na co wskazują chociażby konferencje kosmogoniczne w ZSRR (patrz Urania, T. XXIII, str. 225), oraz
sympozjon Międzynarodowej Unii Astronomicznej poświęcony temu zagadnieniu (Urania T. XXIV, 9), przy czym ciągle zdobywa się nowedane obserwacyjne dotyczące gwiazd i galaktyk, przeto można m1eć nadzieję, że i na to pytanie będzie można w ciągu najbliższych kilkudziesięciu lat coś konkretnego odpowiedzieć.
l

Konrad Rudnicki

ERRATA. Urania, t. XXIV, treść nru 7 w j~z. ros. w. l! od g. z!amiast·
BarJUIAbl Ha aTMocct>epy aeMJIH ma być: BarJIHAhi RonepHHKa Ha aTMOcct>epy 3eMJIH. Tamże \\. 7 od d. zamiast: HHH MeTeopoB B nepHOAe OT ..•
ma być: A. n a x o JI b 'ł H K : Ha6moAeHHJI ~teTeopoB B nepHOAe OT ...
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KALENDARZYK ASTRONOMICZNY
na wrzesień 1953 r.
Wszystkie ZJawiska podano w czasie środkowo-europejskim.

l
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Wrzesień

1953:

dostępna przez lornetki (p. Urania str. 284.).
17h Jowisz w złączeniu z Księ!ycem w odstępie 4°.
22h Uran w złączeniu z Księżycem w odstępie pół stopnia.
do 6. Wenus przesuwa się poniżej gromady Złóbek (Praesepe)
w Raku.
5. Rano, od 2h, tuż obok leżącego sierpa Księżyca z pięknym świa
tłem popielatym świeci Wenus. Złączenie nastąpi o 4h z odstępem
środków obu ciał niebieskich 19' geocentrycznie. We wschodn. Azji
i w Australii widoczne jest zakrycie Wenus przez Księżyc.
5. Przed południem Wenus z łatwością dostrzegalna jest za dnia niewiele powyżej sierpa Księżyca, w odstępie niespełna 40° (4 razy
szerokość pięści na wyprężonym ramieniu) na prawo od Słońca.
6. 1811 Mars w złączeniu z Księżycem w odstępie 4°.
6./7. Z końcem nocy wschodzi "leżący" sierp Księżyca z jasnym świa
tłem popielatym. Tuż nad nim znajduje się Regulus (1-szej wielk.),
wyżej zaś czerwony Mars (2-giej wielk.).
7. 1011 Merkury w górnym złączeniu ze Słońcem.
7. do 21. Przed świtem dobrze widoczne jest światło zodiakalne jako
skośna smuga na wschodnim niebie.
8. 16h Merkury w niewidocznym złączeniu z Księżycem.
11. 17h Neptun, 23h Saturn w złączeniu z Księżycem w odstępie 8''·
12.! 13. Złączenie Marsa z Regulusem w odstępie 3_4 °.
14. Gwiazda 3-ciej wielk. pi Niedżwiadka będzie zakryta przez Księ
życ.
Obserwatorium Krakowskie podaje momenty zniknięcia za
popielatym brzegiem tarczy Księżyca: w Poznaniu 18h 57m, Toruniu 18h 58m, Wrocławiu 19h Om, Warszawie 19h OJm. Krakowie
19h 06m. Na lewo od "stojącego" sierpa Księżyca widać Antaresa.
18. l4h Jowisz w kwadraturze ze Słońcem. W tym okresie najdogodniej
obserwować zaćmienia satelitów Jowisza.
22./23. Księżyc w pełni i jednocześnie w perigeum; tarcza niezwykle

l.
1.
3.
4.

do 30. Planetka Westa

duża.

Słońce wstępuje w znak Wagi, równonoc i początek jesieni
astronomicznej. Tarcza Słońca od 16. IX. świeci na tle gwiazdozbioru Panny, do gwiazdozbioru Wagi przejdzie 30. X.
23. 10h Wenus w złączeniu z alfa Lwa. Regulus )1:! 0 poniżej Wenus.
26 .127. W ciągu nocy Księżyc zbliża się do Plejad i zakryje je nad
ranem. Focząwszy od Jh 45m poszczególne gwiazdy znikać będą za
lewym jasnym brzegiem Księżyca i mniej więcej w godzinę póżniej
nagle ukażą się spoza ciemnego prawego bqegu tarczy. O świcie
Księżyc zakryje środkową część Plejad.
29. 4h Jowisz w złączeniu z Księżycem w odstępie 3°. Wieczorem Jowisz znajduje się na prawo od Księżyca, zaś Kastor i Poluks na
lewo.
30. 15h Merkury w niewidocznym złączeniu z Neptunem w odstępie 2)-<:; 0
30. IX ./1. X. W ciągu nocy Księżyc zbliża się do Urana i zakryje go
nad ranem po godz. 4h 30m swoim jasnym brzegiem tarczy. Stopniowe znikanie tarczy Urana za Księżycem obserwowane być może
tylko przy najsilniejszych powiększeniach.
Minima Algola: 1d 2211.2, 4d 19h.O, 19d Jh.l, 21d 23h.9, 24d 20h.7 i 27d 17h.5.
Minima główne Beta Liry: Wrzesień Id 2h, 14d lh i 26d 23h.

23. 911

l...:

URA N IA
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Maksim a gwiazd zm iennych dłu gookresowyc h typu Mira Wieloryba:
19. IX. T W. Nied ź. Rekt. 12h 34m. Dekl.: + 59°.7. Maks.: 6m.4. Okres: 262ri.
22. X. U B a rana Rekt: 3 08 Dekl.: +14.6. Maks.: 6.4. Okres: 370.
Z jawiska w układzie sa telitów Jowisza :
IV-ty satelita mija tarczę Jowisza: 1./2., 10., 18. / 19. i 26./27.IX.
Wrzeszeń
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pz I
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26
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27
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PLANETY
MERKURY
Data

Ib czasu

I953

środ.-europ.

l

I=== = =W
= E N U S

W Warszawie
czas środ.-eur.

środ.-europ.

W Warszawie
czas środ.-eur.

l

l

l

I b czasu

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

zach.
Rekt.
Deki.
wsch.
zach.
h
m
b m
b mi
•
i 17b o8m
I h16 m
29.Vlll. 9h s6m +
8 03 + 19·9
3 46 r8 26
B. IX.
II IO
+ 7.2 soo 18 19 8 52 + 17.7 I 41 17 02
12 15 ,_ 0.7
16 52
6 07 18 03
I8.
9 40 + 14-5 2 09
13 13 8.1
28.
7 04 17 44 10 28 + 10.7 2 38
16 37
7. IX. w górnym złączeniu ze Słońcem Jest jasną gwiazdą poranną, 5. IX.
i dlatego w ciągu września niewidoczny. łatwo widoczną również za dnia.
23. IX. blisko Regulusa.
Rekt.

l

Deki.

wsch.

14~3

l

MARS
18 07
3 os
+ r6.r
17 41
3 03
+ 14.1
r8.
300
17 13
+ ll.9
2 5s
28 .
r6 45
+ 9·6
Widoczny nad ranem jako gwiazda 2-giej
wieik., 12. IX. blisko Regulusa. Wenus
świecąca na prawo powyżej Marsa, zbliża
się do niego. Zlączenie nastąpi 4. X.
29. Vlll.
8. IX.

9 29
9 54
IO 18
10 42

SATURN

l

l

29. Vllll 13 32,- 7.1
9 II
20 os
rB. lX.
13 40 - 7-9
8 os
r8 so
8. X.
13 48 - 8.7
6 59
17 35
Zachodzi wkrótce po Słońcu i z trudem jest
widoczny na wieczornym jasnym niebie
w gwiazdozbiorze Panny jako gw. l-ej w.

NEPTUN
29.Vlll.l I3 241- 7.o J 9 o2 J 19 57
8.X.
13 29 - 7.5
6 33
I7 22
W sąsiedztwie Saturna na jasnym tle
nieba wieczornego już niewidoczny.

ll

5
5
5
5

30
35
40
43

JOWISZ
+ 22.7 22 22
+ 22.7 21 48
+ 22.8 21 12
+22.8 20 36

14
14
13
13

53
19
45
o8

późnego wieczora świeci na tle
~w. azdozbioru Byka jako gwiazda

Od

minus 2-giej wielk. Najdogodniej
lunetki

można obserwować przez
zaćmienia satelitów.

l

URAN

~7 ~~39 l t+ ~~:~
l 2~ ~~ l ~~ ~~
21.9 21 59 l J4 19
Przez lornetki dostępny w drugie
części nocy w gwiazdozbiorze Bliźniąt jako gwiazda 6-tei wielkości .
30. IX. zakryty przez Księżyc.

l

PLUTON
9 s6J+ 22.61 2 481 19 r8
lO 00 + 22.3
O 17
16 43
Po sierpniowym złączeniu ze Słońcem jeszcze nie~siągalny.
m

Planetka nr. 4:

Jasność:

W E S T A

4Ś

sś

6.8 wielk.

32~~-2~ s~

1 30. 1x.Jz1h z6.7 J- 23°
l zo. x. J 2rh
10. 1x.J2; 32.81-23°
20. IX. 21 28.2 -24 o2 10. X. 21 28. t -23 35 30. X. 21 39.2 -22 07
Dla odszukania planetki należy w ciągu szeregu posrodnych wieczorów wykonać dokładne
rysunki z wazyatkimi nawet najiłabazymi gwiazd•m• doatrzegalnymi przez używaną lunet~
w okolicy nieba wskazanej przez współrzędne planetki. Przez porównanie rysunków znaleźć można planetkę jako tę z pośród gwiazd, która zmieniała sw• ooloienie z dnia na dzień
jednakowo w tym samym kierunku.

Redaktor: STEFAN PIOTROWSKI
Komitet

redakcyjny:

JAN GADOMSKI,
WŁADYSŁAW

JANUSZ

PAGACZEWSKI,

TĘCZA

Adres Zarządu Głównego P. T. M. A. oraz Redakcji i Administracji
URANII : Kraków, św. Tomasza 30/8. - Telefon 538-92.
Biuro czynne codziennie, z wyjątkiem niedziel i świąt,
w godzinach 9-13 i 16-19, w soboty 9-13.
Konto

Zarządu

Gł

P. T. M. A.: PKO IV-5227/113.

Contents

Co~epmaHHe

ARTICLES
J. G a d o m ski: The unique birth
testimany of Kopernik.
M.

Karp o w i c z: William Herschel the pioneer of stellar
astronomy.

J. M er g e n t a l er: Sun and stars
(Conclusion).
A. Gaj: Hermes

CTATbH

R. r a A o M c K H ił : EJIHHCTBeHHaH
<<MeTpli'IeCKaH
HonepnHKa.
M.

H a p n o B H q:
BHJibHM
reprneJib - nHOHep 3Be3AHO!ł
aCTpOHOMHH .

R . M e p re H T a JI e p :

CoJIHI~e

H 3Be3Abl ( OKQHqaHHe).
A . r a ił : repMec.
XPOHHHA

CHRONICLE
A hypothesis of the origin of filamentry nebulae. - New results in
radio-astronomy.- Greenwich eclipse expedition.

BbinHCb•

rHnOTe3a O npOHCXOmAeHHH BOJIOKHHCTbiX TyMaHHOCTeił.
Hosbie pe3yJibTaTbi H3CJieAoBaHHił B 06JiaCTH paAHOaCTpOHOMHH. rpHHBHqCKaH 3KCneAHI.\HH AJIH Ha6JIJOAeHHH COJIHeqHoro 3aTMeHHH.

OBSERVATIONS
radio-astronomy.- Greenwich eclip;e expedition.
QUESTIONS AND ANSWERS
ERRATA
ASTRONOMICAL CALENDAR .

HABJIIOJJ:EHHR
M.

M a 1.1 K e B H q:
s I1oJibrne.

HHCOJIHI.\HSl

BOITPOCbl H OTBETbl
OITEqATHH
ACTPOHOMWIECHHf1
HAJIEHJJ:APb

KOMUNIKATY KOt. PTMA
na

miesiąc wrzesień

1953 r.

Gliwice - l. Sekretariat Koła jest czynny w ponledzla!kl (godz. lt>-19), czwartki
(godz. 17-19) oraz soboty (godz. 10-12) w Gliwicach. ul. Sobieskiego 26. teł
49-77 - Inż. T. Adamski.
2. Biblioteka jest czynna przy sekretariacie.
3. Pokazy nieba odbywają się w każdy bezchmurny wieczór po uprzednim
telefonicznym porozumieniu się:
Gliwice - ul. Sobieskiego 26, te!. 49-77 - inż. T. Adamski.
Ruda Sl. - ul. 3-go Maja 32, tel. 524-67 l 524-69 - J. Kasza.
Kraków - 1. Sekretariat Koła jest czynny codzienn!e w godzinach 9-13 t Ul-11
(soboty 9-13), ul. św. Tomasza 30/ 8, tel. 5:18-92.
2. Ludowe Obserwatorium Astronomiczne prowadzi na Wawelu pokazy nieba
przez lunety w każdy bezchmurny wieczór (oprócz niedziel l liwtąt) w godzinach 2Q--22.
Nowy Sącz - Sekretarl"t Koła jest czynny we wtorki i
w lokalu Koła, ul. Jagiellońska 50a.
Poznań

- l. Sekretariat 'Cola jest czynny w
w godz. 15-17, ul. Golęcińska 7.

poniedziałki,

piątki

wtorki,

w godz. 17-19
środy

t czwartki

2. Dnia 24. IX. (czwartek), godz. 19 - film pt. "Wszechświat", połączony z dyl poprzedzony prelekcją. Sala Poznańsklego Tow. Przyjaciół Nauk,
ul. Lampego 26/26.
Toruń Dnia 14. IX. (poniedziałek), godz. 18 - odczyt Romana Szymańskiego
pt. "Słońce i jego działalność". Sala PTMA, ul. Kopernika 17.
skusją

Warszawa - l. Sekretariat Koła jest czynny we wtorki, czwartki l soboty
w godz. 19-20, al. Ujazdowskie 4.
2. Ludowe Obserwatorium Astronomiczne prowadzi pokazy nieba w gmachu
Obs. Astr. U. W., al. Ujazdowskie 4, w każdy pogodny wieczór loprócz niedziel i świąt) w godz. 2Q--22.
3. Dnia 17. IX. (czwartek), godz. 19 - odczyt dra J. Gadomskiego pt. "Zycie
Kosmosu". Sala Kopernika w Obserwatorium Astronom. U.W. Al. Ujazdowskie 4.
Przypominamy

uchwałę

IV Walnego Zjazdu Dt'legatów

Kół

PTMA:

w

Roku Kopernikowskim 1953 każdy członek PTMA powinien zwerbować
conajmnlej jednego nowego członka Towarzystwa tak, by liczba członków
PTMA w roku tym się podwolla.
Odznaki PTMA, dla członków zwyczajnych (emaliowane) w cenie 18 zł (plus
4 zł na koszta przesyłki) oraz dla członków-kandydatów (oksydowane) w cenie
zł 4,50 (bez kosztów przesyłki) są do nabycia w biurze Zarządu GI. PTMA.
Obrotowa Mapka Nieba, do nastawiania na określony dzień i godzinę, ułatwia
rozpoznawanie gwiazdozbiorów. Mapki są do nabycia w biurze Zarządu GI.
PTMA, w cenie zł 9, - (plus ' 4 zł na koszta prz&sylkl).
"Niebo przez lornetkę" dra J. Pagaczewsklego - str. 112 - cena 8 zł (plus 2
na koszta przesyłki) jest do nabycia w biurze Zarządu GI. PTMA.

zł

członków zwyczajnych wynosi 16 zł za rok kalendarzowy, a człon
ków-kandydatów (uczniowie szkól średnich) 6 zł za rok szkolny. Członkowie
nowowstępujący wypełniają deklarację przystąplenia i wpłacają jednorazowo
wpisowe zł 1,50.

Składka

Wszelkich wypłat należy dokonywać na konto Zarządu GI. PTMA, Kraków, ul.
św. Tomasza 30J8, PKO Nr 4-113-5227 z wyraźnym podaniem celu wpłaty.
"Urania" wychodzi jako miesięcznik w objętości 2 arkuszy druku dnia 25-go
każdego miesiąca. Wszyscy członkowie PTMA otrzymują "Uranię" w ramach
skladkl członkowskiej . Dla nieczłonków prenumerata roczna wynosi 24 zł.
Cena zeszytu 2 zł.
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DZIERNIK 1953

TRESć

Nr 10:

ARTYKUŁY

St1

Jan G a d o m ski : Krzywa Lissajous - Kopernika
Michał Kam i e ń s k i : Uług-bek, szach-astronom .
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KRONIKA
Tegoroczne komety. - Zabytkowe przyrządy dla Obserwatorium
Astronomicznego U. W. - Astronomia w Chinach Ludowych. Ogólnozwiązkowe Plenum Komisji Komet i Meteorów. Ile energii promienistej Słońca otrzymuje Ziemia. - Deszcz Giacobinid
z 1952 r.- Sąsiedztwo Słońca.- Badanie ruchów cefeid krótkookresowych.- Odkrycie nowej ruchomej gromady gwiazd.- Nowa ocena
masy Galaktyki. - Budowa gwiazd zmiennych typu R V Tauri. Zależność obrotu Słońca od aktywności słonecznej.
Zmiany jasności komety Enckego
299

OBSERWACJE
1:

W. Szulakowski: Minimum RZCas
W. S z y m a ń ski: O asymetrii rozkładu plam w stosunku do

centralnego

309

Z KORESPONDENCJI

311

..

313

KALENDARZYK ASTRONOMICZNY
Ryciny na

313
okładce

W październiku 1491 roku zapisuje
wersytet krakowski.

,,l!

307

słonecznej

ASTRONOMIA W SZKOLE

ERRATA

,,

tarczy

południka

306

Znak zodiaku:

się Mikołaj

Kopernik na u n i -

Niedźwiadek

Fot. T. Przypkowski

1:

li

ł036

- 19. 8. 1953 - M-4-15123 - 5.000 -

Druk

Objęt .

ukończono

2 1/• ark. - Pap. sat. Al V kl. 60 gr.
22. 9. 1953 r .

Drukarnia Zwiazkowa w Krakowie, ul.

l!

Mikołajska

13

ROK XXIV
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Nr 10
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URANIA
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CZASOPISMO A S TRONOMICZN E
POPULA R NO - NAUKOWE
ORGAN POLSKIEGO TOWARZYSTWA MIŁOŚNIKÓW ASTRONOMil

l

K R AK 0 W 1953

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

\

!
JAN GADOMSKI -

Warszawa

KRZYWA LISSAJOUS -

KOPERNIKA

Myśl twórcza K o p e r n i k a sięgała w swych dociekaniach
i do dziedzin poznania z astronomią spokrewnionych, osiągając
nieraz zadziwiające wyniki. Takie tereny poszukiwań astronoma stanowiły: matematyka, fizyka, geografia, geodezja i ~ar
iografia.
Kopernik, na podstawie obserwacji różnych zjawisk na Ziemi
oraz długoletniego wnikania myślą w budowę Kosmosu, przewidział istnienie powszechnej grawitacji. W "De revolutionibus" odnajdujemy taką jego na ten temat wypowiedź:
"Ja sądzę, że ciążenie niczym innym nie jest, tylko pewną
dążnością przyrodzoną, nadaną cząstkom ciał, ażeby do jedności i całości zmierzały i łączyły się ze sobą w postać kuli.
Można sądzić, że Słońce, Księżyc i inne planety obdarzone są
tą własnością, aby skutkiem niej utrzymywały się w tej kulistości, w jakiej się przedstawiają".
Trudno o jaśniejszą i trafniejszą charakterystykę tej podstawowej własności wszelkiej materii we wszechświecie, którą
miał wykryć i matematycznie opracować dopiero dwa wieki
później Isaac N e w t o n. "Cząsteczki ciał", o których mówi
Kopernik, to nic innego, jak atomy materii. Znajdujemy też
u Kopernika zupełnie ścisłe określenie "środka ciężkości" ciał.
Zatem całe ujęcie zagadnienia powszechnego ciążenia, jak
i użyte słownictwo, jest bezbłędne, mimo iż było to cztery
wieki temu.
Z dokładniejszego rozpatrywania "De revolutionibus" wynika, że ruch jednostajnie przyspieszony ciał spadających na
powierzchnię ziemi nie uszedł jego bacznej uwadze. Wzmianek

l

i
l

l

1

l

l

l
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o tym zjawisku nie spotykamy zupełnie u Ary s t o t e l e s a,
na którym się Kopernik opierał. Jest to więc jego własne spostrzeżenie. Pogląd ten Kopernika stał się prawdopodobnie 100
lat później punktem wyjścia dla G a l i l e u s z a w jego podstawowych dociekaniach nad swobodnym spadkiem ciał puszczanych wolno ze szczytu pochyłej wieży w Pizie.
Kopernik zdefiniował również jako pierwszy zasadę ruchów
względnych, na której oparł najistotniejsze osiągnięcia nowej
teorii budowy świata. Zasady tej nie znał P t o l e m e u s z
i dlatego uległ bezkrytycznie złudzeniom zmysłów.
Zdumiewającym jest, że dla Kopernika przebieg zjawisk
ruchu wahadłowego, odgrywającego w fizyce tak ważną rolę .
nie był tajemnicą . Tłumaczy się to tym, że zastosowanie zasad
t ego ruchu było mu potrzebne do jego wnikliwych badań ruchów ciał niebieskich. Zagadnieniu temu poświęcił Kopernik
w księdze III-ej "De revolutionibus" rozdział 4-ty pt.: "Jakim
sposobem ruch tam i na powrót, czyli kołysania, powstaje z ruchów kołowych". Ruch wahadłowy po linii prostej uważał Kopernik trafnie za wynik dwóch ruchów jednostajnych odbywających się jednocz-eśnie po dwóch jednakowych kołach .
W innym miejscu dzieła stwierdza, że gdyby wspomniane koła
były różnej wielkości, to wynik takiego ruchu dałby elipsę.
W tego rodzaju rozważaniach dotyczących poszukiwań zwią
zanych z ruchami ciał niebieskich idzie Kopernik jeszcze dalej ,
składając w zdumiewająco wnikliwy sposób w wypadkową dwa
równoczesne ruchy wahadłowe o okresach wahnień w stosunku
l: 2. Jest to najstarszy, pierwszy w historii nauk matematycznych krok na tym polu. W dzisiejszym języku matematycznym powiedzielibyśmy, że Kopernik pierwszy wyprowadził i wykreślił krzywą czwartego stopnia, jedną z tzw. figur
akustycznych J . A. L i s s aj o u s, którą poznano dopiero
w pierwszej połowie XIX-go wieku. Ma ona kształt jakby zgniecionej ósemki i zowie się u Kopernika po łacinie: corollae
intortae similis, tj . "do wieńca skręconego podobną" (por. ryc.
na wkładce między str. 300-301). Ponieważ, jak już powiedzieliśmy, każdy ruch wahadłowy prostoliniowy był uważany przez
Kopernika za wynik współczesnych dwóch jednostajnych ruchów kołowych, przeto ostatecznie mamy tu do czynienia ze
złożeniem w wypadkową aż czterech jednostajnych ruchów
kołowych, odbywających się jednocześnie z różnymi prędko
ściami kątowymi.
Jaką drogą doszedł

do tego Kopernik, trudno dociec. L. B i rk e n m ajer tak określa to osiągnięcie: "Widzę tu jeden z tych
jasnych, rzadkich błysków intuicyjnych geniuszu, który wy-
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----------------------------------------------------przedzając myśl późniejszych

nawet pokoleń, w pozornie odod siebie zjawiskach przyrody umiał dopatrzyć się
zakrytego jeszcze przed oczami następców". Birkenmajer bowiem przypuszcza, że mamy tu do czynienia z wyni1dem uważnej obserwacji wahań lampy kościelnej zawieszonej
na długim sznurze u stropu katedry (prawdopodobnie we Fromborku), u spodu której umocował Kopernik drugie krótsze wahadło, wahające się dwa razy prędzej niż lampa. Podobną metodą posiłkował się w r. 1583 osiemnastoletni Galileusz, wykrywając niezmienność czasu trwania ruchu wahadłowego za
pomocą obserwacji w katedrze w Pizie wahań lampy ołtarzo
wej, kontrolowanych uderzeniami własnego pulsu.
ległych
'Związku

MICHAŁ KAMIEŃSKI

-

Kraków

UŁUG-BEK,

szach- astronom

l. Jedną z największych zasług archeologii radzieckiej jest
odkopanie słynnego Obserwatorium Astronomicznego Środko
wego Wschodu, założonego przez szacha Uług-beka w Samarkandzie w r. 1428. Prace wykopaliskowe oraz badania historyczne dokonane przez radzieckich uczonych ujawniły w całej pełni
wygląd tego Obserwatorium, wraz z jego olbrzymim kwadrantem, czyli czwartą częścią koła, który swymi rozmiarami
przewyższał wszystko, co dotąd było zbudowane w tej dziedzinie. Niedługo - bo zaledwie 21 lat - istniało ono, gdyż
w r. 1449 (pięćset lat temu) po tragicznej śmierci Uług-beka,
"Zostało całkowicie zdemolowane przez fanatycznych derwiszy
muzułmańskich, a jego gmach zrównany z ziemią. Mimo to
dokonane przez Uług-beka prace przetrwały wieki i dotąd nie
utraciły swego znaczenia.
Otóż, jeszcze w roku 1908 archeolog samarkandzki W. L.
W i a t kin, odcyfrowując pewien stary dokument z XVII w.
-c:dnoszący się do prawa własności gruntu meczetu, znalazł
w nim wskazówkę, iż grunt ten przylega do miejscowości, nazwanej w tym dokumencie Tal-I-Rasad (Wzgórze Obserwatorium). Zestawiając tę wskazówkę z nazwą miejscowości
Po-I-Rasad (Podnóże Obserwatorium), używaną jeszcze obecnie
przez miejscową ludność, mógł W. Wiatkin wyznaczyć dokład
nie to miejsce, gdzie powinno było znajdować się Obserwatorium Uług-beka. Zauważyć jednak należy, iż nie był on pierwszym, który prawidłowo wskazał to miejsce. Uczynił to na
kilka lat przed nim wielki znawca tej okolicy W. P. N a l i wk i n. Lecz starania Turkiestańskiego Koła Miłośników Archeo-
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logii, podjęte w celu uzyskania od ówczesnego Rządu Rosyjskiego subsydium na prace wykopaliskowe, długo nie miały
powodzenia, i dopiero w roku 1908 wyasygnowano na ręce
W. Wiatkina sumę 800 rubli, z żądaniem, aby była ona wydatkowana ściśle celowo, i iżby on udowodnił, że ruiny Ob-serwatorium Uług-beka znajdują się właśnie na wzgórzu Tal1-Rasad.
Wielką zasługą W. Wiatkina jest, że nie tylko dokładnie
wyznaczył on miejsce, gdzie stało to wspaniałe Obserwatorium,
lecz że na skutek dokonanych przez niego prac wykopaliskowych została odsłonięta główna jego część, słynny kwadrant
Fahri'ego.
Odkryto ślady okrągłego, jak gdyby sztucznie zrobionego
placyka na wyższej, południowej części Wzgórza Obserwatorium, a także istnienie jakiegoś okrągłego muru. Późniejsze
wykopaliska z r. 1948 wykazały, że ten mur jest właściwym
fundamentem okrągłego gmachu Obserwatorium, o średnicy
46,4 m. Następne prace wykopaliskowe W. Wiatkina wskazały
ponadto na istnienie głębokiego, wchodzącego pod ziemię korytarza, zawierającego resztki owego słynnego kwandranta,
a właściwie - sekstansu Uług-beka, za pomocą którego ten
wielki astronom dokonywał swych dokładnych obserwacji.
Środki pieniężne wyasygnowane W. Wiatkinowi były bardzo skromne i po upływie krótkiego czasu zostały wyczerpane.
Prace wykopaliskowe wstrzymano, z wybuchem I Wojny świa
towej wszystko poszło w niepamięć.
2. Prace wykopaliskowe zostały wznowione dopiero w r. 1941;
zahamowane nieco wybuchem II Wojny Światowej, zostały
powtórnie wznowione w r. 1948. W ich wyniku, oraz w wyniku badań historycznych, udało się odtworzyć dokładny widok
samego gmachu Obserwatorium i jego głównego narzędzia
sekstansu Fahri'ego.
Otóż, wzgórze Kuhak, gdzie znajdują się ruiny Obserwatorium, przedstawia się jako naturalny kamienisty pagórek,
wysokości około 21 m. Szerokość podstawy tego pagórka w kierunku ze wschodu na zachód wynosi około 85 m, a w kierunku
z północy na południe około l 70 m. Z górnego tarasu
Obserwatorium, który przewyższał poziom okolicy o 51-55 m.
można było obserwować szeroki horyzont bez przeszkód.
Główny południk ciągnął się daleko i przecinał łańcuch górski
na przełęczy Tachtakaracza.
Okrągły cylindryczny gmach Obserwatorium
(por. rysunek l) wzniesiony na szczycie pagórka, zawierał 3 piętra i mial
od podstawy około 28 m.
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Zauważmy, że rysunek l jest sporządzony na podstawie
traktatu Gyas-Ad-Din-Dżemszid'a, jednego z pracowników
tego Obserwatorium, zawierającego opis narzędzi astronomicznych, a głównie - wspomnianego wyżej sekstansu Fahri'ego.
Otóż w kamienistym pagórku, w kierunku południka, wykuto rów, szerokości około 2 m, gdzie umieszczono dolną część
łuku sekstansu. Ta część jego, która dotąd zachowała się, składn
się z dwóch równolegle biegnących barierek, we wzajemnej od
siebie odległości 51 cm (por. ryc. na wkładce między str. 300
i 301). Są one wybudowane z przepalonej cegły, otynkowane

Rys. l. Obserwatorium

Uług-beka,

próba rekonstrukcji

alabastrem i obłożone marmurowymi płytami. Przez górną
część barierek biegły mosiężne szyny, po których przesuwano
saneczki z przeziernikiem tak, iżby obraz gwiazdy przechodził
przez otwór tego przeziernika i przez centrurn łuku sekstansu,
umieszczonego na górze (por. ryc. na wkładce). Po bokach mosiężnej szyny, na marmurze, były wykute cyfry, odpowiadające
podziałkom koła. Odstępy pomiędzy głównymi podziałkami wynosiły 702 mm, co odpowiada 1°. Są one sobie równe, z dokład-
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nością

do l mm. Stąd łatwo obliczyć, iż promień koła powinien
40.24 m. Pomiary faktyczne, dokonane w r. 1941, dały
jednak nieco mniejszą wartość, mianowicie 40.04 m, bardzo
zbliżoną do poprzedniej .
Głównym zadaniem tego narzędzia było wyznaczenie podstawowych stałych astronomicznych, a więc: nachylenia ekliptyki do równika, punktu równonocy wiosennej, długości roku
zwrotnikowego itd., które są wyznaczane z obserwacji Słońca,
i właśnie dla tych celów, a także dla obserwacji Księżyca i planet, zbudowano to narzędzie. Łuk koła o długości 60° jest
zupełnie wystarczający dla dokonania obserwacji Słońca . Rzeczywiście, niech na rys. 2 linia NOS przedstawia południk
Samarkandy, Z - zenit, E - górujący punkt równika niebieskiego. Ponieważ szerokość geograficzna Samarkandy wynosi
39°40', to biegun północny P będzie wzniesiony właśnie
o ten łuk nad punktem północy N : PN = cp = 39°40'.
Wzniesienie równika OE nad poziomem wyniesie wówczas.
łuk ES = 90° cp = 50°20'.
22 czerwca, w dniu letniego stanowiska Słońca , najwyższe
wzniesienie hR Słońca nad południowym punktem S horyzontu będzie:
wynosić

hR

=

RS = Es + iiE =

gdzie € - największe oddalenie
nachylenie do niego ekliptyki.

90° Słońca

cp + e = 73°50'
od równika, a więc -

W dniu 22 grudnia najwięk
sze wzniesienie h Słońca nad
poziomem będzie:
hx
hx

=
=

-

KS = ES - EK
90° -cp- e= 26°50,

Z tych dwóch równań otrzymujemy:
e = 0.5 (hR- hx) = 23°30'

li
li'

Gdy odczyty podziałki kwadrantu zwiększają się od góry
dołu (por. ryc. na wkładce), wówczas oznaczają one właśnie
południkową wysokość Słońca nad horyzontem, gdyż płaszczyzna

do

kwadrantu koincyduje z płaszczyzną południka, a odczyt
odpowiada kierunkowi na zenit. Różnica tych odczytów
73°50'- 26°50' = 47°0'

90~
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że obserwacje Słońca odbywają się w granicach
27° i 74° odczytów koła.
Dla obserwacji Księżyca i planet, poruszających się zawsze
w pobliżu ekliptyki, granice te należy rozszerzyć jeszcze o kilka
stopni - np. o ± 5°, czyli że obserwacje będą dokonywane
w granicach od 22° do 79° odczytów koła.
Obserwacje gwiazd były dokonywane za pomocą tego sekstansu, a także - za pomocą mniejszych narzędzi pomiarowych, których pewna ilość znajdowała się w Obserwatorium.
Wynika to z tego, iż stałe astronomiczne, wyznaczone przez
Uług-beka, osiągnęły najwyższą możliwą dla owych czasów
dokładność , czego nie można powiedzieć o gwiazdach, współ
rzędne których pozostawiają wiele do życzenia .
Przy obserwacjach Słońca, przepuszczano jego promień przez
mały otworek w centrum koła kwadrantu (por. ryc. na wkładce,
w górze na prawo). Promień ten padał na mały ekranik, który
mógł być przesuwany po szynach wzdłuż łuku sekstansu.
Odległości zenitalne z lub wysokości h ciał niebieskich są
związane równaniem:
z+ h=90°
A więc : hR = 90°- cp + E= 90° - zR
hK=90°-cp- E=90° - zK

wskazuje,
pomiędzy

czyli:

ZR

=

qJ - E

ZK

=

qJ

+ E

Stąd

otrzymujemy:
Nachylenie ekliptyki f = 0.5 (zK Szerokość geograficzna cp = O5 (zK
W ten sposób Ulug-bek znalazł:
E = 23°30'17"
cp = 39°37' 28''

zR)

+

ZR)

Znając szerokość geograficzną, można już wyznaczać
Słońca, Księżyca i planet ze wzoru:

dekli-

nacje

o=cp-z

Domniemany ogólny widok gmachu Obserwatorium Ulugbeka według rekonstrukcji, opartej na ówczesnych opisach tego
gmachu, podany jest na rys. l. Na górnym tarasie znajdowało
się koło azymutalne, o domniemanej średnicy około 5 m. Umoż liwiało ono wyznaczanie głównych kierunków horyzontu, oraz
azymutów gwiazd.
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Wysokość gmachu, licząc od skały, na której stał, aż do
górnego tarasu, powinna była być około 13.0 m, zaś jego śred
nica - około 46 metrów.
3. W poprzednich paragrafach został przedstawiony przebieg prac wykopaliskowych Obserwatorium Uług-beka, oraz
odtworzona - na podstawie zachowanych części i opisów historycznych - konstrukcja gmachu i jego głównego narzędzia,
tzn. sekstansu Fahri'ego. Zapoznamy się teraz, według źródeł
historycznych, z przebiegiem życia i działalnością twórcy tego
Obserwatorium.
Otóż, słynny zdobywca Timur, nazywany też Tamerlanem,
bardzo często wyruszał na podbój sąsiednich krajów lub na
uśmierzanic powstań podbitych narodów. W końcu r. 1398
przedsięwziął wyprawę na Iran i na przednioazjatyckie obszary.
Według ówczesnego zwyczaju, w pochodzie tym podobnie
jak i w innych - towarzyszyły Timurowi jego dwór, oraz
żony i dzieci. Zatrzymano się na czas dłuższy w m. Sułtani.
gdzie Gauhar-Szad-Aga, małżonka młodszego 17-letniego syna
Timura, Szachrucha, powiła mu w dniu 22 marca 1394 r. wnuka.
Timur nakazał nadać nowonarodzonemu dwa najgodniejsze
imiona - Wielkiego Proroka i swego ojca emira Taragaja. Tak
więc wnuk Timura nazwany został Mohammed-Taragaj. Ponadto, jeszcze za życia dziadka, chłopczyka zaczęto nazywać
"wielkim bekiem" (emirem) - w języku uzbeckim Uług-bek
(uług wielki, bek - emir, czyli książ,~) i ta nazwa pozostała mu na całe życie.
Ponieważ Timur nie uważał swoich synów za godnych następców prowadzonej przez siebie zaborczej polityki, więc chciał
tak wychować maleńkiego Mohammeda Taragaja, Uług-beka,
iżby ten odpowiadał jego zamiarom i był mu prawdziwym następcą. Stosownie do zwyczajów dworu, przekazał pieczę nad
dzieckiem i jego wychowanie swej najstarszej żonie SarajMulk-chanum. W ten sposób mały Mohammed towarzyszył
dziadowi w jego pochodach do Armenii, do Afganistanu. do
Indii. Gdy nieco podrósł, brał udział w pałacowych ceremoniach, gdyż dziad chciał go przyzwyczaić do przyszłej roli rzą
dzenia państwem.
W czasie jednej z takich wypraw przeciwko Chinom, w dniu
18 lutego 1405 r. w m. Otrare na Syr-Darii, zachorował i zmarł
groźny władca Timur, nazywany także Timur-Lenk, czyli Zelazny Kulawiec, - a wkrótce po jego śmierci rozpoczęły się
wojny domowe, gdyż nikt z Timurydów nie chciał uznać wła
dzy Pir-Mohammeda, którego zmarły mianował swym następcą. Zamieszki trwał-y blisko 4 lata; w końcu zwyciężył
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Szach-Malik, opiekun i wychowawca Uług-beka, który walczył
z ramienia Szachrucha i Uług-beka. Po odniesionym zwycię
stwie, Szachruch zamieszkał w Geracie, mianując władcą Samarkandy swego starszego syna, mającego stać się w przyszło
ści chlubą astronomii.
Lecz już po dwóch latach Ulug-bek uniezależnia się od
rządów despotycznego Szach-Malika, i ujmuje władzę całko
wicie w swoje ręce. W ciągu pierwszych kilku lat swego panowania, pod wpływem wojowniczego otoczenia dworu, organizuje szereg wypraw wojennych przeciwko sąsiednim narodom. Dotąd zachował się wykuty w skale, w wąwozie Dżizac
kim (nazywanym "Bramą Tamerlana") napis, świadczący o jego
wyprawie przeciwko Mongołom w r. 1425.
Lecz w następnej wyprawie, przedsięwziętej w r. 1427 przeciwko koczowniczym ludom na północy, Uług-bek ponosi porażkę, i odtąd zniechęcony odsuwa się zdecydowanie od spraw
wojskowych. Spełnia marzenia swego wieku młodzieńczego,
otaczając się uczonymi, pisarzami, budowniczymi. W najwięk
szych miastach - w Samarkandzie, w Bucharze, w Giżduwa
nie -wznosi wspaniałe gmachy dla medresse, czyli wyższych
szkół religijnych, w których wykładano także matematykę,
astronomię, historię i nauki przyrodnicze.
A jednocześnie, w okolicy Samarkandy, na wzgórzu Kuhak,
na brzegu aryka Abi-Rachmat, zaczyna- w r. 1426- budowę
obserwatorium, o którym szczegółowo mówiliśmy w poprzednich paragrafach. Otoczone naokoło sadami i drzewami, chronione od pyłu i hałasów okolicznych dróg, dumnie panowało
ono nad okolicą, zadziwiając współczesnych swą wysokością
i ogromem i dając powód do dziwnych opowieści tłumów
o pracach dokonywanych w tym gmachu. Ulug-bek najchęt
niej tam przebywał, czyniąc obserwacje astronomiczne i bogato zaopatrując obserwatorium w mniejszy sprzęt astronomiczny i wspaniałą bibliotekę. Właśnie tutaj powstała jego
główna praca pt. ZIDZ-I-GURAGANI, czyli TABLICE
GWIEZDNE. Ukazały się one w r. 1437 i miały wielkie powodzenie nie tylko na Wschodzie, ale i na Zachodzie. Były
wydane przez T. Hyde'go w Oxfordzie w r. 1665 pt. "Tabulae
longitudinis et latitudinis stellarum fixarum ex observatione
Ulugbeighi", a później przedrukowane przez G. Sharpe'go
w r. 1767 i przez F. Baily'ego w r. 1843 w Londynie. Obszerny
wstęp do tych Tablic wydał Sedillot w Paryżu w r. 1853.
Wreszcie, w r. 1917 ukazały się w Washingtonie pt. "C. H.
Peter and E. B. Knobel - Ulugh-beg's Catalogue of Stars".
Lecz Uług-bek, poświęcając tak wiele czasu i uwagi nauoe
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astronomii i darząc sympatią uczonych, naraził się tym samym na niechęć i zazdrość wielu, a przede wszystkim na oburzenie fanatycznego muzułmańskiego duchowieństwa. Mułło
wie wiele razy zwracali mu uwagę na konieczność naślado
wania jego ojca Szachrucha, który akuratnie uczęszczał do
meczetu i wypełniał sumiennie nakazy Islamu. Lecz Uług-bek
nie przejmował się tymi upomnieniami - a nieraz odważył sil~
nawet na głośne wypowiedzenie swych utajonych myśli:
"Religie rozpraszają się jak mgła. Państwa upadają, ale
prace uczonych pozostają na wieki".
Szeichowie i mułłowie z oburzeniem powtarzali sobie te
bluźniercze słowa. "On nie jest w pełni władz umysłowych" ,
mawiali między sobą. "On porównuje religię z mgłą? Mgła się
rozprasza... On przepowiada koniec religii Proroka? On mówi,
że państwa ... nie, t ak i e panowanie musi się skończyć".
Opozycja wzrasta, szczególnie po śmierci Szachrucha w r.
1447. Tworzą się spiski, a na ich czele staje starszy, nielubiany
przez Uług-beka, jego syn Abd-ul-Latif. Do niezadowolonych
dołącza się niejaki Abbas "z plemienia Sułduzów", którego
ojciec podobno został kiedyś skazany na śmierć przez Dług
beka. Pragnie on zemścić się na Uług-beku za śmierć ojca.
Mułłowie i szeichowie zezwalają mu na to.
Wreszcie syn jawnie wystąpił przeciwko ojcu. Oddziały
wojskowe stoją przez trzy miesiące na przeciwnych brzegach
Amu-Darii. A w międzyczasie w Samarkandzie wybucha powstanie, skierowane przeciwko Uług-bekowi. Gdy powraca do
swej stolicy, aby uśmierzyć to powstanie, Abd-ul-Latif przeprawia się ze swym wojskiem przez Amu-Darię, zajmuje szereg miejscowości i wreszcie - w okolicach Samarkandy wojsko Uług-beka zostaje rozbite.
Aby uniknąć dalszego przelewu krwi, Uług-bek decyduje
dobrowolnie udać się do zwycięskiego syna, zrzec się władzy,
oddać się w jego ręce a resztę swego życia poświęcić dalszym pracom astronomicznym.
Lecz taka decyzja nie zadowala jego wrogów. Mułłowie
żądają, aby Ulug-bek udał się do Mekki, dla oczyszczenia siebie z grzechów przeciwko Islamowi. A jednocześnie organizują potajemny sąd nad Ulug-bekiem i układają fetwę,
czyli uzasadnienie l":amordowania go według przepisów szeriatu, gdyż sprawa tyczy się obrony Islamu. Wyżsi mułłowie
przykładają do niej swe pieczęci, z wyjątkiem księcia SzemsAd-Din-Mohammed-Miskira, który odmówił swego podpisu
pod tym jawnie niesprawiedliwym wyrokiem. Wszystko to
odbywało się rzekomo bez wiedzy Abd-ul-Latifa.
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Uług-bek spełnia życzenie mułłów i udaje się do Mekki.
Gdy był już w drodze do tego świętego dla muzułmanów miasta, dopędzają go gońcy z Samarkandy, pośród których znajduje się Abbas. Późnym wieczorem wyprowadzają Uług-beka
z karawan-saraju, gdzie zatrzymał się on ze swoją nieliczną
karawaną i Abbas jednym uderzeniem ciężkiego miecza odcina
Uług-bekowi głowę ...
Tak zginął tragicznie w 56 roku życia, w dniu 27 paździer
nika 1449, wielki astronom i matematyk, założyciel najwięk
szego podówczas obserwatorium astronomicznego.
Gdy wieść o tym doszła do Samarkandy, tłumy derwiszów,
podburzane przez muzułmańskie duchowieństwo, rzucają się
na gmach Obserwatorium i doszczętnie demolują wszystko, co
się w nim znajduje. Zniszczone zostały najpierw wspaniałe
metalowe narzędzia astronomiczne - sfery armilarne, astrolabia itd. a następnie, wraz z otumanioną ludnością z okolic
Samarkandy, rozwalono gmach główny i zrównano go z ziemią.
Gruba warstwa gruzu - do 4 metrów wysokości - to wszyst1w, co pozostało na powierzchni ziemi z tego wspaniałego gma·chu. I jedynie dzięki temu, że gruz zasypał kurytarz, zawierający kwadrant- mogła zachować się dolna jego część, umieszczona w skale.
Niedługo jednak panował Abd-ul-Latif. Po upływie pół
roku, na wiosnę 1450, zostaje zabity przez swych wrogów. Po
jego śmierci ciało Uług-beka zostało z honorami przeniesione
do wspaniałego mauzoleum Gur-i-Mir i pochowane tam obok
grobowca jego dziada Timura i ojca Szachrucha. Na szarej
płycie kamiennej, przykrywającej sarkofag Uług-beka, umieszczono napis, osądzający A0d-ul-Latifa jako ojcobójcę.
Płynęły stulecia. Miejsce Obserwatorium zarosło trawą,
.a opowieść o tragicznym zgonie Ulug-beka szła stopniowo w zapomnienie tak, że niektórzy zaczynali nawet wątpić w jej prawdziwość. Lecz otwarcie sarkofagu Uług-beka, dokonane w r.
1941 przez specjalną komisję Akademii Nauk Uzbeckiej So<:jalistycznej Republiki Rad z inicjatywy słynnego uzbeckiego
uczonego T. N. Kary-Nijazowa, w zupełności potwierdziło tragiczną opowieść o śmierci Uług-beka. Czaszka jego znajdowała
się oddzielona od tułowia, a kręgi szyjne nosiły ślady ostrego
przecięcia mieczem.
Popiersie Uług-beka zostało odtworzone przez antropologa
i anatoma M. M. Gerasimowa właśnie na podstawie badań jego
czaszki (p. ryc. na wkładce).
4. Całokształt prac naukowych Uług-beka, jego Obserwatorium i jego życiorys na tle ówczesnych feodalnych stosunków
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i czasów są gruntownie przedstawione w pięknej książce T. N.
Kary-Nijazowa pt. "Szkoła Astronomiczna Uług-beka", wydanej w r. 1950 przez Akademię Nauk Z. S. R. R. i nagrodzonej
Nagrodą Stalinowską. Artykuł niniejszy w znacznym stopniu
oparty jest na danych zaczerpniętych z tej książki.
Otóż, główna praca Uług-beka, o której wspomnieliśmy
wyżej, Zidż-i-Guragani (Tablice Gwiezdne), składa się z czterech części. Część I zawiera przegląd sposobów liczenia czasu
u wschodnich narodów - Arabów, Greko-Syryjczyków, Persów, Chińczyków, Ujgurów. Część II zawiera zbiór wskazówek
z dziedziny Astronomii Praktycznej. Część III - teorię ruchów
planetarnych. Część IV - stosunkowo niewielka - astrologię.
Część I przedstawia się jako olbrzymia pionierska praca
w trudnej dziedzinie zestawienia er różnych narodów Wschodu.
Autor zestawia tu nader starannie różne sposoby liczenia lat
ery Arabskiej (Hidżry), Greko-Syryjskiej (ery Seleucydów),
Perskiej, czyli Irańskiej (ery Ezdigerdta) i innych. Za pomocą
całego szeregu tablic umożliwia astronomom wykorzystywanie
obserwacji, poczynionych w różnym czasie i w różnych krajach
Wschodu. Trudno nam obecnie sobie nawet wyobrazić, z jakimi
trudnościami musiał walczyć Uług-bek, układając te tablice
porównawcze. W naszych czasach astronomowie posługują się
tzw. Juliańskimi Dniami, wprowadzonymi przez S c a l i g er a
w r. 1582. Ich punkt zerowy przypada na l stycznia 4713 r.
przed n. e. Za pomocą tego sposobu można bardzo szybko obliczyć odstęp czasu pomiędzy dwoma zdarzeniami, oddalonymi
od siebie nawet o kilka tysiącleci. Z drugiej strony Tablice
Historiograficzne S c h ram m a umożliwiają prawie natychmiastowe porównanie dwóch obserwacji, poczynionych w rÓŻ··
nym czasie i w różnych miejscowościach, a podanych według
ówczesnego sposobu liczenia czasu w tych krajach. Różnych
er była przeszło setka. Wiele trudności sprawiły one i Kopernikowi w pracy nad "De revolutionibus"' gdzie autor musiał
redukować na erę chrześcijańską obserwacje dokonane przez
Ptolemeusza, jego poprzedników i następców, liczących lata
bądź od śmierci Aleksandra Wielkiego, bądź od I-szej Olimpiady w Grecji, bądź jeszcze inaczej.
Zadziwiające są prace Ulug-beka w dziedzinie trygonometrii, gdzie opierając się na długości sin l 0 , podaje całkowite
tablice sinusów i cieni (tzn. tangensów). Dla sin l 0 znalazł:
0.017 452 406 437 283 za pomocą bardzo ciekawych i oryginalnych metod. Aby porównać wartości obliczone przez Ulugbeka z przyjmowanymi obecnie, dokładnymi wartościami sinusów, podamy małą tabliczkę dla kątów 20°, 23°, 26°:
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Dokładne wartości

Według Uług-beka

Sin IX

Si 11 IX

200

0.342 020 142

0.3,2 020 143

23°

0.390 731 129

0.390 731 128

26°

0 . 4~8

0..133 371 147

IX

371 li7

Tablica ta nie potrzebuje żadnych komentarzy.
W rozdziale II, tyczącym się astronomii praktycznej, rozważa Uług-bek podstawowe zadania tego działu nauki, mianowicie: wyznaczenie nachylenia ekliptyki do równika, metody
wyznaczenia współrzędnych ciał niebieskich, wyznaczenie szerokości i długości geograficznej punktów na powierzchni Ziemi,
wyznaczenie odległości kątowej pomiędzy gwiazdami, kierunku
na Mekkę itd.
Ze swych obserwacji otrzymuje dla nachylenia E ekliptyki

i

i

i
'
'

wartość
E=

23°30'17" ... dla epoki 1437.0

wartość

podczas gdy

prawdziwa dla tejże epoki wynosi
f =
23°30'49"

Otóż, ponieważ długość

długości

l 0 jego kwadrantu wynosiła 702 mm,
l' odpowiadało 11.7 mm. I chociaż przeziernik oczny

można było ustawiać

nawet z większą dokładnością, to jednak
pod uwagę, że l' jest granicą dokładności przy
obserwacji okiem nieuzbrojonym, której nie przekroczył nawet
T y c h o d e B r a h e.
Dla wyznaczenia szerokości geograficznej Uług-bek poleca
bądź używanie gnomonu, bądź obserwacje wysokości nieza~
chodzącej gwiazdy w jej górnej i dolnej kulminacji. Dla znalezienia zaś długości poleca obserwacje Księżyca. Otóż, Ulugbek podaje dla szerokości Samarkandy (Obserwatorium)
należy wziąć

ą>

=

39°37'28"

podczas gdy prawdziwa wartość według współczesnych danych
jest
czyli o 2'9"

większa .

Rozdział III "Wstępu do Tablic 'G wiezdnych" zawiera teorię
Słońca, Księżyca

i planet.

Uług-bek

stoi tutaj na gruncie sy-

!

l
l

~
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stemu Ptolemeusza, posługując się deferentami, epicyklami,
ekwantami. Podaje sposoby wyznaczenia pozycyj planet i Słoń
ca dla dowolnej chwili. Znaleziona przez niego długość roku
gwiazdowego wynosi
365d 6 ~ 10m s·

podczas gdy prawdziwa jego

długość (według

Newcomba) jest

365d 6g gm 6•

Nie zatrzymujemy się tutaj na podanych przez niego skomplikowanych metodach wyznaczania ruchów Księżyca, na metodach kolejnych przybliżeń dla wyznaczania różnicy pomiędzy
prawdziwą a średnią długością Słońca itd.,
oraz na teorii
zaćmień. Są one- przy użyciu teorii geocentrycznej -bardzo
skomplikowane. Czytelnik, chcący się bliżej z nimi zapoznać,
znajdzie je we wspomnianej już wyżej książce T. N. KaryNijazowa, gdzie te metody są gruntownie wyjaśnione.
Mniejszą dokładność posiada natomiast katalog gwiazd
Uług-beka. W zasadzie jest to powtórzenie słynnego katalogu
Ptolemeusza, zawierającego 1022 gwiazdy półkuli północnej
i południowej, powtórzenie po upływie 16 stuleci. Posiada on
naukową wartość i obecnie, a L a p l a c e nazywa Ulug-beka
"największym z obserwatorów", twierdząc, że jego katalog
gwiazd i tablice astronomiczne są najlepsze z tych, jakie istniały
do Tychona de Brahe.
Zaznaczyliśmy już, jak oceniła nauka obserwacje Dług-beka .
Podzielał tę wysoką ocenę i słynny H e w e l i u s z, który
w swoim dziele "Prodromus Astronomiae" umieszcza rycin ę
(por. reprodukcję na wkładce}, przedstawiającą zebranie tych
najsłynniejszych astronomów świata, którzy układali katalogi
gwiezdne. Zebraniu przewodniczy Urania, muza astronomii,
trzymająca w prawej ręce Słońce , a w lewej Księżyc. Honorowe miejsce po prawej jej stronie zajmuje właśnie Dług
bek; po lewej stronie Uranii widzimy Ptolemeusza.
Otóż, katalog gwiazd Ulug-beka zawiera w sumie 101S
gwiazd, przy czym faktycznie zostały zaobserwowane długości
około 900 gwiazd i szerokości -878, reszta zaś podana tak,
jak je wyznaczył Abdurrachman Sufi, a właściwie - Ptolemeusz, z uwzględnieniem precesji. Stała precesji została wyznaczona przez Dług-beka bardzo dokładnie; podaje on dla niej
wartość

51" .4

podczas gdy prawdziwa

wartość

dla jego epoki jest

50" .2

5. Tragiczne śmierć Dług-beka nie jest odosobnionym
faktem w dziejach astronomii. W r . 430 n. e. mnisi z okolic
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Aleksandrii napadają na słynną Bibliotekę Aleksandryjską
i podpalają ją. Mordują przy tym matematyka T e o n a i jego
córkę piękną H y p a t i ę. "Nie potrzebujemy waszej astronomii", woła sfanatyzowany tłum, wrzucając do ognia bezcenne
rękopisy skarby wiedzy starożytnej ... W tysiąc lat później
analogiczna sytuacja powtarza się w Samarkandzie.
Był też prześladowany jako heretyk Abu-Ali-ibn-Sinr.t
(A w i c e n n a), mimo swego wysokiego stanowisko pierwszego
ministra przy bundskich książętach. Nie uniknął prześlado\van
słynny R. B a c o n, oskarżony o sprzedanie duszy diabłu i zajmowanie się magią. Znany jest powszechnie tragiczny los Giordano Bruno, spalonego na stosie w r. 1600 za swe nazbyt śmlałe
poglądy naukowe. Znany jest także proces G. G a l i l e u s z a,
oskarżonego w r. 1633 o herezję a wreszcie, wszystkim wiadomo, że nieśmiertelne dzieło Kopernika "De revolutionibus"
wydane w r. 1543, zostało w r. 1616 wciągnięte przez władz e
kościelne do indeksu ksiąg zakazanych, skąd je ostatecznie
wykreślono dopiero w r. 1835.
Wszędzie zarówno na Wschodzie, jak i na Zachodzie,
widzimy walkę fanatycznej, nietolerancyjnej części duchowieństwa z postępową myślą człowieka, o której G. Galileusz
rzekł: "Kto może naznaczyć granice rozwojowi umysłu ludzkiego?"
Zmarł śmiercią tragiczną wielki astronom Uług-bek, ale
pamięć o nim będzie trwała przez wieki. Dla uwiecznienia tej
pamięci, założone w r. 1928 a więc dokładnie w 500 lat po
założeniu obserwatorium Ulug-beka obserwatorium astronomiczne w Kitabie, pod szerokością geograficzną 39°, mające
na celu międzynarodową służbę zmian szerokości geograficznej,
otrzymało nazwę: "Obserwatorium Uług-beka".

K RONIKA
Tegoroczne konaety
W 1953 r. zaobserwowano (do dnia 7 VIII) następujące komety:
l) Schwassmanna-Wachmanna l (1952 II), którą "wyłowił" dnia 15.
III. br. na tle gwiazdozbioru Hydry jako obiekt 16m E. L. John s o n
(Johannesburg w Połudn. Afryce, por. "Urania" XXIV, 81).
2) Dnia 12. IV. odkrył nową kometę w Skalnate Pleso w Tatrach
M r k o~- Tegoż dnia niezależnie zauważył ją H o n d a, w obserwatorium
w Kuragjki (Japonia). Był to stosunkowo jasny obiekt 9m, mglisty, z ją
drem pośrodku, pozbawiony warkocza. Nowe ciało niebieskie otrzymało
nazwę komety Mrkos-Honda i oznaczenie prowizoryczne 1953a. Obiega

URANIA

300

ona Słońce ruchem prostym (i 84°) w okresie niezn3.nym, zapewne
bardzo długim. Punkt przysłoneczny swej drogi przekroczyła kometa
dnia 28. V. br. w odległości 0.99 j. a. Jest to już dziewiąta kometa odkryta w tym obserwatorium.
3) Dnia 18 VI. br. odszukano kometę periodyczną Brooksa 2. Odkrycia dokonała Elżbieta R o e m e r w obserwatorium Licka. Jest to
nikły obiekt 18m, dostępny jedynie dla dużych narzędzi. Porusza się obecnie na tle Ryb zgodnie z obliczeniami. Należy do "rodziny" Jowisza.
Okrąża Słońce raz na 6.949 lat. Oznaczono ją: 1953b.
4) Ta sama obserwatorka w dwa dni później odkryła na tle gwiazdozbioru Smoka powracającą kombtę periodycznq Pons-Brooksa. Był to
również blady obiekt niebieski 17m o wyglądzie mglistym z jądrem
pośrodku. Jej okres obiegu jest stosunkowo długi, jak na kometę periodyczną, gdyż wynosi 71.563 lata. Należy ona do "rodziny" planety Urana.
Ostatni raz obserwowali ją astronomowie w r. 1884. Orbita jej jest
silnie wydłużona (e 0.955). Odskok od efemerydy wyniósł: +1m.2 w rektascenzji i + 22' w deklinacji. Prowizoryczne oznaczenie: 1953c.
5) W jeszcze niklejszej szacie powróciła kometa periodyczna Reinmuth 2. Wykrył ją jako mglisty obiekt z centralnym zagęszczeniem bez
warkocza, Van B i e s b r o e ck w obserwatorium Me Donalda. Zgoda
z obliczeniami dobra: +Om5,0'. Oznaczenie 1953d.
Z zestawienia powyższego, widać, jak pilnie kontrolowane są obecnie
przez astronomów ruchy komet periodycznycl!l.
J. G.

Zabytkowe

przyrządy

dla Obserwatorium Astronomicznego U. W.

W początku lipca br. Muzeum Narodowe w Warszawie przekazało
Obserwatorium Astronomicznemu Uniwersytetu Warszawskiego cenny
zbiór dawnych narzędzi astronomicznych i geodezyjnych z XVII, XVIII
i początku XIX wieku. Wśród nich znajduje się niwelator polowy
z okresu wojen szwedzkich, sekstans używany osobiście przez Napoleona
w czasie wyprawy egipskiej, amatorska luneta astronomiczna wielkiego
księcia Konstantego oraz wyposażenie dawnego obserwatorium pijarskiego, rozebranego przy rozbudowie cytadeli warszawskiej po powstaniu listopadowym. Przyrzqdy są wprawdzie mocno zniszczone, jednak
po odpowiednich zabiegach konserwatorskich staną się pożyteczną ilustracją wykładów uniwersyteckich i odczytów publicznych. Wiele przy-.
rządów posiada aktualną wartość dydaktyczną, jak na przykład zegar
pokazujący jednocześnie czas lokalny dla wszystkich punktów kuli ziemskiej (niestety bez mechanizmu) lub pomysłowe zegary sloneczne. Niektóre narzędzia będą jeszcze mogły być wykorzystane naukowo. Dotyczy
to w szczególności kilkunastocentymetrowego refraktora o ogniskowej
350 cm. Pewną wartość ćwiczebną można również przypisać nieco uszkodzonemu kołu południkowemu.
K. R.
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Krzywa Lissajous -

Kopernika, reprodukowana z rękopisu
"De revolutionibus".

Popiersie

Uług-beka

wykonane na podstawie badań jego czaszki przez
M. M. Gerasimowa.

Rycina z dzieła J. Heweliusza pt. "Prodromus Astronomiae", przedstawiająca muzę
astronomii Uranię w gronie słynnych uczonych, którzy układali katalogi gwiezdne.
Po prawej stronie Uranii widzimy Uług-beka. po lewej - Ptolemeusza.
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Obserwatorium Uług-beka. Na lewo zachowana (podziemna) część kwadrantu. U góry - przekrój ,północ-południe.

Mauzoleum Gur- i Mir w Samarkandzie, w którym znajduje się sarkofag
Uług-beka.

Wyższa szkoła (medresse) wzniesiona
w S a m ark a n d z i e przez Uług-bcka·
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Astronomia w Chinach Ludowych
Starożytne Chiny słynęły z astronomii. Mimo to w ostatnich latach
ustroju monarchicznego astronomia chińska była w całkowitym upadku.
Po utworzeniu republiki w r. 1911 zaczęto organizować badania astronomiczne, jednak dopiero w roku 1928 rozpoczęto budowę pierwszego
współczesnego
obserwatorium na Górze Purpurowej {przedmieście
Nankinu). W roku 1934 zostało ono wyposażone w 600 mm reflektor,
parę refraktorów {200 mm wizualny i 150 mm fotograficzny) oraz koło
południkowe. Niestety już w roku 1937 w czasie inwazji japońskiej
musiano je ewakuować. Niektóre narzędzia zaginęły, inne poniosły uszkodzenia.
Ponowną restauracjQ chińskiej astronomii podjęła Chińska Republika
Ludowa w r. 1949. Obserwatorium na Górze Purpurowej weszło w skład
Akademii Nauk Chińskiej Republiki Ludowej. Własnymi siłami udało
się ponownie zmontować ewakuowaną parę refraktorów. Uzyskano
100 mm narzędzie przejściowe. Poza tym specjaliści z N. R. D. podjęli
się w niedalekiej przyszłości wyremontować 600 mm reflektor.
Oprócz tego w Chinach czynne jest obserwatorium w Kunmingu
zbudowane w czasie wojny do celów wojskowych i przekazane obecnie
Akademii Nauk, w którym dokonuje się fotograficznego patrolowania
nieba oraz obserwacji Słońca, obserwatorium w Zo-Se zajmujące siP
obserwacjami Słońca, gromad gwiazd, planetoid, oraz zakryć gwiazd
przez Księżyc, wreszcie stacja Zi-Ka-Wej prowadząca służbę czasu dla
potrzeb kraju. Kunming jest odległy zaledwie 25° od równika, przeto
rozbudowa tej stacji umożliwi badanie południowej półkuli nieba. Projektuje się budowę centralnego obserwatorium astrofizycznego w Fekinie. W Chinach północno-zachodnich powstanie obserwatorium astrometryczne.
W roku 1952 powstała przy Uniwersytecie Nankińskim katedra astronomii. Wykłada się tam astronomię ogólną, praktyczną, mechanikę nieba
i astrofizykę. Studia astronomii trwają 4 lata.
Wszystkie obserwatoria prowadzą szeroką akcję popularyzatorską
i dostępne są dla zwiedzających w sobotnie popołudnia oraz w niedziele.
{Wg Astronomiczeskij Zurnał XXX, 370. 1953)
K. R.

Ogólnozwiązkowe

Plenum Komisji Komet i Meteorów

W Stalinabadzie odbyło się w dniach 21--24 września roku ubiegłego
V Plenum Komisji Komet i Meteorów Akademii Nauk ZSRR. Udział
w obradach wzięło - nie licząc gości - około 20 astronomów. Jednym
z ważniejszych zadań Plenum było przedyskutowanie działalności ra.Qzieckich placówek naukowych zajmujących siĘ kometami i meteorami,
a zwłaszcza obserwatoriów w Stalinabadzie i Aszchabadzie.
Obrady otworzył akademik I. Ner ~i ku \o w. Następnie wysłu
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referatów sprawozdawczych A. D. D u b i a g i, A. W. S o b o-

1 e w a i L. K. Kat a s j e w a. W części naukowej odczytano referat
K. C. S a i d o w a wykazujący, i:i; droga meteoru w atmosferze Ziemi
jest odcinkiem prostej. A. M. B a c h ar e w mówił o pomiarach wysokości meteorów teleskopowych. I. S. A s t a p o w i c z zreferował sprawę

Aszchabadzkiego katalogu radiantów meteorów. W dyskusji poddano
lcrytyce metodę określania kątowych prędkości meteorów zastosowaną
przy sporządzaniu katalogu. Ten sam prelegent w następnym referacie
dotyczącym regularności w pokazywaniu się meteorów przedstawił hipotezę, iż meteory teleskopowe należą do pasa ekliptycznego. Wyodrębn:l
on również specjalną klasę meteorów ukazujących się tylko na dużych
wysokościach. N. N. Syt i n skaj a omówiła wpływ meteorów na planety i księżyce i wiążące się z tym problemy struktury powierzchni
naszego Księżyca. A. P. S a w r u c h i n zakomunikował o klaczkowatości roju Perseid, posiadającego liczne zgęszczenia i rozrzedzenia, wykrytej przez siebie na podstawie analizy obserwacji aszchabadzkid1.
erywańskich, abastumańskich i odesskich. O. W. D o b r:o w o l ski j
przedstawił własne rozważania teoretyczne o wielowarstwowych otoczkach w głowach komet. Referat był poparty konkretnymi danymi o komecie Halleya. Potwierdził on przypuszczenia S. M. P o ł o s k o w a
o pyłowej strukturze tych otoczek. A. D. D u b i a g o podał metodę
pozwalającą badać zmiany elementów orbit komet wywołane zwalnianiem lub przyśpieszeniem ruchu powstającym przy eksplozjach zachodzących w kometach. S. M. P o ł o s k o w omówił zagadnienie promieniowania radiowego komet. S. K. W s j e c h s w i a t s k i j przypomniał
swą hipotezę pochodzenia komet. Jak wiadomo, przypuszczenia Wsjcchswiatskiego, że komety są wyrzucane w jakiś sposób z powierzchni
wielkich planet (zwłaszcza Jowisza) lub ich księżyców spotkały się ze
~przeciwem na poprzednim plenum. I. S. A s t a p o w i c z przedstawił
hipotezę, iż meteoryt Tunguski był jądrem niewielkiej komety s~łada
jącym się z lodów i pyłów. Pyły z warkocza tej komety dały wg Astapowicza znane zjawiska optyczne w stratosferze ziemskiej obserwowane
na całej kuli ziemskiej po spadku meteorytu Tunguskiego. Plenum do
hipotezy ustosunkowało się sceptycznie. W. P. K o n o p l e w a przedstawiła obserwacyjne dane o starzeniu się komet (systematycznym
zmniejszaniu blasku), oraz o wpływie aktywności słonecznej na jasność
komet (por. Urania, XXIV, str. 145). E. N. Kra m er omówił zagadnienia kosmogoniczne dotyczące wspólnie planetoid i komet, wreszcie O. W. D e m i n i li w przedstawił pewne poglądy na fizykę srebrzystych obłoków nocnych, które obserwował przez 16 lat.
Po podsumowaniu wyników obrad Plenum wybrało Biuro Komisji,
w skład którego weszli nowi przedstawiciele obserwatoriów Azji Srodkowej.
(Wg Astronomiczeskij żurnal XXX, 371. 1953)
K. R.
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otrzymuje Ziemia

Słońce wydziela w otaczającą przestrzeń ogromne ilości energii promienistej, z której planety otrzymują drobny tylko ułąmek. Suma widomych powierzchni planet obserwowanych ze Słońca wynosi około 2 100
kątowych sekund kwadratowych, czyli zaledwie: 1/240 000 000 część powierzchni sfery niebieskiej. Taki też ułamek promienistej energii sło
necznej przypada dla wszystkich planet razem wziętych. Widoma powierzchnia Ziemi obserwowanej ze Słońca liczy natorri.iast tylko około
250 kątowych sekund kwadratowych, czyli: 1/2 200 000 000 część powierzchni sfery niebieskiej. Taką więc cząstką swej energii promienistej
"obrzuca" ustawicznie gwiazda dzienna glob ziemski.
Według współczesnych poglądów źródłem energii promienistej Słońca
jest "przeróbka" wodoru, z którego się ono głównie składa, na hel, przy
czym mniej niż l % masy wodoru przeradza się w energię promienistą.
Słońce z tego powodu "traci na wadze" 4 200 000 ton swej masy w każdej
sekundzie, z czego tylko 17 kg przypada na rzecz planet, a niespełna
2 kg na rzecz Ziemi.
Dla zobrazowania ilości energii promienistej otrzymywanej ustawicznie przez Ziemię od Słońca przeliczymy ją na energię cieplną
zawartą w węglu kamiennym. , . Pzydział " dla naszej planety wynosi ze
strony Słońca równowartość 5 miliardów ton węgla na sekundę. Gdyby
ludzkość miała własnym paliwem pokrywać tę ilośt-, iuż po upływie
kilkunastu dni wyczerpałyby się zupełnie wszystkie pokłady tego cennego paliwa zawarte w skorupie ziemskiej.
J. G

Deszcz Giacobinid (Drakonid II) z 1952 r.

Najwspanialszy des:rcz meteorów dały Giacobinidy, jak wiemy,
w paździemiku r. 1946, gdy Ziemia przecięła orbitę komety GiacobiniZinner tylko 15 dni poza samą kometą. W następnych latach Ziemia
przecięła tę orbitę na wielkich odległościach od samej komety i żaden
spadek meteorów nie został zaobserwowany. W październiku 1952 r_
Ziemia powinna była przeciąć orbitę komety na cały rok przed kometą
i wobec zwykle obserwowanego największego zagęszczenia meteorów
w sąsiedztwie samych komet - nie spodziewano się ujrzeć żadnegc
deszczu z tego potoku. Tymczasem obserwacje radarowe z Jodrell Bank
wykazały obecność dziennego deszczu meteorów w dniu 9 października
1952 r. o przeciętnej ilości meteorów 200 na godzinę. Trwał on jednak
bardzo krótko, bo tylko około 2 godzin.
J. P.
Sąsiedztwo Słońca

P. van de Kam p, opierając się na najnowszych danych, zestawił.
ostatnio listę 42 gwiazd dostrzegalnych z Ziemi w promieniu 5 parse-
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ków (16 l.
~alnych

św.).

gołym

Poniżej podajemy 11 z nich, najjaśniejszych, dostrzeokiem, uszeregowanych w rosnącej odległości.

Nazwa

Nr

l
l

Słońce

2

Cen
Syriusz
e Eri
61 Cyg
Procjon
e Ind
't Cet
o~ Ert
70 Opk
Altair

"

-

-

. J asoośP.

A

l

l

l

m

-26.9
0.3
- 1.6
3.8
5.6
0.1>
4.7
3.6
4.5

4.3
8.7
10.8
11.1
11.3
11.4
11.8
16.3
16.4
16.5

M

4.7
4.7
1.3
6.2
7.9
2.8
7.0
5.8
60
5.7
2.4

*) Składnik

l

-

l

-

15.4

6.1
10.0

-

-

-

8.6
13.1

-

-

-

't.

-

-

12.5

10.7
7.4

-

-

l

-

niewidoczny.

c
-

1.7 K5 11 M5
7.1
-

-

K2
K6
F5
K5

6.3MO
10.8
-

G~

-

--* ·

-

-

-

-

9.2
11 M5
5.9 K5
l

Jas n ość względna

c
M

M

l

-

KO
4.2 Kl
0.9 Aó

absolutna
B

l

m

GO
GO
AO

l

1'-r

1
2
7
10
12
14
15
17
38
39
40

l

l

-

0.760
0.375
0.303
0.293
0.288
0.285
0.275
0.200
0.199
0.198

a.

7
10
12
14
15
18
38
:!9
40

Jasność widoma
Odleg. - - l. św.
A
B

Paral.

A

l

l

B

-

1.0
1.0
23
0.25
0.052
5.8
0.12
0.36
0.30
0.40
8.3

0.28
0.008

0.029
0.00044

-

0.004.0
0.083

l

l
l

c
-

0.000052
-

*

-

-

-

0.0008

-

Oto kilka wniosków ze statystyki van de Kampa, która daje jakby
Układu Drogi Mlecznej. Na 42 gwiazd y mamy w naszym
sąsiedztwie: 30 pojedynczych, 9 podwójnych i 3 potrójne. Zaledwie
3 gwiazdy są JasmeJsze od Słońca.
Najbledszą
jest gwiazda
Wolf 359 (13m.5, 16M.6, 0.000017 X Q). Większość (60°/o) stanowią
gwiazdy o jasnościach absolutnych od lOM.O do 14M.9, tj. około 1300 razy
bledsze od Słońca. Przeważają czerwone karły. Srednia gęstość materii
w rozważanej przestrzeni wyncsi: 4Xl0-24 g/cm 3 , a więc jest niewiele
v.iększa niż gęstość materii międzygwiazdowej (3Xl0-24 g/cm 3).
J. G.
"próbkę"
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Badanie ruchów cefeid krótkookresowych
Moskiewska astronomka E. D. Paw ł o skaj a przeprowadziła ostatnio nowe badania statystyczne ruchów cefeid krótkookresowych (gwiazd
typu RR Lyrae). W pracy posłużyła się wła snymi pomiarami ruchów
gwiazd oraz danymi wziętymi z katalogów. W ten sposób uzyskała wiadomości o 69 cefeidach krótkookresowych. W wyniku pracy okazało
s ię , że gwiazdy te dzielą się na dwie odrębne podgrupy. Jedna, do której należą cefeidy o okresie zmian blasku mniejszym niż 0,04 dnia,
posiadające zarazem bardziej symetryczną krzywą , posiada szybszą grupową prędkość w obiegu wokół środka Galaktyki i mniejszy rozrzut
prędkości. Grupa druga, do której zostały zaliczone pozostałe gwiazdy.
posiada przeciwnie - mmejszą prGdkość wspólną i większy jej rozrzut
(por. Urania, T. XXIII, str. 268). Pawloskaja wyznaczyła poza tym śred
ni ą wielkość absolutną cefeid krótkookresowych, która dla obu grup
wynosi W przybliżeniu Om,3, podczas gdy dotychczas uważano, iż Sq
one o pół wielkości gwiazdowej jaśniejsze . Wynika stą d , iż wszelkie dane
o odległościach w Galaktyce i poza nią otrzymane metodą cefeid (patr3
Urania, T. XXIII, str. 7 i 8) z gwiazd RR Lyrae są nieco przecenione
i należy je odpowiednio zmniejszyć. W szczególności przecenione muszą
s ię okazać odległości gromad kulistych oraz obu Obłoków Magellan ::~
(Wg Astronomiczeskij Cirkular 136,14. 1953)
K. R.
Odkrycie nowej ruchomej gromady gwiazd
Taszkencki astronom P . S a w i ck i j , mierząc na kliszach ruchy
gwiazd, odkrył w pobliżu gromady NGC 7654 grupę 28 gwiazd
z ruchami własnymi większymi niż 0",24 na rok. Ciekawe jest, iż z wyi<ttkiem 4, wszystkie gwiazdy poruszają się w jednym kierunku. Takie
;~ rupy, wyróżniające się spośród otaczających gwiazd wspólnym kicrunIdem ruchu, nazywa się gromadami ruchomymi.
K. R.
(Wg Astronomiczeskij Cirkutar 134,8. 1953)
własne

Nowa ocena masy Galaktylti
W obserwatorium astronomicznym w Tartu (Estońska SRR), w oparciu o znane ruchy gwiazd, dokonano nowej oceny masy Galaktyki.
Masę tę oceniono na 1,0 . 1011 mas Słońca. Dotychczasowe oceny dawały masę równą 1,1 lub 1,8 . 1011 mas Słońca. Rozstrzygnięcie, która
z tych wielkości jest bliższa prawdy, nie wydaje się możliwe przy dzisiejszym stanie wiedzy.
(Wg Tartu Astr. Observ. Publikatsioonid. XXXII, 211. 1952) K. R.
Budowa gwiazd zmiennych typu RV Tauri
Astronomowie radzieccy I. G. Z d a n o w a i W. P. C e s e w i c z,
badając zmienność jasności, barwy i widma gwiazd typu RV Tauri.

URANIA

306

doszli do wniosku, iż gwiazdy te składają się z masywnego jądra oraz
rozrzedzonej, pulsującej otoczki o rozmiarach od l 200 do 5 000 mln kilometrów, która zmienia średnice w zakresie 25°/o całkowitej wielkości.
Żdanowa i Cesewicz wskazują na możliwość tworzenia się planet
wewnątrz takich gazowych otoczek. Zwracają przy tym uwagę, iż rozmiary otoczek są tegoż rzędu wielkości, co orbita Plutona.
(Wg Astronomiczeskij CirkvJar 135,9. 1953)
K. R.
Zależność

obrotu

Słońca

od

aktywności słonecznej

Radziecki astronom E. L. S z o d o opracował ostatnio wiele obserwacji prędkości obrotu Słońca otrzymanych w Obserwatorium Odeskim
i w zagranicznych, przy czym okazało się, że prędkość obrotu równikowych obszarów Słońca Jest w maksimum aktywności nieco większa
niż w czasie minimum. Przeciwnie obszary bliższe biegunów obracają
się nieco szybciej w minimum.
(Wg Izwiestija Astronomiczeskoj Obserw.
K. R.
Odessa T. II, wyp. II, 47. 1952)
Zmiany

jasności

komety Enckego

Znany radziecki badacz komet S. K. W s j e c h s w i a t ski j opraostatnio statystycznie wszystkie pomiary jasności komety okresowej Enckego. OkazuJe się, iż traci ona jasność z przeciętną szybkością
2 wielkości gwiazdowych na stulecie. Rozpatrując poszczególne okresy
jej widoczności od roku 1820 począwszy, Wsjechswiatskij wykazał, że
krzywa jasności tej komety jest symetryczna i największa jasność
przypada zawsze na najmniejszą odległość komety od Słońca. Uznawana
przez wielu astronomów hipoteza, że maksimum blasku komety nastę
puje już po jej przejściu przez perihelium, nie znajduje - przynajmniej w tym wypadku - potwierdzenia.
(Wg Astronomiczeskij Cirkular 134,2 1953)
K. R.
cował

OBSERWACJE
Minimum RZ Cas.
Dnia 22/23 maja 1953 r. obserwowałem zmienną zaćmieniową krótkoRZ Cas. Wykonałem 27 obserwacji na dachu Obserwatorium
U. J. w Krakowie przez nicdużą lunetkę Fraunhoffera.
Po zredukowaniu na nową erę astr. i Słońce (n. e. a . 0> otrzymałem.
że minimum jasności miało miejsce w 55659d927±0d002 n. e. a. O. co
odpowiada 22. V. 1953 r. o 22h 19,5m czasu uniwersalnego.
W czasie obserwacji pogoda była dość dobra. Jedynie około minimum
jasności zmiennej, obserwowana okolica nieba pokryła się na krótko
chmurami typu cirrus. Zmienna w czasie obserwacji zmieniała jasność
w granicach 5m.9 -7m.6 wg obliczeń z przyjętych wielkości gwiazd porównania. Zmienna jasność katalogowa wynosi 6m.4 -7m.s.
okresową
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Obserwacji dokonałem m e tod ą Argelandera - Na ilanda.
Podaję ponizej tabelkę obserwacji :
m
u. T. O
u. T.O
m
21m
20h58m
5m9o
7ffi40
26
7 60
21 06
6 22
7 42
18
31
6 50
7 37
26
6 70
38
7 40
43
6 78
33
7 28
51
40
6 94
58
6 90
48
7 02
6 95
7 16
23 06
55
6 70
22 03
7 22
13
6 50
07
7 30
20
6 37
11
7 40
27
6 30
15
22
7 50
6 lO
17
40
7 50
6 Ol
24 05
Wlodz. Szuiakowski (Częstochowa)
SZYMANSKI

WACŁAW

O asymetrii

-

rozkładu

Dąbrowa

Gernicza

plam w stosunku do centralnego

południka

tarczy

słonecznej

Wśród wielu zjawisk zachodz ą cych na Słońcu i dotychczas niewytłumaczonych zachodzą i takie, które na pierwszy rzut oka wydają się
nawet ni eaozumiałe.
Jeż eli w ciągu dłuższego czasu notować oddzielnie plamy widoczne
na wschodniej części tarczy Słońca i na zachodniej, to okaże się, że na
wschodniej połowie było ogółem więcej plam, niż na zachodniej.
Przecież Słońce stale się obraca i pojęcie wschodniej i zachodniej
części jest zależne tylko od położenia obserwa tora. Chociaż plamy na
Słońcu ukazują się nierównomiemie, bo niektóre długości są pod tym
względem przez pewien czas uprzywilejowane, to przecież w ciągu dłuż 
szego czasu te nierównomierności powinny się wyrównywać. Jednak
stwierdzono, że jest inaczej: wschodnia połowa tarczy jest bogatsza
w plamy, niż zachodnia.
Prof. S z ar o n o w w książce ,,Sołnce i jewo nabludienije" (na str. 177,
vr tabeli Nr 20) przytacza następujące dane za okres 1889-1901 r.
Ilość

gruJJ i JJOWier:r.chnia plam za okres 1889-1901 (wg Szaronowa)

Odległość od środkow.
południka w kątach

odpowiad. obrotowi
za 24 godz.
1
!

3

...
5
6

7

Ilość

wschód

1533
1463
U.18
1360
1227
946
266

grup

l
l

Powierzchnia

zachód

wschód

1509

235211
2:l3430
227933
218987
201720
170021
&9980

14ł7

1325
12041038
772
213

l
l

ogółem

zachód

':!34548
':!32468
225118
211081
196763
161956
48672
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Z tabeli tej widać, że liczba zaobserwow<mych grup plam słonecznych
ich powierzchni& w miarę wzrostu odległości od środkowego południka
stale maleje, co można wytłumaczyć pogarszającą się widzialnością,
jednak w zonach jednakowo oddalonych od środka tarczy liczb3 grup
1 ich powierzchnia na wschodzie jest zawsze większa, niż na zachodzie.
Z tabeli można wyliczyć , że na ogólną ilość zaobserwowanych 15 721 grup,
8213 czyli 52,24% ukazało się na wschodniej, zaś 7508 grup czyli
47,760fo na zachodniej półtarczy Słońca i na ogólną powierzchnię
wszystkich grup, która wynosiła 2 657 888, łączna powierzchnia wszystkich
grup we wschodniej części wynosiła l 347 282, czyli 50,69'lc, a w zachodniej - l 310 606 czyli 49,31 Q(.
W moich obserwacjach z r. 1952 na ogólną ilość 402 grup, 205 było
widocznych na wschodniej, a 197 grup - na zachodniej połowie tarczy
Słońca. A więc róznica też wystąpiła chociaż mniej wyraźnie, prawdorodobnie z powodu krótkiego okresu obserwacji.
Jeżeli chod>:· v wytłumaczenie tego zjawiska, to Szaranaw (na str. 178)
podaje krótką wzmiankę, iż wysunięto przypuszczenie, że osi plam sło
necznych mE są prostopJdłc do powierzchni Słońca, lecz są pochylone
w kicrunku obrotu Słońca, czyli na zachód.
Jezeli tak jest, to wydaje się, że omawiane zjawisko powinno wyraźniej wystąpić w ilości oddzielnych plam i nawet jeszcze silniej
• w 1lości małych plam, bo przy m:chylcniu lejka tworzącego plamę,
w miarę oddalania się od środkowego południka małe plamy będą
znikać i to w zachodniej części znacznie szybciej niż we wschodniej.
Natomiast większe plamy, z powodu większego stosunku średnicy plamy
do jej głębokości, będą raczej wykazywać tylko zmniejszenie się powierzchni i tak samo w kierunku zachodnim powierzchnia powinna się
zmniejsz:1ć szybciej, niż w kierunku wschodn;m.
Opracowałem moje obserwacje z r. 1952 wybierając oddzielnie duże
małe plamy i ich powierzchnie. Wyniki przytaczam poniżej.
1

Il ość

s ł o n ecznych

plam

i ich p ow ierzchnie w 1952 r . (wg autor a )

l

Na wschodzie

Na zacbodzie
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plam mniejszych
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50,.
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51.78

51,15

5'ł,26

51,,2

418
350
!lO

l

l

i

49, 0
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l

Z tabeli tej widać. że rzeczywiście rozmca w ilości plam widzialnych
na wschodzie i na zachodzie jest nieco większa, niż różnica w ilości
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większych plam wypadła dla wschodniej i
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dla małych plam. Ilość zaś
dla zachodniej części jednaróżnicę i to większą niż po-

kowa, jednak powierzchnie ich wykazują
wierzchnie małych plam.
Wszystko to przemawia za słusznością przypuszczenia, że osi plam
słonecznych są nachyl0ne w kierunku obrotu Słońca.
Można spróbować wyznaczyć w przybliżeniu kąt o jaki osi plam
~ą pochylone.
)lośc

plam

5001

Wschód

1

Sroa~o'"'t

Za ch od

po•ud"ik
1

/

400i

30J

l

90'

30'

60'

n'

30°

60'

Na przytoczonym \Vykresie krzywa, która przedstawia zmianę ilości
zaobserwowanych plam (z tabeli z r. 1952) zależnie od odległości od
środkowego południka, załamuje się w odległości około 8" na wschód
od środkowego południka. Należałoby wnioskować, że w tym miejscu
plamy są najlepiej widoczne i to właśnie z tego powodu, że na tej
długości osi plam są równoległe do płaszczyzny przechodzącej przez
środkowy południk.
Stąd wymkałoby,

że

osi plam

są

pochylone na zachód o

około

8°.

ASTRONOMIA W SZKOLE
Kilka słów o programit>, podręczniku i pomocach naukowych
W odpowiedzi na artykuł kolegi F. Rap f a zamieszczony w grudniowym numerze Uranii ub r. i na skutek zapowiedzi wydatnego skrócenia programu astronomii w liceach ogólnokształcących (por. czerwco-..vy zeszyt Uranii b r.) śpieszę przeciw tym zamiarom zaprotestować.
Godzę się z tym, iż program astronomii jest w stosunku do przezna-
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czonego na nią czasu za obszerny, ale co z niego można usunąć ,
skoro wszystkie zawarte w nim zagadnienia są niezbędne przy kształ
ceniu współczesnego człowieka; są to bowiem bądź zagadnienia bezpośrednio związane z życiem człowieka na Ziemi, b<ldź stanowiące podstawowe elementy poznawania przyrody, gdy wyjdziemy poza Ziemię.
Jeśli nawet nie da się obecnego programu przerobić gruntownie ze
wszystkimi uczniami, to b~dzie z pożytkiem, gdy go opanuje solidnie
chociażby 25°/o młodzieży . a reszta zdobędzie bodaj jakie takie pojęcie
o każdym temacie.
Nie lepsze pojęcie ma znaczny procent maturzystów o większej części
materiału przerabianego z fizyki w parę miesięcy po ukończeniu szkoły,
a przecież dlatego nie będziemy redukowaE programu tego przedmiotu;
warto bowiem uczyć fizyki w ob~zernicjszym zakresie chociażby ze
względu na tę grupę młodzieży, która wstąpi na odpowiednie wydziały
wyższych uczelni.
·
Ponieważ astronomia dostaJe w szkole najmniejszy przydział czasu,
proponuję przyjąć dla tego przedmiotu wyjątkowo program trochę na
wyrost. Skróceniu ulegnie i krótszy program przy realizacji przez nieprzygotowanego należycie nauczyciela, lub przez niepoważnego ucznia.
Można by jedynie usunąć niektóre punkty z obowiązujących obecnie
wyników nauczania.
Natomiast należałoby bardzo starannie opracować podręcznik astronomii. Dobry podręcznik to połowa pracy dla nauczyciela i ucznia.
Pociągająca szata zewnętrzna, jasno sformułowane myśli, przejrzyście
rozłożony materi~ł naukowy, podkreślenie tłustym drukiem najważniej
szych myśli, praw, wzorów i liczb, dobre i dobrze odbite ryciny oto cechy podręcznika, który zastąpi nauczycielowi kilkanaście dokształ
cających konferencji, a uczniowi nicfachowego nauczyciela. Również
opowiadam się zdecydowanie za pewnym rozszerzeniem podręcznika tak
w stosunku do obecnego (prof. dr. E. Rybki), jak może też i w stosunku
do programu nauczania, - tak, aby czytelnik znalazł więcej wyjaśnien
odnośnie omawianych tematów. UzupC'łnienia. które przekraczałyby ramy
programu, należy podać drobniejszym drukiem, aby łatwo je odróżni.:
od obowiązującej treści.
Dlaczego bowiem pozostawiać przypadkowi, czy jakiś temat będzie
rozwinięty w literaturze popularno-naukowej, czy też nie będzie. cz-.r
uczeń, zwłaszcza na dalszej prowincji z odpowiednią książką się zetknie .
czy też nie zetknie się itp. Dlaczego nie przedłożyć młodemu czytelnikowi
jak najwięcej wiadomości w tej najpewniejszej lekturze jaką jest podr~cznik. aby zaspokoił swą ciekawość, a jeśli jej z natury nie posiada ,
to by ją wywołać .
Czyż nie przyjemniej jest usiąść przed stołem obficiej zastawionym,
chociaż nie musi się zjeść wszystkiego, aniżeli przy standaryzowanym
obiedzie z dwu dań i to bez wyboru?
Gdzie ma szukać informacji z astronomii młodzież szkolna i pozaszkolna? Czy w encyklopedii, czy w bibliotece wielkomiejskiej. czy wertować roczniki "Uranii"?
Czyż nie pro.ściE::j zajrzeć do podręcznika ,
tego przedmiotu, który będzie wszędzie, gdzie znajdzie się uczeń i liceum ogólnokształcące.
Co do pomocy nauko.w ych, to należy przede wszystkim wydać tablice ścienne całej północnej półkuli nieba gwiaździstego, oraz takież
mapki małe i tanie (niekoniecznie obrotowe), aby je mógł nabyć każdy
.1c.zeń. Znajduiące się obecnie w składach ,.Cezasu" fragmenty nieba
są dla uczniów tak użyteczne, jak dla turysty w obcym mieście kilkanaście planów poszczególnych ulic zamiast zwykłego planu miasta na
jednym arkuszu.
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Poza tym pożądany jest kątomierz astronomiczny (choćby w dość
prostym wykonaniu) do pomiaru deklinacji ciał nicbieskich poprzez wysokość ich w chwili górowania.
Następnie zegar słoneczny równikowy z płaszczyzną ruchomą, tak by
mieć ' jednocześnie i gnomon, wreszcie tellurium i lunetka ze statywem.
Odnośnie modeli do nauczania astronomii, to należy pamiętać, ±e
najlepszym modelem jest niebo gwiaździste, które trzeba oglądać wtedy, ·
gdy jest ono pogodne, a nie, kiedy jest zaplanowana dana lekcja w rozkładzie rocznym, miesięcznym, czy tygodniowym.
Do niezbędnych pomocy naukowych należy oczywiście zaliczyć czasopismo "Urania" z "Kalendarzykiem astronomicznym" oraz "Rocznik
Astronomiczny".
Zdanawski Franciszek, Biała Podlaska

Z KORESPONDENCJI
Prof. St. Malkowski (Warszawa) nadesłał Redakcji "Uranii" swoj~
uwagi, dotyczące poruszonej na łamach naszego pisma sprawy meteorytyki w Polsce (por. "Urania", T. XXIV, str. 244), których istotne
ustępy poniżej podajemy.

W zeszycie Nr 8 (sierpniowym z br.) "Uranii", w dziale "Obserwacje",
na str. 24, czytamy: "Skromnie przedstawiają się dorobek i prace naszej
rodzimej meteorytyki. Nie mówiąc już o braku jakichś organizacji centralnych, czy nawet specjalnych, kierujących pracami na tym polu, oraz
o braku poważniejszych prac na ten temat, nie zdobyliśmy się dotychczas nawet na utworzenie jakiejś specjalnej kolekcji meteorytowej przeznaczonej zarówno dla studiów specjalnych jak i propagandy". I dalej:
"Jeśli gdziekolwiek u nas istnieją meteoryty, to poniewierają się one
w różnych kątach i szufladach, a te, które są wystawione na widok
publiczny, są nader ,nieliczne, nie mówiąc już o tym, że nie stanowią
specjalnych kolekcji, będąc połączone z muzeami geologicznymi".
Popierając intencje Autora cytowanego artykułu, które mają na celu
ożywienie prac w dziedzinie meteorytyki polskiej, stwierdzić wypada,
iż Jego obserwacje odnoszące się do polskiego dorobku w dziedzinie
meteorytyki nie są ścisłe.
Pozwalam sobie wyrazić opinię, że sąd o dorobku polskim w dziedzinie meteorytyki w XIX w. będzie można wypowiedzieć dopiero po opracowaniu materiałów w postaci szeregu zapomnianych rozpraw, artykułów i notatek K. Kortuma, J. Śniadeckiego, Fr. Makólskiego, F. Drzewińskiego i innych.
Materiały te gromadzone są od kilku lat w odpisach, fotokopiach
i oryginałach w Archiwum Historii Nauk Geologicznych przy Muzeum
Ziemi w Warszawie, które niejednokrotnie służyło informacjami i pomocą osobom zainteresowanym tym przedmiotem, nie wyłączając i Autora artykułu. Muzeum Ziemi posiada nadto, jak wynika z jego sprawozdań ogłaszanych drukiem, kolekcję meteorytów pułtuskich i łowic
kich (oraz kilka innych meteorytów). Na wystawie stałej w sali poświęconej zagadnieniu: "Ziemia we' wszechświecie" poświęcono oddzielne
stoisko meteorytom. Nie wystawiono tam wszystkich posiadanych okazów, gdyż ze względów dydaktycznych nic jest wskazane przytłaczanie
uwagi zwiedzających nadmierną liczbą obiektów (jest to zasada obowiązująca w muzeach współczesnych). Nie idzie jednak za tym, aby
okazy pozostałe "poniewierały się w różnych kątach i szufladach", jak
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to określił Autor artykułu. Przeciwnie są one troskliwie przechowywane
z myślą o badaniach, które będzie można podjąć, gdy warunki na to
pozwolą i, gdy znajdą się należycie przygotowani do nich badacze.
O trosce poświęconej meteorytom polskim przez Muzeum Ziemi świad
czą fakty, że l) jeszcze w pierwszej fazie swego istnienia, w dni' kilka
po spadku meteorytów łowickich, w marcu 1935 r. zorganizowało ono
badania miejsca spadku i ogłosiło w swym wydawnictwie wyniki tych
badań, że 2) rozpoczęło wymianę okazów z muzeami zagranicznymi
w celu uzyskiwania prób meteorytów spadłych w Polsce, których nic
ma w zbiorach krajowych, że 3) pomimo najtrudniejszych warunków
w okresie II wojny zdołało uratować zbiór meteorytów, który stał si(~
podstawą jedynej (dotychczas) w Polsce, pomyślanej nowożytnie wystawy muzealnej, na której zwiedzający mogą zapoznawać się w zarysie
ogólnym z zagadnieniem meteorytów (Warszawa, Al. Na Skarpie 20/26)
W odniesieniu do opinii "o braku poważniejszych prac na ten temat"
w literaturze specjalnej polskiej XX w. należałoby zapytać, co skło
niło Autora do odbierania należytej powagi naukowej następującym
np. pracom polskim, lub w Poll:k:e wydanym (H. Moritz):
l. S. Z. Różycki i M. Kobyłecki: "Meteoryty łowickie, Zabytki Przyrody
Nieoż.", zesz. 3, wyd. Muzeum Ziemi, r. 1936 i Wszechświat 1935, nr 5.
2. Studium zbiorowe: M. Kobyłecki, St. Jaskólski, M. Kołaczkowska,
St. J. Thugutt, H. Moritz. J. Cichocki pt. "Meteoryt łowicki" - Archiwum Mineralogiczne, Tow. Nauk. Warsz., t. XIV - 1938.
3. J. Samsonowicz: "0 wieku, pochodzeniu, ilości oraz masie meteorytu
pułtuskiego" Wiadomości Muzcum Ziemi, t. VI 1952.
Stanislaw Malkowski

W odpowiedzi na krytykę zawartą w liście Prof. Małkowskiego
autor krytykowanego artykułu, J. Pokrzywnicki pisze co następuje:
Cieszy mnie, że artykuł mój wywołał już tak rychło pewien oddżwięk
i zainteresowanie, chociażby to było na razie jedynie w postaci ... sprostowania, którego zresztą treść służy raczej za potwicrdzenie słuszności
wysunic;tych przeze mnie poglądów.
Zarzuty szanownego mojego krytyka, dadzą się właściwie streścić
w dwóch punktach: l. "Odbieranie należytej powagi naukowej" niektórym pracom polskich uczonych, oraz 2. Pominięcia prac w zakresie
meteorytów Muzeum Ziemi.
ad. l. Prace wymienione przez prof. Małkowskiego są mi dobrze
znane. Są to prace w zakresie opisu 2 zaszłych w Polsce spadków meteorytów oraz ich analizy mineralogicznej. Są to niewątpliwie prace
poważne, ciekawe i wartościowe, niemni,c j są to tylko prace fragmentaryczne w zakresie meteorytów, a nie meteorytyki jako nauki w obecnym
jej zrozumieniu. Każdy prawie spadek lub znalezisko posiada swoj<j literaturę: opis zjawiska i analizę spadłych okazów. "Annalen der Physik
und Chemie" zawierają ich dziesiątki, jeżeli nie setki. Znaczna ich ilość
ukazuje się wciąż w literaturze światowej, zajrzyć chociażby do Mineralogical Abstracts". Pod "poważniejszymi pracami na temat meteorytyki" rozumiem obszerniejs.ze dzieła syntetyczne, dyd&ktyczne czy nawet
będące na wysokim poziomie prace popularno-naukowe. Do poważniej
szych więc prac na temat meteorytyki zaliczam prace tego rodza,ju jak:
.,Lcs meteorilcs" M e u n i er z ostatnich dziesiątków lat ubiegłego stulecia, "Meteoritenkunde" C o h c n a, "Mietieornaja matierija w mieżdu
•p.banietnom [9rostranswije" F i e s j e n k o w a, "Die Metcore" H o f fm e i s tra i szereg innych. W szczególności przegląd zagadnień, jakie
wchodzą obecnie w zakres meteorytyki jako nauki, daje nam doskonała,
nagrodzona w Związku Radzieckim, wydana przez AN ZSRR pracr,
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K r i n o w a "Mietieority". O podobnych więc pracach myślalem mówiąc
o braku ich w polskiej literaturze.
ad. 2. Doceniam i doceniałem zawsze prace nad meteorytami Muzeum
Ziemi. Sam z nich, jako też z rady i pomocy prof. Malkowskiego korzys tałem z pożytkiem przy moich pracach nad meteorytami polsktmi. Korzystam ze sposobności, aby wyrazić za to zarówno prof. Malkowskiemu
jak i personelowi Muzeum Ziemi moje słowa podzięki. Zresztą wysiłki
1 dorobek Muzeum Ziemi mogą być tylko bodżcem i zachętą do rozwinięcia na szerszą skalę prac prowadzonych przez tę placówkę.
Wydaje mi się, że ukrywanic czy ·przemilczenie naszych niedociągnięć ,
czy braków nie jes1 dobrą metodą; i w tej dziedzinie potrzebna jest
p ewna samokrytyka. Przykro jest bowiem studiując meteorytykę nie
napotykać nigdzie w literaturze światowej jakichkolwiek wiadomośc i
o zbiorach znajdujących się w Polsce meteorytów, o miastach gdzie s i ę
te zbiory znajdują, wreszcie o jakości i o ilości znajdujących się w Polsce
okazów. Na przykład kapitalna praca W u l f i n g a (1897 r.) "Dic Metccriten in Samrnlungen und ihre Literatur" nie zawiera żadnych na
ten temat danych, a wyszczególniając 130 kolekcji meteorytów na całym
5wiecie, w których przechowywane są meteoryty Pułtuskie, nie wymienia
:mi jednego miasta czy zbioru polskiego - chociaż wiemy, że w Polsce
znajduje się ponad 1000 okazów z tego spadku. Jak wynika z katalogu
meteorytów H e y a z r. 1940, bardzo mało wiedzą na świecie o niektórych
naszych meteorytach, jak np. Morawsko i Grze!TIIPY, których okazy prze chowywane są w Poznaniu (autor zresztą uważa fakt znalezienia meteorytu Morawsko za niepotwierdzony, a spadku w Grzempach za wątpliwy) .
Nic dziwnego, skoro pomimo skrzętnych poszukiwań udalo mi się znależć w naszej literaturze o tych meteorytach tylko jeden krótki artykuł.
Nic mi nie wiadomo, aby przeprowadzone zostały i ogłoszone jakie prace
na ich temat, czy analiza okazów.
Podobnie jest ze zbiorami meteorytów w skali ogólnopaństwowej.
Prawie wszystkie państwa europejskie, a także niejedno z innych części
świata, posiadają narodowe kolekcje meteorytów lub większe kolekcje
opisane w specjalnych katalogach. Wyjątek, jeśli chodzi o Europę, sta~owią prawdopodobnie tylko: Rumunia, Bułgaria, Grecja, Holandia,
Norwegia i ... Polska. Wi.ilfing wymienia 187 zbiorów państwowych
i prywatnych, a uzupełnienie tego spisu przez Spencera w r. 1949 zawiera
jeszcze ponad 100 pozycji. Napróżne byłoby jednak doszukiwać się w nich
jakichkolwiek polonica.
Toteż poczucie niższości w tej dziedzinie u badacza polskiego powstaje
samo przez się na podstawie czysto obiektywnych danych. Aby ono
zniknęło należy stawiać sprawę jasno i nie ukrywać naszych braków.
Wydaje się, że tylko tą drogą można osiągnąć powodzenie.
Jerzy Pokrzywnicki.

Errata: Urania, t. XXIV, treść nru 9 w języku angielskim w. 5
zamiast: radio-astronomy . Greenwich eclipse expedition ma

cXl

d.

być:

M. Mackiewicz : Insolation in Poland.

KALENDARZYK ASTRONOMICZNY
na październik 1953 r.
Wszystkie zjawiska podano w czasie środkowo-europejskim.
Październik 1953:
l. do 30. Planetka Westa dostępna przez lornetki (p. Urania str. 284).
3./4. 7h Złączenie WENUS z MARSEM w odstępie 2', nierozdzielne

dla gołego oka. Nad ranem na lewo od sierpa Księżyca ze
popielatym świeci Regulus, a dalej na lewo jasna Wenus
z Marsem, 51/ 2 wielkości słabszym od niej.

światłem
złączona
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4. 2h Merkury w niewidocznym złączeniu ze Saturnem, odstęp 81/ 20.
5. 14h Mars, a 16h Wenus w złączeniu z Księżycem, odstęp 5°.
5./6. O świcie 8° powyżej wąskiego leżącego sierpa Księżyca z jasnym
światłem popielatym świeci Wenus (minus 81/ 2 wielk.) z Marsem
(2. wielk.) tuż na prawo od niej.
6. 21h 5Qm i 24h 27m dogodnie dostrzegalne zaćmienie najjaśniejszego
III satelity Jowisza, Ganimedesa. W lunecie odwracającej obrazy
satelita zniknie, będąc w odstępie około F /2 tarczy Jowisza na lewo
od niej, pojawi się zaś bliżej tarczy w odstępie około 1 /2 jej średnicy.
7. do 20. Przed świtem na wschodnim niebie widoczna skośna smuga
światła zodiakalnego na tle gwiazdozbiorów Lwa i Raka.
8. do 10. Gwiazdy spadające Giacobinidy wybiegają ze Smoka.
9. 1h Neptun, a llh Saturn w niewidocznym złączeniu z Księżycem .
10. 2h Merkury w niewidocznym złączeniu z Księżycem, odstęp 3°.
12. Wieczorem na prawo od stojącego sierpa Księżyca ze światłem popielatym świeci Antares, który w południe (12h 45m - 13h 5Qm) był
:l,akryty przez Księżyc.
12. do 23. Gwiazdy spadające Arietydy, promieniujące z Barana.
15. 4h Jowisz nieruchomy w rektascenzji.
16. 18h Uran w kwadraturze ze Słońcem .
16. do 22. Gwiazdy spadające Orionidy, widoczne głównie nad ranem .
17. Bh Neptun w złączeniu ze Słońcem.
Od 20 . Przez lunetki obserwować planetki Faladę i Junonę. (p. str. 316).
23. 17h Merkury w najwięks zym odchyleniu 24° na wschód ed Słońca,
jednakże pozostaje wieczorami niewidoczny, gdyż ma deklinację
bardziej południową niż Słońce .
23. 22h Saturn w złączeniu ze Słońcem.
23. 18h Słońce wstępuje w znak Niedźwiadka , świeci jednak na tle
gwiazdozbioru Panny do 30. X ., a po przejśc i u przez gwiazdozbiór
Wagi, w gwiazdozbiorze Niedźwiadka pozostaje od 23. do 29. XI.
26. 13h Jowisz w złączeniu z Księżycem w odstępie 3° na południe.
26./27. 24h 23m - 24h 57m na tarczy Jowisza znajdują się jednocześnie
2 jego satelity, widoczne z trudem, oraz wyraźny cień jednego z nich
26./27. Nad ranem znajdziemy Marsa w odstępie 1 /2° powyżej gwiazdy
4. wielk. beta Panny, zaś Wenus w odstępie P /2° poniżej gwiazdy
3. wielk. gamma Panny.
27. i 28. Ponad Księżycem świecą Kastor i Poluks.
28. l4h Uran w bliskim złączeniu z Księżycem.
29 . 18h Uran nieruchomy w rektascenzji.
30. Regulus na lewo od Księżyca , 31. X. już na prawo powyżej Księżyca .
Minima Algola: 9d 4h.8; 12d 1h.6; l4d 22h.4; 17d 19h.2; 2Qd 16h.1
i 29d 6h.5.
Minima główne Beta Liry: Październik 9d 21h i 22d 2Qh.
Maksima gwiazd zmiennych długookresowych typu Mira Wieloryba:
22. X . U Barana Rekt.: 3h osm. Dekl.: + 14°.6. Maks.: 6m.4. Okres: 37Qd.
6. XI. R Wolarza
14 35.
+ 26 .9.
5 .9.
223.
23 41.
-15 .5.
5 .8.
387.
8. XI. R Wodnika
14. XI. R Smoka
16 33.
+ 66 .9.
6 .3.
245.
25. XI. R Mai. Lwa
9 43.
+ 34 .7.
6 .0.
372.
Zjawiska w ułdadzie satelitów Jowisza:
O - satelita niewidoczny, gdyż znajduje się na tle tarczy Jowisza.
• - satelita zasłonięty przez tarczę lub zaćmiony przez cień Jowisza.
c - cień satelity przechodzi przez tarczę Jowisza.
pz, kz - początek, wzgl. koniec zaćmienia satelity przez cień Jowisza.
IV-ty satelita mija tarczę Jowisza: 5./6., 13./14., 21./ 22. i 30. j3l.X.
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b m
23.14-25 38 c II
2 1.53-4.18 o II
3 od 1.52 pz • I
3 do 23.13
II
3 23.13-25.23 c I
4
0 .29- 2.39 o l
4 do 23 51
I
6 ::11.50-24.27 pzekz lll
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• III
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25 0.12-2.51 o m
25
od 1.55 pz • II
2ó
od 4.53
c l
26 2.03-5.20 pz • I
26 20.21-22.47 c II
26 22,31-24.57 O II
26 23.21-25.32 c l
27 0.~3-2.34
o I
27 20.31-23 47 pze I
28
do 19.40
II
28
do 20.00
c I
do 21.01
28
o I
31 23.48-26.27 c III
31
od 27.45 om
31
od 28.28 pz • II

d
b m
11 1.06-3.16
c I
11 2.19-4,.30 o I
11 2~ . 15-25.42 pz • I
do 21.4,4
12
c l
12 20.47-22.57
I
14 1.49-4,.27 pzekz III
17 20.35-23.13 o lll
17 :'!3.21-28.06 pze II
18 2.59-5.10
c I
18
od 4.09
I
19 0.09-3.32 pz • I
19
do 2010
c II
19 20.01i-22.31 O II
19 21.28-23.38 c I
19 22.36-2U6 O I
20
do 21.59
I
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8.

Miasto

wsch. \ zacl.

"

m

9.1
12.2
14.7
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h

m
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6 IS
6 os
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531 1721
s 4B 16 sB
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6 24 16 15

Poznań
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Gdynia
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środ.-europ.

Rekt. \ Deklin.
2

4

6
8
10
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14
16

x.

8 19
9 53
I I 19
12 44
14 16
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o

+
+
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-
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0.3
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0.2
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PLANETY
MERKURY

=

Data

rh czasu
Środ.-europ.

1953

l

Rekt.

Deki.

13 h 13mi 14 oS 14 59
IS 40 -

2S.IX.

S. X.
I8. X.
28. X.

l-

==-- W E N U S

W Warszawie
czas środ.-eur.
wsch.

l

zach.

h

m

h

o

S.I
14-5
19.6
2?.6

7 04
7 54
s 36
S 57

I7
17
17
16

rh czasu
środ.-europ.

Rekt.

mi

44
23
04
45

l

Deki.

W Warszawie
czas środ.-eur.

l

wsch.

h

mi +

lO b 2S

II

16
16
16
15

+

14

zach.

II 45
59 l +
!2

m

37
21
02
44

23. X. w największym odchyleniu od
Słońca w gwiazdozbiorze Wagi, mimo to
niewidoczny.

Jako jasna gwiazda poranna świe
CI na tle
g" iazdozbiorów Lwa
i Panny.

MARS
+ g.6
+ 7.2
+ 4.8
+ 2.3

JOWISZ
+ 22.8 20 36 13 oS
5 43
+ 22.8 19 ss 12 31
5 44
+ 22.8 19 19 IJ 52
5 45
II II
+22.S rS 38
5 44
Widoczny od późnego Wieczora
na pograniczu gwiazdozbiorów
Byka, Bliźniąt i Oriona jako najjaśniejsza gwiazda minus 2 wielk.

28. IX.
S. X.
rS. X
28. X.

42
I I 05
l i 29
II 52
lO

l

2
2
2
2

16
16
15
15

58
55
SI
4S

451
16
47
IS

złączenie z Wenus. Potem
znajduje się coraz dalej na prawo od
Wenus jako gwiazda czerwona 2 wielk.

4. X. bliskie

SATURN

URAN

rS. !X., 13 40 , - 7.9, s osi rS 50
S. X.
13 4S S.7
6 59
17 35
28.X.
13 57 g.6
5 54
r6 21
23. X. w złączeniu ze Słońcem. Niewidoczny, pojawia się na nowo na rannym
niebie od połowy XI.

l

PLUTON

l

13 291- 7·5
6 331 17 22
17. XI.
13 34 - S. I
4 04
I4 47
17. X. w złączeniu ze Słońcem, ni!WIdoczny podobnie jak Saturn.
Planetka nr. 2:

22.31 O 171 16 43
22.3 21 42
14 oS
Osiąs;ralny tylko przez wielkie teleskopy w sąsiedztwie gamma Lwa
Jasność:

7.5 wielk.
h

II.;

m

o

'

41.; 1-14• o61 g. XI.\ 9b
\-17° 39 129. Xl. j 9 33·9 -20 SI
S 57.1 -rs 54 19. XI. 9 23.3 -19 19 9· XII. 9 42.3 -22 09

l l++ l

Planetka nr. 3:
20. X.
30. X.

l+

00
Io 03 +
lO

PALA DA

x.l i

20.
30. X.

~~ l t ~~.~ l ~~ ~~ l' ~~ ~:

7 40 + 21.9 20 41
13 Ol
Do odszukania przez lornetki poniżej Kastora i Poluksa, w miejscu
21/ 2 ° na p d. od kappa Bliźniąt
jako gwiazda 6 wielk.

NEPTUN

l

s.x.

;

Sh 46 2m
9 oo.3

JUNONA

os 54
,

g. XI.

4 35

rg. XI.

l

l

Jasność:

'l

9h 12.6mi + 3o 20
9 23.0 + 2 12

29. XL

l

8.5 wielk.
9h 31.1mi

g. XII. 9 36.6

+/ 13'
+o
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KOMUNIKATY KOL PTMA
na

miesiąc

paździe1·nik

1953 r.

Gliwice - l. Sekretariat Kola jest czynny w poniedziałki i czwartki (godz. 16-i9)
w Gliwicach, ul. Sobieskiego 26. tel. 49-77 - inż. T. Adamski.
2. Biblioteka jest czynna przy sekretariacie.
3. Pokazy nieba odbywają się w każdy bezchmurny wieczór po uprzednim
telefonicznym porozumieniu się:
Gliwice - ul. Sobieskiego 26, tel. 49-77 - inż . T. Adamski.
Ruda SI. - ul. 3-go Maja 32, te!. 524-67 i 524-69 - J . Kasza .
Stalinogród-Dąb, ul. Wiejska 7, te!. 319-87 Jan Palt.
Kraków - 1. Sekretariat Koła jest czynny codziennie w godzinach 9-13 t 16-U
(soboty 9-13), ul. św. Tomasza 30/8, te!. 538-92.
2. Ludowe Obserwatorium Astronomiczne prowadzi na Wawelu pokazy nieba
przez lunety w każdy bezchmurny wieczór (oprócz niedziel i świąt) w godzinach 20-22 .
Nowy Sącz - Sekretari~t Kola jest czynny we wtorki i
w lokalu Kola, ul. Jagiellońska 50a.
Poznań

- l. Sekretariat 'Koła jest czynny w
w godz. 15-17, ul. Golęcińska 7.

2. Dma 22. X. (czwartek). godz. 19 na Marsie". Sala Pozn. Tow.

życie

poniedziałki,

piątki

wtorki,

w godz.

środy

l

17-1~

czwartkł

odczyt dra Fr. Koebckc pt. " Czy is tn ie j e
Nauk, ul. Lampego 26/ 26.

Przyjaciół

- Dnia 12. X. (poniec!zialek), e;odz. 18- pogad~nka J. Szyca z demonstracJami
pt. " " Spektroskop i analiza widmowa". Sala Liceum im. Kopernika, ul. Małe
Garbary.
Wal,'szawa l. Sekretariat Koła jest czynny we wtorki, czwartki l soboty
w godz. 19-20, al. Ujazdowskie 4.
2. Ludowe Obserwatorium Astronomiczne prowadzi pokazy nieba w gmachu
Obs. Astr. U. W., al. Ujazdowskie 4, w każdy pogodny wieczór toprócz niedziel i świąt) w godz. 20-22.
3. Dnia 15. X. (czwartek), godz. 19 - odczyt prof. dra W!. Zonna pt. "Ewolucja Gwiazd". Sala Kopernika w Obserwatorium Astronorr. liniw. WarEz. ,
Al. Ujazdowskie 4.

Toruń

. Przypominamy uchwalę IV Walnego Zjazdu Delegatów Kół PTMA:
W Roku Kopernikowskim 1953 każdy członek PTMA powinien zwerbować
conajmniej jednego nowego członka Towarzystwa tak, by liczba członków
PTMA w roku tym się podwoiła.
Odznaki PTMA, .d la członków zwyczajnych (emaliowane) w cenie 18 zł (plus
4 zł na koszta przesyłki) oraz dla członków-kandydatów (oksydowane) w cenie
zł 4,50 (bez kosztów przesyłki) są do nabycia w biurze Zarządu GI. PTMA.
Obrotowa Mapka Nieba, do nastawiania na określony dzień i godzinę, ułatwia
tozpoznawanie gwiazdozbiorów. Mapki są do nabycia w biurze · Zarządu Gł
PTMA, w cenie żł 9, - (plus 4 zł na koszta prz&syłki). ·
"Niebo przez lornetkę" dra J. Pagaczewskiego - str. i12 · - ·cena 8 zł (Pl\łS · 2 zł
na koszta przesyłki) jest do nabycia w biurze Zarządu GI. PTMA.
Składka członków zwyczajnych wyrwsi

16 zł za rok. kalendarzowy, a człon
6 zł za rok szkolny. Członkowie
przystąpienia i wpłacają jednorazowo
·

ków-kandydatów (uczniowie

szkół. średnich)

nowowstępujący wypełniają
wpisowe zł 1,50.

deklarację

Wsz.,lkirh wpłat należy dokonywać , na konto Zarządu G!. PTMA, Kraków, ul.
św. Tomasza 30/8, PKO Nr 4-113-5227 z wyraźnym podaniem celu wpłaty •

• ,Urania" wychodzi jako miesięcznik w objętości 2 arkuszy druku dnia 25-go
każdego miesiąca. Wszyscy członkowie PTMA otrzymują "Uranię" w ramach
akladki członkowskiej. Dla nieczłonków prenumerata roczna wynosi 24 zł.
Cena zeszytu 2 zł.
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Konrad R u d n i c k i : Ruch perihelium Merkurego

322

KRONIKA
Pierwszy sympozjon Folskiego Towarzystwa Astronomicznego. Kopernikańska Sesja Naukowa P. A. N. Przyrząd do automatycznej rejestracji momentu przebiegu meteoru .
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329
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OBSERWACJE
(D. Kala b): Odkrycie nowego roju meteorów
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333
339

M. Czernik, W. Jodłowski, A. Maciejewski, W.
k o w s k i : Obserwacje bolidów

343

PRZEGLĄD

Ziół-
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344

KALENDARZYK ASTRONOMICZNY

Ryciny na

. 345

okładce

W l i s t o p a d z i e (15-go) 1630 r. umiera Jan K e p l er (1571-1630),
pierwszy po Koperniku astronom, który podejmuje dalej pracę nad zbadaniem szczegółów mechaniki układu słonecznego, odkrywając swe
słynne

prawa ruchów planet po elipsach.

Znak zodiaku: Strzelec.

Fot. T. Przypkowski
Nr zam. 4656 - 21. 9. 1953 · M-4-10316 - 5.000 - Objqt . 2'/• ark . - Pap. sat . V kl. 60 g r.
Druk

Drukarnia

ukończono

Związkowa

20. 10. 1953 r.

w Krakowie, ul.

Mikołajska
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URANIA
CZASOPISMO ASTRONOMICZNE
POPULARNO-NAUKOWE
ORGAN POLSKI EGO TOWARZYSTWA MIŁO Ś NIKÓW ASTRONOM !
KlAK 0 W t9SJ

f'ismo zalecon e reskryptem Ministerstwa Oświaty z dnia 20. X. 1950 roku,
Nr Oc-506/50, jako pożądan e w bibliotekach licealnych i nauczycielskich.

JAN GADOMSKI l

Warszawa

RĘKOPIS

"DE REVOLUTIONIBUS"
Dnia 15 września br. został przywieziony do Warszawy i złożony
w Muzeum Narodowym, przekazany
Polscc przez Rząd Czechosłowacki
bezcenny dokument naszej kultury
narodowej rękopis nieśmiertel
nego dzieła Mikołaja Kope rnika ,.De
revolutionibus orbium coelcstium".

Kopernik w liście dedykacyjnym do Ksiąg o Obrotach skierowanym do papieża Pawła III zeznaje: " ... długo
się wahałem, czy wydać te księgi, czy też pójść za przykładem
pitagorejczyków, którzy mieli zwyczaj przekazywać tajemnic,•
swej nauki nie pisemnie, lecz ustnie tylko swoim najbliższym
i przyjaciołom. A robili to nie przez jakąś zazdrość, by nie
udzielić swych nauk innym, lecz dlatego, żeby tych najpięk
niejszych rzeczy nie narażać na poniżenie i wzgardę. L~k
przed szyderstwem, którego musiałem się obawiać z powodu
trudnej do zrozumienia nowości mojej teorii skłonił mnie
do tego". Dopiero pod sam koniec życia zdecydował się
Kopernik na śmiały krok opublikowania dzieła, ulegając
namowom swego przyjaciela Tidemana G i z e g o, biskupa
chełmińskiego i Jerzego Joachima Re tyk a. Retyk, z pochodzenia Szwajcar, profesor matematyki uniwersytetu
w Wittenberdze, przybył bez zapowiedzi wiosną 1539 r. do
Fromborka, by na miejscu zaznajomić się z nową nauką o niebie "sarmackiego" astronoma, tak bowiem nazywano wówczas
w Niemczech Kopernika. Ten pełny entuzjazmu dla wiedzy,
jedyny zresztą uczeń Kopernika, gościł u niego niemal 3 lata.
Pod kierunkiem swego "Wielce Szanownego Nauczyciela
i Pana Doktora" - jak się zawsze wyrażał - zaznajamiał się

URANIA

'318

kolejno z poszczególnymi
konując

niełatwą

księgami
dzieła,

geometrię

"De revolutionibus", pow której Kopernik był

mistrzem.
Korpernik przeredagował teraz dzieło, dokonując w nim
wielu poprawek i uzupełnień. Jak wynika z nowszych krytycznych badań, Retyk skopiował za wiedzą Kopernika dzieło i wyjechał z kopią do Norymbergi.
Oddał ją do drukarni Jana
P e t rej u s a. Nie mógł osobiście pilnować składania, gdyż
objął właśnie katedrę matematyki w Lipsku. Gdy już praca
była w pełnym druku, ~dszedł od Gizego or:yginalny rękopis
Kopernika ·"De revolutionibus", po wyjeździe Retyka z Warmii
jeszcze raz przez autora skorygowany. Te ostateczne poprawki,
zresztą nie wszystkie, uwzględnił wydawca w sposób dość niedbały w "corrigenda:". Dnia 24 maja 1543 r., a więc w dniu
śmierci, otrzymał Kopernik, już nieprzytomny, pierwsze egzemplarze "D_e revolutionibus".
Nakład wynosił P,rawdopodobnie 1000 egzemplarzy; cena
26 dukatów./
Jak zauważyli od razu przyjaciele Kopernika, przede wszyst-·
kim Gize, wydawca dokonał w tekście wielu dowolnych zmian
i fałszerstw. Zamiast wspaniałej przedmowy Kopernika wydrukował inną, w której przedstawiono tezy układu heliocentrycznego nie jako pewniki, lecz jako hipotezy, wprawdzie nieraz
absurdalne, lecz prostsze od ptolemeuszowskich. Zmieniono też
tytuł dzieła, dodając wyrazy "orbium coelestium".
Odpis "De revolutionibus" zniszczał w drukarni, jak to było
wówczas regułą, autograf zaś nienaruszony, w zupełnie dobrym
stanie, wrócił do rąk Retyka. I teraz rozpoczęły się jego peregrynacje wraz z właścicielem. Retyk uchodzi z Niemiec, studiuje medycynę w Padwie, tuła się potem po Czechach i Austrii.
by osiąść wreszcie na szereg lat w Krakowie. Umiera w Koszycach w r. 1574. Naulmwą schedę tego zdolnego i zasłużonego
matematyka dziedziczy jego uczeń, Walentyn O t h o. W spuściźnie otrzymuje też autograf "De revolutionibus". Dowiadujemy się o tym z zapiski w języku łacińskim wypisanej na
ostatniej karcie recto, stanowiącej późniejszą oprawę rękopisu.
Notatka ta w 250 lat później pozwoliła rozeznać rękopis, który
nie miał tytułu ani podpisu Kopernika. Zapiska ta brzmi:
"Szanownego i biegłego obojga praw doktora, Pana Mikołaja Kopernika, kanonika Warmińskiego, sławnego matematyka dzieło: »0 obrotach niebieskich « własną ręką napisane i dotąd w bibliotece Jerzego Joachima Retyka nraz
Walentyna Otho zachowane, dla użytku poświęcających się 
matematyce, nabył Jakub C h r i s t m a n n, dziekan wydziału sztuk w r. 160·3- dnia 19-go grudnia".
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Christmann wyzyskał częściowo treść rękopisu do swej
pracy o ruchach Księżyca.
Na ostatniej karcie verso znajdujemy następującą notatkę
po łacinie skreśloną ręką kleryka pierwszego roku uniwersy1:etu heidelberskiego: "Tę książkę, od wdowy świętej pamięci
.Jakuba Christmanna kupioną za stosowną cenę, do swej przeniósł biblioteki Jan Amos N i van u s roku 1614, dnia 17-go
stycznia w Heidelbergu".
I teraz rozpoczynają się jeszcze burzliwsze losy rękopisu,
niż za życia Retyka. Nivanus to nie kto inny, jak Jan K om e n s k y (1592-1670), teolog, twórca nowoczesnej pedagogiki. Rękopis zakupił jedynie jako cenny zabytek historyczny,
gdyż sam był przez całe życie zdecydowanym przeciwnikiem
nauki Kopernika.
Były to czasy wojny trzydziestoletniej. Wypadki przerzucają Komensky'ego z miejsca na miejsce, a wraz z nim autograf "De revolutionibus". W r. 1622 miasto Fulnek, w którym
Komensky był kierownikiem szkoły, staje się terenem działali
wojennych. Księgozbiór Komensky'ego wprawdzie szczęśliwie
ocalał, lecz w rok później został doszczętnie spalony wraz
z biblioteką szkolną przez sfanatyzowany tłum. Komensky
uszedł z życiem i rękopisem. Przez lat 6 tuła się po Czechach
i Morawach, ukrywany przez przyjaciół. Wf eszcie jako biskup
"Braci Czeskich" chroni się wraz ze współwyznawcami
w Polsce, w Lesznie. W r. 1642 Komnesky udaje się do Anglii.
poczem wraca do Leszna. Trafia znów na pożogę wojenna.
W czasie odbicia miasta z rąk Szwedów przez wojska polskie
traci w ogniu całe swe mienie. Wreszcie osiada pod koniec
życia w Amsterdamie.
Gdzieś w latach 1637-42 w toku burzliwych przeżyć Komensky'ego rękopis "De revolutionibus" zostaje zakupiony przez
rodzinę hr. N o s t i t z ów, znanych bibliofilów. Odtąd cenny
manuskrypt spoczywa przez długie lata w Pradze w pałacu
na Małej Stronie. W r. 1778 otrzymuje ozdobne "ex libris"
i zostaje zainwentaryzowany z wartością szacunkową "30 krajcarów", niską ze względów fiskalnych. Zostaje zapomniany.
Ani Retyk, Otho, Chrismann, czy też Komensky nic w swych
drukowanych pracach o rękopisie nie wspominają.
W kilkadziesiąt lat później dr Karol H i l a r o t, pedagog
młodych Nostizów, otrzymuje zlecenie uporządkowania biblioteki fideikomisu. W toku pracy natrafia na zapiskę Christmanna
i rozeznaje autograf "De revolutionibus". Wiadomość o tym
podaje dr Karol A m er l i n g w r. 1840 w jednym z czasopism czeskich. Przedrukowuje ją niebawem dziennikarz polski
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c i s z e w ski w "Rozmait()•ściach, piśmie dodatkowym
Gazety Lwowskiej" na str. 290/91. Stąd wieść o odkryciu
dociera do Warszawy. Zainteresowuje się nią pro,f. Jan B ar a n o w ski (1800-1879), dyrektor obserwatorium warszawskiego. Wypożycza rękopis z Pragi i wydaje w r. 1854 ,,Dzieła
Kopernika" w W1trszawie w drukarni Stanisława Strąb
ski e go. Księga, oprócz "De revolutionibus", zawiera wszystkie
podówczas znane prace Kopernika z dodaniem tłumaczenia na
język po.l ski. Pojawia się też tutaj poemat religijny "Septem
Sidera", jeszcze w r. 1620 mylni przypisany Kopernikowi
przez Jana Brożka, profesora lX).atematyki Akademii Krakowskiej.
' Baranowski ogłasza po raz pierwszy oryginalną przedmowę
do "De revolutionibus", ukrywaną wstydliwie przez 3 wieki
(por. ryc. na wkładce}. Popełnia jednak jako wydawca pewien
błąd. Ulegając sugestii ze strony Amerlinga, według którego
autograf praski miał być zupełnie zgodny z wydaniami poprzednimi, Baranowski idzie w tej olbrzymiej i trudnej bardzo pracy
po ljnii mniejszego oporu i lrorzysta w pełni ze skażonych wydań poprzednich. Dopiero w drugiej połowie dzieła, w księ
gach IV, V i VI, kontroluje tłumaczenie tekstem oryginalnym.
Zrozumiałe staje się wobec tego, że czołowy "kopernikanista", prof. Ludwik B i r k e n m ajer, w swych rozległych
badaniach nad genezą "De revolutionibus" opiera się nie na
wydaniu warszawskim (r. 1854), ani amsterdamskim (r. 1617)
i bazylejskim (r. 1566), czy też norymberskim (r. 1543), lecz na
późniejszym wydaniu toi\lńskim (r. 1873), opartym bezpośred
nio na autografie.
Wydanie szóste pojawia się w Monachium i Berlinie w ro~
ku 1944, tym razem w postaci wiernej fotokopii w rozmiarach
i szacie ~dpowiadających ściśl!= oryginałowi. W r. 1949 Niemcy
wydają przekład "De revolutionibus" na język niemiecki ponownie w Monachium.
W związku z Rokiem Kopernikowskim przygotowane jest
obecnie w Warszawie z wielką starannością wydanie dziewiąte
pod redakcją prof. Aleksandra B i r k e n m ajer a, syna Ludwika Birkenmajera. We wrześniu 1953 r. wyszła z druku wraz
z tłumaczeniem polskim jedynie księga I-sza "De revolutionibus". Wydanie warszawskie pojawi się prawdopodbnie równo
w 100 lat po wydaniu Baranowskiego.
Zgodnie z zasadami nowoczesnego bibliotekarstwa redaktorzy warszawscy posługują się nie samym autografem, lecz 'jego
mikrofilmem, którego powiększony obraz rzutuje się na ekran
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przy pomocy specjalnego aparatu projekcyjnego, nie narażając
w ten sposób na szwank oryginalnego rękopisu. Po jednej kopii
pozytywowej mikrofilmu "De revolutionibus" posiadają biblioteki: Zarządu Głównego i Koła Warszawskiego P. T. M. A.
Oto co daje krytyczny przegląd mikrofilmu fotokopii monachijskiej oraz autografu praskiego. Podajemy tu wnioski
wysnute z bezpośredniego badania rękopisu w r. 1896 przez
L. Birkenmajera w Pradze Czeskiej oraz podobnych dociekań
na miejscu w r. 1943 dra Karola Z e 11 er a, twórcy fotokopii
monachijskiej.
Rękopis składa się z 21 zeszytów po 10 kartek (czasem jest
ich 9, 11 lub 12) formatu: 28,2 X 19,5 cm, poznaczonych przez
Kopernika na dole po prawej stronie każdej pierwszej kartki
małymi literami alfabetu łacińskiego od a do x. Manuskrypt
liczy w surnie 214 kart, paginowanych ołówkiem u góry recto
po prawej stronie przez bibliotekarza Nostitzów, z czego 202
są pokryte tekstem, reszta zaś jest pusta. Oprawa foliału
jest tekturowa, powleczona zewnątrz starym pergaminem z czasów Maksymiliana II (1564-76), którego tekst zawiera wyrok
sądu apelacyjnego w sprawie hr. Jana Fryzyjskiego. Rękopis
jest zszyty nićmi, zapewne na polecenie Christmanna. Znać tu
pieczołowitą rękę introligatora, który podkleja porwane kartki,
czerpiąc papier ze stron nie zapisanych. Rękopis nosi ślady
częstego wertowania, lecz nie ma na nim śladu dłuższego pobytu w zecerni.
Ciekawe są wyniki badania L. Birkenmajera dotyczące znaków wodnych różnych gatunków papieru, zawartych w ręko
pisie. Papieru tego jest aż 6 różnych rodzai (A, B, C, D, E, F).
Mówią one wiele. Papiery A i B są obce Kopernikowi. Stanowią wewnętrzną okładkę rękopisu pochodzącą prawdopodobnie
od Christmanna. Najdawniejszy jest papier z filigranem C
(49 kartek). Pochodzi on z pierwszej redakcji rękopisu, której
część weszła potem do redakcji drugiej. Papier D jest później3zy. Byt używany do r. 1529. Po nim pojawia się papier E z daty
po r. 1533. Najpóźniejszy jest papier F, który - jak wykrył
L. Birkenmajer - pochodzi od Retyka. Użyty został jedynie
na karty 24 i 25, jak zresztą potwierdza to ich tekst, oparty
na "Trygonometrii" Re g i o m o n t a n a, wydanej w r. 1533
w Norymberdze, a przywiezionej do Fromborka przez Retyka
w r. 1539. A więc arkusze rękopisu są jakby przetasowane.
Zdradzają późniejsze wstawki, dokonane w czasie spisywania
drugiej redakcji dzieła. Tym też tłumaczą się kartki niezapisane, gdyż Kopernik dołączał całe arkusze (2 karty), a nie
karty pojedyncze.
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Wiele mówi także ekspertyza użytych przez Kopernika
różnych gatunków inkaustu. Wynika z niej, że pierwsza częsc
(do rozdziału 11-go ks. III) rękopisu ostatniej jego redakcji
została spisana jednym ciągiem atramentem stopniowo bledną
cym w miarę osiadania w kałamarzu. Później nastąpiła dłuższa
pauza spowodowana zapewne dodatkowymi obliczeniami. Przer-·
wy te powtarzają się odtąd często. Ostatnie jednak dwie księgi:
V i VI, znów zostały spisane "jednym tchem". Od karty 142
pojawia się inkaust tłusty, przebijający silnie na stronę odwrotną. Wszystko to dowodzi, że autograf fromborski powstal
w niewielu latach wówczas, gdy Kopernik miał już wyrobiony
jednolity pogląd na c;ałość tematu. Tytuły w katalogu gwiazd
(rozdział 14, księgi II) są wypisane inkaustem czerwonym.
Rozkład pustych miejsc zarezerwowanych na inicjały wskazuje, że początkbwo miało być ksiąg 8, gdyż trygonometria
i katalog gwiazd miały stanowić osobne księgi. Poprawki
w rękopisie są bardzo liczne Ji nieraz obszerne. Niewątpli
wie nie mogły one być q>okonane samodzielnie przez
zecerów. Są też ślady poprawek stylistycznych i gramatycznych Retyka, który w tej dziedzinie był mistrzem. Ostatnia
korekta w autografie naniesiona przez Kopernika czarnym
jak tusz atramentem dowodzi, że autor do ostatnich lat życłia
zachował jasność umysłu i dyscyplinę pracy.
Pismo Kopernika jest gotyckie, ciągłe, drobne i równe, tak
niemal gęste jak druk. Na 410 stron tekstu 108 pokrywają
tablice liczbowe. Obszerne marginesy są pełne rycin geometrycznych, których jest 170, wykreślonych starannie żelaznym
grafionem przy użyciu linijki i cyrkla. Ryciny te są często
"obudowane" tekstem (~. r:;y.c. na wkładce), a więc Kopernik
najpierw je rysował, potem dopiero wpisywał tekst. Oczywiście manuskrypt był pisany gęsim piórem.
Przeglądanie mikrofilmu i fotokopii "De revolutionibus'~
daje lepszy kontakt z autorem, aniżeli czytanie dzieła w druku ..
KONRAD RUDNICKI -

Warszawa

RUCH PERIHELIUM MERKUREGO
Merkury od najdawniejszych czasów sprawiał astronomom
wiele kłopotów. Krążąc blisko Słońca, rzadko jest widoczny,
przeważnie zaś niknie w poświacie słonecznej. Dlatego starożytni musieli się zadowalać dość niedokładnymi tablicami ruchu
Merkurego i przewidywania jego położeń na niebie zawsze były
niezgodne z obserwacjami. Od czasu odkrycia lunety nauczono
się obserwować Merkurego w chwilach, gdy w postaci ciemnej
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plamki przesuwa się na tle tarczy słonecznej. To zjawisko
zwane przejściem Merkurego pomogło do dokładniejszego
wyznaczania jego położeń, a tym samym do poznania orbity
i obliczenia efemeryd (przewidzianych na przyszłość pozycji}.
Jednakże kłopoty z Merkurym nie ustały. Okazało się mianowicie, że rzeczywiste położenia na niebie tej planety w dalszym ciągu pozostają w sprzeczności z przewidywanymi.
Zdanie XVI-wiecznego astronoma M o e s t l i n a, że "rolą tej
planety jest zdyskredytowanie sławy astronomów" pozostawało
mimo postępów astronomii aktualne. Wszystkie opracowane
rzekomo coraz lepiej elementy orbity Merkurego okazywały siq
po upływie kilkudziesięciu lat błędne i teoretycznie wyliczone
położenia zawsze po krótkim czasie przestawały się zgadzaĆ:
z obserwowanymi.
Teoria perturbacji orzeka, iż wskutek działania dodatkowych
sił ciążenia na planetę o orbicie eliptycznej perihelium orbity
(punkt najbliższy Słońca) powinno się przesuwać z biegiem
czasu, zataczając wokół Słońca krąg. Ponieważ masy planet
były w XIX wieku już znane (dalekie planety jak Uran, Neptun
oraz nieznany jeszcze wówczas Pluton nie wchodzą tutaj w rachubę, z powodu dużej odległości od Merkurego), można było
obliczyć, jak szybki powinien być ten ruch dla Merkurego
i tutaj okazało się, że obserwacje nie zgadzają się z teorią,
mianowicie, zmiany położenia perihelium zachodzą szybciej od
przewidzianych o około 40'' na stulecie. (wg danych z r. 1943:
42"56 ± 0"94).
Zle świadczy o teorii niezgodność z obserwacją, to też
zaczęto poszukiwać błędu w teorii. Pierwszym, który zdał sobie
jasno sprawę z zagadnienia był Le V er r i er (połowa XIX w).
Początkowo usiłował doprowadzić teorię do zgodności z obserwacją przypuszczeniem, że błędnie zostały wyznaczone masy
perturbujących planet. Rzeczywiście wystarczyłoby uznać, iż
masa Wenus, która jako najbliższa wywiera na Merkurego
najsilniejszy wpływ, jest większa o 1/10 od ogólnie przyjętej,
a sprzeczność przestałaby istnieć, jednak wywołałoby to
sprzeczności obserwacji z teorią ruchu Ziemi, na którą Wenus
1·ównież wpływa. Tak proste tłumaczenie nie mogło się więc
ostać.

VIielu uczonych, a w tej liczbie Le Verrier (który właśnie
niedawno, na podstawie niezgodności w ruchu Urana przewidział istnienie nowej planety Neptuna, odkrytej rzeczywiście w r. 1846) zaczęło wtedy myśleć o możliwości istnienia
nieznanej planety krążącej między Merkurym i Słońcem, która
mogłaby zakłócać ruch Merkurego.
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Wiadomo, że sam Merkury jest dość trudno obserwowany
wskutek niewielkiej kątowej odległości od jasnego Słońca. Tym
bardziej mogłaby się ukrywać przed obserwatorem planet:<
krążąca w odległości jeszcze mniejszej. Na podstawie stwierdzonego obserwacyjnie ruchu Merkurego usiłowano obliczyć
orbitę hipotetycznej planety. Zadanie to okazało się jednak rozwiązalne niejednoznacznie. Le Verrierowi udało się jedynie
ustalić zależność między masą planety a rozmiarami jej orbity.
Jednocześnie zaczęto szukać owej planety na niebie. Foniewaz
taka planeta powinna zachodzić zaraz po zachodzie Słońca,
a wschodzić tuż przed wschodem, przeto poszukiwania jej na
nocnym niebie można było uważać za niecelowe. Spodziewano
się natomiast zauważyć nową planetę w chwili całkowitego
zaćmienia Słońca, lub też zauważyć jej przejście przed tarczą
słoneczną. Szczególnie ten drugi sposób poszukiwań planety
rokował nadzieje. Planeta o niewielkiej orbicie, szybko obiegająca Słońce, musiałaby od czasu do czasu przechodzić między
Słońcem a Ziemią i wtedy można by ją dojrzeć jako czarną
plamę na powierzchni Słońca, ale plamę dziwną, bo okrągłą,
o ostrych, wyraźnych brzegach i do tego poruszającą się z inną
prędkością i być może w innym kierunku niż normalne plamy
słoneczne.

Systematyczną akcję poszukiwania tej planety zorganizowano w r. 1859 i rzeczywiście w marcu tegoż roku na tle tarczy
słonecznej zaobserwowano taką właśnie czarną plamę, wyróż
niającą się licznymi cechami od innych. Wprawdzie widział ją
tylko jeden obserwator, ale podał dość dokładny moment
zejścia plamy z tarczy słonecznej i szybkość przesuwania się
wzdłuż niej. Planetę nazwano Wulkanem i obliczono nawet jej
prowizoryczną orbitę. Okres jej obiegu miał wy_nosić 17,9 dnia,
największa kątowa odległość od Słońca 8°, a ponieważ zaobserwowane rozmiary kątowe planety wynosiły 3" przeto,
przyjmując, iż gęstość jej jest taka sama jak Merkurego, udało
się ocenić masę Wulkana jako równą 1/17 masy Merkurego.
Kilka razy udało się jeszcze później zaobserwować na tle
tarczy Słońca podobną czarną plamę. Niestety wyszło na jaw,
że w kilku przypadkach w tym, co jedni obserwatorzy opisywali
jako regularną okrągłą tarczę, inni widzieli tylko zwykłą plamę
słoneczną. Zważywszy ponadto, że okres obiegu Wulkana koło
Słońca obliczony na podstawie różnych rzekomych przejść wypadał rozmaicie, od 20 do czterdziestu kilku dni, uznano w koń
cu, że wszystkie rzekomo zaobserwowane jego przejścia przed
tarczą słoneczną były jedynie obserwacjami plam słonecznych
o szczególnie regularnych kształtach. Rzeczywiście przy dzi-
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siejszych udoskonalonych metodach obserwacji powierzchni
Słońca, obserwacje "przejść Wulkana" nie zdarzają się już
więcej.

Podobnie okazała się całkowicie błędna rzekoma obserwacja
Wulkana poza tarczą Słońca dokonana w czasie całkowitego
zaćmienia Słońca w r. 1878. Tym razem za Wulkana poczytano
jedną z gwiazd stałych.
Tak więc hipoteza Wulkana musiała upaść. Warto zaznaczyć
zresztą, że oszacowana masa wynosząca 1/17 masy Merkurego
byłaby zbyt mała, aby wyjaśnić nadwyżkę ruchu jego perihelium. Dlatego, nawet gdyby istnienie Wulkana nie okazało
się złudzeniem, należałoby szukać jeszcze innych przyczyn,
które dopiero łącznie mogłyby wywołać obserwowany efekt.
Podobnie musiała upaść hipoteza H a er d t l a wysunięta
w r. 1894, iż dodatkowy ruch perlheliurn Merkurego wywołuje
jego księżyc. Obliczono bowiem, iż dla wywołania żądanego
efektu, księżyc taki musiałby mieć stosunkowo dużą masę równą
1/200 masy Merkurego. Trzeba by więc założyć niesamowitą,
niespotykaną w układzie planetarnym gęstość materii, z jakiej
miałby się składać, aby przy tak dużej masie, rozmiary były
na tyle małe, iżby mógł on zostać dotychczas niezauważony
podczas obserwacji Merkurego wielkimi narzędziami.
Biorąc pod uwagę niepowodzenia wszystkich takich sposobów tłumaczenia ruchu perihelium Merkurego, zaczęto przypuszczać, że efekt taki może wywołać nie jedno ciało duże,
dające się łatwo zauważyć, lecz wiele ciał drobnych, na przykład
jakieś planetoidy krążące pomiędzy Merkurym a Słońcem. Ponieważ wiadomo, iż planetoidy dają się obserwować prawie
wyłącznie w pobliżu opozycji, to znaczy wtedy, gdy (obserwowane z Ziemi) znajdują się po przeciwnej stronie nieba niż
Słońce, a ewentualne planeto~dy ultramerkuralne nigdy nie
mogą się znajdować w opozycji, więc byłoby całkiem zrozumiałe, że nie można ich zaobserwować·
Tę dość prostą, lecz niestety całkowicie niesprawdzalną
hipotezę, zmodyfikował nieco w roku 1905 S e e l i g e r przyjmując, iż siła perturbująca pochodzi nie od planetoid, lecz od
tego samego pyłu, który powoduje światło zodiakalne. Wiadomo, że światło zodiakalne jest widoczne w pasie ekliptyki i jego
natężenie wzrasta w kierunku Słońca. W najbliższej okolicy
Słońca światła zodiakalnego przez długi czas obserwować nie,
umiano, a i dzisiejsze metody obserwowania tego światła
w czasie całkowitego zaćmienia - o których zresztą nie wiadomo na pewno, czy nie opierają się tylko na złudzeniu fizjologicznym - nie pozwalają na wyciągnięcie żadnych wniosków
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ilościowych. To też nie wiadomo, czy rzeczywiSCle wewnątrz
orbity Merkurego zagęszczenie pyłu rozpraszającego światło
jest •::iększe niż w obszarach pozostałych. Można to jednak
przyjąć jako dość prawdopodobną hipotezę.
Rzeczywiście
Seeligerowi udało się wytłumaczyć istnieniem odpowiedniego
zgęszczenia pyłu o masie równej 3, l X l o- 7 masy Słońca nie
tylko nadwyżkę ruchu perihelium Merkurego, ale zarazem
kilka innych, drobniejszych niezgodności z obserwacją teorii
ruchów w układzie planetarnym.
Hipoteza pyłu przedstawia tę zaletę w porównaniu z hipotezą planetoid, że światło zodiakalne jest obserwowalne i można
się kusić o wyznaczenie masy cząstek, które je wywołują. Aby
wyznaczyć dokładną masę pyłu, trzeba by znać przy pewnej teorii jego budowy fizycznej natężenie światła zodiakalnego we wszystkich odległościach od Słońca. Ponieważ
pomiary tego światła obejmują tylko obszary odległe od Słońca ,
sprawdzenie hipotezy Seeligera jest do dziś niemożliwe. Współ
czesnymi metodami potrafimy oszacować tylko ilość widzialnej
części pyłu, co daje masę 400 razy mniejszą niż potrzebna do
wyjaś1.t.ienia nadwyżki ruchu perihelium. Oczywiście wszystkiego pyłu może być dużo więcej i właściwie do dziś nie można
powiedzieć, iż hipoteza seeligerowska jest na pewno niesłuszna.
Tym bardziej wydawała się ona zadowalająca w chwili swego
powstania. Mimo to nie ustawano w poszukiwaniu innych wyjaśnień.

Należy wspomnieć o próbie wyjaśnienia ruchu perihelium
Merkurego elipsoidalnością kształtu Słońca, podobnie jak ruch
perigeum Księżyca tłumaczy się częściowo elipsoidalnym
kształtem Ziemi. Ponieważ obserwacje nie wykazują spłaszcze
nia Słońca, należałoby w tym celu przyjąć, że spłaszczeniu ulegają tylko warstwy wewnętrzne. W roku 1953 K l a u d e r
w odnośniku pracy o wewnętrznej budowie gwiazd podwójnych
zaćmieniowych zwrócił uwagę, że można wytłumaczyć nadwyż-·
kę w ruchu perihelium Merkurego założeniem, że 90% masy
Słońca skupione jest w masywnym jądrze o promieniu równym
połowie całkowitego promienia Słońca, które, wirując z szybkością około jednego obrotu na dzień, osiąga spłaszczenie 1/300.
W wyższych warstwach powinno by się zawierać zaledwie 10%
masy Słońca wirującej z prędkością dużo mniejszą, która na
powierzchni przyjmuje znaną wartość jednego obrotu na około
4 tygodnie. Wprawdzie taki model budowy Słońca wydaje się
nieco dziwny, jednak współczesna astrofizyka zbyt mało może
powiedzieć o wewnętrznej budowie Słońca, aby należało go
stanowczo odrzucić.
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Omówione wyzeJ hipotezy tym są podobne, że wyJasmaJą
ruch perihelium Merkurego zmianami w przyjętym modelu
budowy układu słonecznego, a więc istnieniem jakichś nowych
ciał nie branych pod uwagę w dotychczasowych rachunkach,
lub innym rozkładem mas niż dotychczas przyjęty. Już
S e e l i g er zaraz po ogłoszeniu hipotezy o obłoku pyłu wy-pełniającego przestrzeń pomiędzy Merkurym a Słońcem zauważył, że tego rodzaju droga poszukiwania rozwiązań nie jest
jedyna i że nie należy zaniedbywać również innych dróg. W rok
-później ogłosił nową hipotezę, która wyjaśniała nadwyżkę ruchu
perihelium Merkurego tym, że po prostu prawa mechaniki nie
stosują się w układzie odniesienia, w którym opisuje się zazwyczaj ruchy planet.
Prawa klasycznej, newtonowskiej mechaniki są ważne tylko
w układach inercyjnych, to znaczy poruszających się ruchem
jednostajnym po linii prostej. W praktyce astronomicznej
przyjmowało się, że osie takiego układu są wyznaczo.ne przez
średnie położenia gwiazd na niebie, lub inaczej, że kierunki
wyznaczone przez wartości średnie z położenia wielu gwiazd
na sferze niebieskiej pozostają niezmienne w przestrzeni. Wrzeczywistości takie założenie może okazać się całkowicie błędne.
Seeliger obliczył, że wystarczyłoby przyjąć, iż otaczające nas
gwiazdy dokonują obrotu ze średnią szybkością 5"7 na stulecie
w kierunku wstecznym, aby objaśnić całkowicie nadwyżkę
w ruchu perihelium Merkurego. Dziś wiemy, że gwiazdy otaczające Słońce nie są rzeczywiście szkieletem układu inercyjnego, jednak ruch obrotowy jaki wykonują skutkiem obrotu
Galaktyki wynosi zaledwie około 0",7 na stulecie. W dodatku
ten ruch odbywa się wokół bieguna Galaktyki, a nie ekliptyki. Również wyznaczona w r. 1950 prędkość obrotu Układu
Lokalnego wynosi tylko 1",6 na stulecie.
Ponieważ usiłowania wyjaśnienia nadwyżki w ruchu periheliurn Merkurego w oparciu o klasyczną mechanikę newtonowską nie dały zadowalających wyników, przeto już pod
koniec XIX stulecia powstałv próby objaśnienia tego zjawiska
tym, że prawo grawitacji Newtona nie jest ścisłe, lecz przybliżone i że niezgodność obserwacji z teorią świadczy tutaj
o niedokładności teorii, która wymaga - niewielkich zresztą poprawek. W r. 1898 G e b er zauważył na przykład, że wystarczy przyjąć, iż siła grawitacji nie działa momentalnie, lecz
że rozchodzi się z prędkością światła, aby konsekwencją tego
okazał się dodatkowy ruch perihelium Merkurego o szybkości
43"03 na stulecie. Interesująca jest też uwaga N e w c o m b a,
iż wystarczyłoby zmienić zaledwie o 0,00000015 wykładnik -2
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w prawie przyciągania F= GMmr-2 (F- siła przyciągania~
G- stała grawitacji, M- masa ciała przyciągającego, m- masa.
ciała przyciąganego, r odległość obu ciał), aby doprowadzić
wprawdzie teorię ruchu Merkurego do zgodności z obserwacją,
lecz ~arazem wywołać niezgodności w teorii ruchu innych planet. Te i tym podobne wysiłki jak np. hipoteza, że przycią
ganie nie jest wprost proporcjonalne do masy, można uważać
za poprzedniki ogólnej teorii względności, która ostatecznie
zmodyfikowała prawa newtonowskie.
Właściwie już szczególna teoria względności ogłoszona przez
E i n s t e i n a w roku 1905 przyjmująca, iż masa każdego ciała
jest zależna od jego energii, a więc - między innymi - od
prędkości, pozwalała obliczyć ruchy planet w lepszym przybliżeniu niż teoria Newtona. Jednakże rachunki takie dawały
z konieczności wynik niedokładny, gdyż tematem szczególnej
teorii względności są zasadniczo ruchy jednostajne, prostoliniowe. Dopiero ogólna teoria względności (rok 1916) sprowadzająca działanie grawitacyjne do geometrycznego odkształ
cenia przestrzeni pozwoliła na dokładne ujęcie wszelkich ruchów i dała nową teorię ruchów planet, według której periheliurn Merkurego powinno wykonywać dodatkowy obieg wokół Słońca z szybkością 43,"03 na stulecie. Ciekawe jest, że
z teorii tej wynika również dodatkowy ruch perihelium Wenu~
z prędkością 8",63, oraz Ziemi 3",84. Ten ostatni ruch dało
się niedawno potwierdzić obserwacyjnie. Ciekawe jest, że dla
Marsa teoria przewiduje nadwyżkę 1,"35, podczas gdy obserwowana nadwyżka wynosi około 8". Dla dalszych planet odpowiednie wielkości są tak małe, że odchyleń od praw newtonowskich dzisiejszymi metodami obserwacji nie da się zaobserwować.

Tak przedstawia

się przegląd najważniejszych

hipotez

tłu

maczących nadwyżkę ruchu perihelium Merkurego. Niektóre
z nich zostały obalone przez obserwacje, pozostało jednak kilka
równoważnych hipotez, jednakowo dobrze tłumaczących omawiane zjawiska. Gdybyśmy ograniczyli się tylko do zagadnień
dotyczących ruchu planet, nie łatwo byłoby wybrać spośród
słuszną. W szczególności nie można by rozstrzygnąć pomiędzy ogólną teorią względności, a hipotezą rozchodzenia się

nich

działań
różnych

grawitacyjnych z prędkością światła, gdyż - mimo
podstaw - w zakresie działań mechanicznych - oba
sposoby tłumaczenia prowadzą do identycznych wzorów rachunkowych. Dlatego za najlepszą należy uważać tę hipotezę,
która jednocześnie da się potwierdzić w sposób niezwiązany
z ruchami w układzie słonecznym.
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Większość

astronomów przyjmuje dziś za słuszną relatywiruchów Merkurego, a to dlatego, że ogólna teoria
względności jest potwierdzona przez wiele innych zjawisk jak
np. zakrzywienie drogi światła w polu grawitacyjnym Słońca,
poczerwienienie światła wysyłanego przez masywne gwiazdy,
pewne zjawiska z dziedziny fizyki cząstek elementarnych i in·
Odrzucenie jej musiałoby spowodować zrozumiały zamęt w fizyce. Należy jednak zwrócić uwagę, że teoria ta nie daje zgodności z zaobserwowanym ruchem perihelium Marsa. Można
przeto przypuszczać - pominąwszy możliwość grubego błędu
w rachunkach obserwacyjnych - że albo sama teoria względ
ności wymaga dalszych poprawek, albo też w układzie sło
necznym działają jednak pewne dodatkowe siły o nieznanym
pochodzeniu, na których istnieniu opierały się pierwsze, nierelatywistyczne próby wyjaśnienia ruchu perihelium Merkurego. A więc kompleks zagadnień wywołany ongiś ruchem
perlheliurn Merkurego do dziś nie został należycie rozwiązany
i pozostawia pole do powstawania i ścierania się dalszych
hipotez.
styczną teorię

KRONIKA
Pierwszy sympozjon Polskiego Towarzystwa Astronomicznego
Zgodl'lli.e z uchwałą Walnego Zjazdu P. T. A. (patrz Urania, T. XXIV,
str. 14) odbył się we Wrocławiu w dniach 26-29 sierpnia br. sympozjon
Folskiego Towarzystwa Astronomicznego poświęcony diagramowi Herzsprunga-RU'ssella (por. Urania, T. XXIII, str. . 269) oraz zagadnieniom
pokrewnym.
Sympozjon rozpoczął się referatem ideologicznym prof. dra Eugeniusza Rybki z Wrocławia pt. "Koperlllik a nauka nowoczesna", w którym prelegent wykazał związki poglądów Kopernika ze współczesnym
:światopoglądem materialistyczno-dialektycznym. Następnie zebrani zwie<lzili filię Obserwatorium Astronomicznego Uniw. B. Bieruta w Białko
wie, gdzie czynny jest największy w tej chwili refraktor w Polsce, na
którym przeprowadza się fotoelektryczne pomiary jasności gwiazd.
Zasadnicze obrady sympozjonu rozpoczęły się w dniu 27. VIII 1953.
Każdy punkt na diagramie H(erzsprunga)-R(ussella) odpowiada innemu
stanowi fizycznemu gwiazdy, a więc dla zrozumienia diagramu istotne
są wyniki prac teoretycznych dotyczących budowy gwiazd. Ponieważ
:PUnkty odpowiadające realnie istniejącym gwiazdom grupują się w wielu
miejscach diagramu i połączenie ich w jedną linię rozwojową jest niemożliwe, przeto należy przyjąć, że linii rozwojowych gwiazd jest wriele,
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oraz że gwiazdy nie powstawały w jednakowych warunkach. Wią?ą sit:
z tym podstawowe zagadnienia kosmogonkzne. Samo wykreślenie diagramu H-R wymaga zdobycia odpowiednich danych obserwacyjnych,
a mianowicie typów widmowych oraz wielkości gwiazdowych absolutnych, do czego z kolei trzeba wykonywać pomiary fotometryczne oraz.
określać odległości gwiazd {por. Urania, T. XXIII, str. 200). Na sympozjonie poruszało się przeto w referatach lub dyskusji najważniejsze zagadnienia astrofizyki, astrometrii i astronomii gwiazdowej.
Dzień 27. VIII był poświęcony zagadnieniom obserwacyjnym. Spraw·~
wyznaczania wielkości absolutnych referował z. prof. dr Jan M er g c nta l er z Wrocławia, zaś dwa referaty pt. "Temperatury gwiazd" i "Masy
gwiazd" wygłosił doc. dr Antoni O p o l s k i z Wrocławia. Refer?.ty
z tego dnia były wstępem i wprowadzeniem w zagadnienie.
Przedpołudnie następnego dnia poświęcono teoretycznej interpretac.ii
diagramu H-R. Zagadnienie referował z. prof. dr Stefan P i o t r o wski z Warszawy, przedstawiając w skrócie podstawowe wiadomości
o budowie wnętrza gwiazd (por. Urania, T. XXIV, str. 65).
W przerwie między referatami zwiedzono wrocławskie planetarium
oraz Obserwatorium Astron. Uniw. B. Bieruta we Wrocławiu przy ul.
Kopernika.
Po południu tego dnia prof. dr WiJhelmina I w a n o w s k a z Torunia referowała teoretyczne zagadnienia wiążące diagram H-R z ewolucją gwiazd. Wypowiedziała ona pogląd, że zbadanie ewolucji materii
we wszechświecie jest głównym i końcowym celem całej astronomii.
Prelekcja prof. Iwanowskiej została uzupełniona w dniu następnym referatem prof. dr Włodzimierza Z o n n a z Warszawy, który omówił prace
astronomów radzieckich z tego zakresu. W referatach wykazano, że zasadniczo można snuć rozważania nad ewolucją gwiazd w założeniu, że
przez całe "życie" gwiaz.da posiada jednakową masę. Bardziej przejrzystą
interpretację otrzymuje się jednak, jeśli przyjąć za astronomami radzieckimi, iż gwiazda od chwili powstania systematycznie traci masę
wskutek promieniowania korpuskularnego. Również przejrzystą, choć
inną interpretację można by otrzymać, przyjmując, zgodnie z niektórymi
astronomami zachodnimi (H o y l e), że gw~azdy rozwijając się wchłaniają
stale materię kosmiczną i powiększają masę. Takiej hipotezy nie potwierdzają jednak wcale dane obserwacyjne o stanie materii kosmicznej. Stałe gromadzenie materiału obserwacyjnego pozwala mieć nadzieję, że sprawa ewolucji gwiazd przynajmniej w grubszych zarysach - zostaoie wyjaśniona w najbliższych kilkudziesięciu latach.
Tezy wszystkich referatów były wszechstronnie dyskutowane i uzupełniane. W szczególności kilkakrotnie zwracano uwagę na konieczność
pilnego obserwowania gwiazd podwójnych, które stanowią - jak dotąd niezastąpiony mąteriał dla badań budowy gwiazd, a zwłaszcza
dla wyznaczenia ich mas. Proponowano przeprowadzać potrzebne obser-
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wacje w przyszłym Centralnym Obserwatorium Astronomicznym Polskiej Akademii Nauk. Prof. Iwanowska zwróciła w dyskusji uwagę, że
typy widmowe i temperatury gwiazd II i I populacJi są na ogół wy7.naczane z różnymi błędami systematycznymi wskutek systematycznych
różnic w wyglądzie widm. Dla ostatecznego wyjaśnienia tych różnic
mogą się przydać nawet elementarne obserwacje fotometryczne, które
można wykonywać w obecnych warunkach krajowych .
Ostatni referat naukowy o rękopisach Kopernika wygłosił dr Jan
G a d o m ski z Warszawy. Referat ilustrowany był przeźroczami ręko
pisu "De revolutionibus".
Sympozjon zakończył się po południu dnia 29. VIII towarzyskim
zebraniem w Obserwatonum U. B. B. przy ul. Kopernika. W czasie
zebrania poddano pod dyskusję i głosowanie tematy następnych sympozjonów. Większością głosów ustalono jako temat najbliższego - zagadnienie materii międzygwiazdowej.
Omawiany sympozjon był pierwszym w dziejach P . T. A. Ciekawy
temat, obecność wybitnych specjalistów, szeroka dyskusja oraz dobra
organizacja zarówno strony naukowej, jak i administracyjnej zjazdu,
pozwoliły uczestnikom na odniesienie rzeczywistej korzyści naukowej.
Dawał się jednak odczuć brak specjalistów z pokrewnych dziedzin wiedzy, zwłaszcza fizyków. Referaty wygłoszone na sympozjonie będ·o~ kolejno publikowane w piśmie "Postępy astronomii", którego pierwszy
numer ma s1ę niedługo okazać.
K. R .
Kopernikańska

Sesja Naukowa P. A. N.

W dniach 15. i 16. IX. br. odbyła się w Warszawie w gmachu Prezydium Rady Ministrów, na Krakowskim Przedmieściu , uroczysta sesja
naukowa Polskiej Akademii Nauk poświęcona twórczości Mikołaja Kopernika.
W sesji wzięli udział członkowie Rządu, członkowie Polskiej Akademii
Nauk, liczni uczeni polscy, uczeni zagraniczni z wielu krajów, przedstawiciele organizacji naukowych i społecznych oraz przodownicy p·racy.
P. T. M. A. reprezentował prezes inż. Wł. Ku c h ar ski.
Po otwarciu obrad przez prezesa Polskiej Akademii Nauk prof .dra
J. D e m b o w ski e g o, który we wstępnym przemówieniu zakomunikował o zamiarze założenia w Polsce dla trwałego uczczenia pamięci
Kop er n i k a Centralnego Obserwatorium Astronomicznego oraz dwu
planetariów, prof dr J. W i t k o w ski z Poznania wygłosił referat pt.
"Reforma kopernikańska". Mówca przedstawił rozwój myśli astronomicznej od czasów dawnej kultury greckiej. Na tym tle omówił ·zasadnicze rysy koncepcji Kopernika, wykazując ścisłe związki jego filozofii z filozofią grecką. Tylko wybór właściwego światopoglądu umożliwia
dokonywanie wielkich odkryć, bowiem .. Myśli nie rodzą się sponta-
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Ricznie ... Każda koncepcja myślowa tkwi swymi korzeniami w substracie
tej gleby duchowej, z której powstała". Dlatego też Kopernik, mimo
wielkiego zrywu ducha, nie oderwał się całkow1cie od spuścizny filozofii
greckiej. W jego dziele - podobnie jak w systemie P t o l e m e u s z a w dalszym ciągu tkwi zasada ruchów jednostajnych po kole, uważanych
za jedynie dopuszczalne w ruchu ciał niebieskich. Kopernik nie miał
jej jeszcze czym zastąpić. Mówca przypuszcza zresztą, że Kopernik szukał takiej nowej, lepszej zasady, która ostatecznie rugowałaby z układu
planetarnego epicykle i może dlatego - między innymi zwlekał
z opublikowaniem .,De revolutionibus". Niestety sam tego już zrobić nie
zdążył. Trzeba było jeszcze całego życia Ty c h o n a Brah e i jego
precyzyjnych obserwacji, aby inny geniusz - K e p l er mógł wreszcie
odkryć i uzasadnić elipsoidaluość orbit planet. Dlatego w dziele Kopernika należy odróżnić dwa różne elementy: Teoria ruchu planet ma już
tylko znaczenie historyczne. Natomiast "obraz ogólny naszego układu
planetarnego i przestrzenne rozmieszczenie planet wyłuszczone przez
Kopernika z ruchów pozornych, dzięki zastosowaniu odkrytej przez niego
zasady kinematycznej względności, należą do podstaw dzisiejszej astronomii".
Po krótkiej przerwie członek Akademii Nauk Z. S. R. R. prof. dr
W. A. F o ck wygłosił referat pt. ,.Układ Kopernika a układ Ptolemeusza
w świetle współczesnej teorii grawitacji". Mówca przeciwstawił się tezie
relatywistów, że ogólna teoria względności pozwala posługiwać się do
opisywania zjawisk tak samo układem heliocentrycznym, jak i geocentrycznym. Zdaniem prelegenta układ kopernikański jest nie tylko
prostszy, ale i prawdziwszy w sensie absolutnym. Ogólna teoria względ
noscl daje wprawdzie matematyczną możnosc formułowania praw
fizyki w każdym układzie odniesienia. jednakże nie należy temu przypisywać sensu fizycznego. Dlatego ogólną teorię względności należy
wbrew jej nazwie i zamierzeniom E i n s t e i n a i I n f e l d a traktować
jedynie jako teorię grawitacji, nie zaś jako teorię względności przyśpiesze
nia. Należy \l.onorować jedynie szczególną teorię względności, a więc przyjąć względność ruchów jednostajnych po linii prostej. Mówca powołał si.;
na własne prace, z których wynika, że również ogólna teoria względności
pozwala wybrać pewną wyróżnioną klasę układów odniesienia. "Okazało
się, że i w ogólnej teorii względności można wprowadzić w charakterze
współrzędnych przestrzennych i czasowych zmienne, analogiczne do
prostokątnych
kartezjuszawskich współrzędnych... szczególnej teorii
względności (współrzędne harmoniczne)". Mówca zwrócił uwagę, że przy
przyjęciu Ziemi za nieruchomą, trzeba przyjąć, że odległe ciała niebieskie, dokonując co dobę obrotu wokół Ziemi, poruszają się z prędkości"
większą niż światło. Wprawdzie ogólna teoria względności pozwala na
istnienie takich prędkości, jednak wtedy czas przestaje być tym, co
zwykliśmy nazywać czasem. "Nieśmiertelne dzieło Kopernika ... znalazło
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Foczątek oryginalnej przedmowy "De revolutionibus", ogłoszonej po raz
p~~f\V'Sży •w Warszawie y.T t. 1854 przez J. · Barappwskiego. Fotokopia

re~topierv.:~~ karty manuskryptu z zarezerwowanym mie~sc.em na inicj~ł.
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Strona verso karty 173 rękopisu. Foczątek rozdziału 23 Księgi V-tej.
Oryginalny rysunek Kopernika ilustruje wyprowadzenie kąta paralaktycznego dla rzadkiego zjawiska zakrycia przez Venus gwiazdy eta Virginis o jasności 4m, zaobserwowanego w starożytności przez Tymocharysa.

Rysunki

Jowisza

wykonane w Warszawie

przez

A.

Wróblewskiego
w okresie od 2. II.
1953 do l. IV. 1953
l

przy pomocy 80 mrr.
lunetki Zeissa
(północ
u dołu).
Objaśnienie rys}m-

ków w tabeli na
str. 341. ·
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Zdjęcie Jowisza dokonane dnia 8. VIII. 1939 r. 60-cm. refraktorem
Obserwatorium Lowell'a. Widać wyraźnie na tarczy planety różne strefy
i paSm~, ~ak również przyciemnienie brzegowe, wywołane istnieniem
·
rozległej atmosfery.

•

,

URANIA

333

mocne uzasadnienie w mechanice Newtona i uzasadnienia tego zupełnie
nie zachwiał dalszy rozwój nauki".
Następny dzień obrad rozpoczął się referatem prof. dra B. L e ś n od o r s ki e g o "Kopernik - człowiek Odrodzenia". Mówca przedstawił
obszernie rysy postępowej epoki, która wydala Kopernika. Uzupełnieniem
tej prelekcji był referat pi!'of. dra A. B a n f i e g o z Mediolanu "Kopernik
a kultura włoska". Prelegent stwierdził, że podobnie jak na Kopernika
wywarł wielki wpływ włoski humanizm, tak następnie dzieło Kopernika
zapłodniło umysły wybitnych włoskich uczonych kontynuatorów jego
myśli, G i o r d a n o B r u n a i G a l i l e u s z a.
Po referatach nastąpiła dyskusja, podczas której uczeni polscy i zagraniczni wypowiedzieli wyrazy hołdu dla genialnego polskiego astronoma. Rozbrzmiewały języki: angielski, chiński, czeski, francuski, łacina,
niemiecki, polski, rosyjski, rumuński i włoski. Szczególnie mile było
wystąpienie przedstawiciela N. R. D. prof. dra G. Klaus a, który
stwierdził, że wrogość polsko niemieclj:a istniała i istnieje jedynie
między warstwami reakcyjnymi obu narodów. Natomiast wśród ludzi
postępowych od dawna istniała przyjaźń. Pięknym tego przykładem
może być przyjaźń między Kopernikiem a Joachimem Re tyk i e m jedynym jego uczniem i najlepszym przyjacielem. Popularne dziełko
Retyka o teorii Kopernika pozyskalo więcej zwolenników dla nowego
systemu świata, niż samo "De revolutionibus", które jako dzieło fachowe
i trudne mogło być zrozumiane jedynie przez nielicznych. Przyjaźń polskiego kanonika - Kopernika z niemieckim ewangelikiem - Retykiem
wskazuje, że ludzi postępowych nie dzielą narodowość ani wyznanie.
Przedstawiciel Belgii prof. L i b o i s, nawiązują·c do referatu , prof.
WJtkowskiego, wskazał, że nie należy mówić ogólnie o związkach Kopernika z filozofią grecką. W Grecji ist!l!ialy bowiem różne kierunki
filozoficzne. Kopernik nie był zwolennikiem filozofii idealistycznej
reprezentowanej przez Euklides a i P t o l e m e u s z a, lecz był
materialistą takim, jak Demokryt, Arystarch z Sarnos i Archim e d e s. Również wiceprezes Międzynairodowej Unii Astronomic2;11ej,
prof. dr E. Ryb k a z Wrocławia sprecyzował pewne światopoglądowe
punkty pozostające w związku z referatem prof. Witkowskiego.
Szczególnie ożywiona dyskusja toczyła się wokół referatu akademika
Focka. Między innymi prof. dr M. M i n n a e r t z Holandii zauważył, iż
ostatnie prace relatywistów wykazują, że w~rawdzie inny efekt otrzymamy, jeśli przekręcimy szklankę, a inny jeśli w odwrotnym kierunku
Ziemię i układ słoneczny łącznie z Galaktyką, jeśli jednak nie ograniczamy Slię do jednej Galaktyki, lecz rozpatrujemy odpowiednie przekręce
nie calego wszechświata, uwzględniając najodleglejsze nawet układy gwiazdowe, wtedy siły działające w obu wypadkach okazują się zgodne nie tylko
jakościowo, ale i ilościowo, co wskazuje, że ogólną teorię względności
należy traktować jako teorię względności przyśpieszeń. Występujący
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w tej samej sprawie prof. dr R. I n gar d e n z Wrocławia zwrócił uwagę ,
że oprócz wprowadzonych przez akademika Focka współrzędnych harmonicznych istnieje jeszcze ogólniejsza klasa współrzędnych spełniająca
tzw. postulat H i l b er t a. Takie współrzędne również uprzywilejowują
układ heliocentryczny względem geocentrycznego. Prof. dr E. S c h a t zm a n (Francja) zauważył, że w rozkładzie materii we wszechświec i e
istnieje wielka niejednorodność. Istnieje w szczególności obszar o rozmiarach około 400 milionów lat światła wyjątkowo ubogi w galaktyki .
Ponieważ zaś wszelkie rozważania dotyczące geometrii przestrzeni,
a między innymi tzw. ekspansji wszechświata, opierają się o założen i e
jednorodnego rozkładu materii, przeto wyniki tych teorii nie mogą być
prawidłowe. Wszechświat jest w rzeczywistości nieskończenie różnorodny
i nie można regularności poznanych w jakimś niewielkim obszarze orzy pisywać

całości

wszechświata.

Oprócz wypowiedzi związanych z tematami referatów wygłoszono
w dyskusji również kilka lużnych komunikatów naukowych. Międz y
innymi prof. dr G. H o r n d' Ar t u r o z Bolonii zakomunikował o wynalezionym przez siebie teleskopie tafelkowym. Powierzchnia lustra tego
teleskopu jest w przybliżeniu paraboliczna i składa się z oddzielnycn
tafelek o krzywiżnie kulistej, posiadających rozmiary kilkunastu <.:entymetrów. Tafelki takie można sporządzić dość łatwo nawet w sposórJ
amatorski. Pozwoli to również na budowę olbrzymich luster, o wielometrowych średnicach , jakich nie sposób wykonać z jednolitych bloków
szklanych. Prof. dr N. B o n e w z Bułgarii referował własną prac·~
dotyczącą gwiazd podwójnych. Na podstawie rozważań statystycznyd1.
Bonew wykazał, że gwiazdy takie nie mogły powstać wskutek schwytania jednej przez drugą. Prof. dr B. H r y n i e w 'i e c k i z Warszawy
zakomunikował, że istnieje rodzaj palmy nazwanej na cześć pol.skiego.
astronoma kopernikianą. Na samej Kubie rosną 32 gatunki tej palmy.
W przerwie obrad, o godz. 15, dnia 16 września, uczestnicy sesji
zwiedzili salę Kopernikańską w Muzeum Narodowym, która ma być
częścią przygotowywanej wystawy Odrodzenia. Na sali odbyła się uroczystość przekazania polskim naukowcom oryginału rękopisu "De revolutionibus", który znajdował się dotychczas w Pradze Czesk;cj , a obecnie został przez władze Czechosłowackie wypożyczony bezterminowa
Polsce.
Po wyczerpaniu dyskusji nastąpiło zamknięcie sesji. Sekretarz Polskie.J
Akademii Nauk pvof. dr S . ż ó ł ki e w ski, podsumowując treść obrad,
powiedział: "Uroczysta Sesja Polskiej Akademii Nauk poświęcona twórczości Mikołaja Kopernika skupiła, obok wielu Polaków, także uczonych
różnych na, rodowości, uczonych reprezentujących różne poglądy na świat,
uczonych, którzy przybyli z wielu krajów o różnych ustrojach gospodarczych i politycznych. Sprawy te przecież nie dzieliły nas. Sesja nasza
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przykładów konieczności
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możliwości międzyna 

Omawiając ożywioną dyskusję nad zagadnieniem możliwości wyróż
nienia systemu heliocentrycznego w związku z ogólną teorią względności ~
powiedział: "Sesja nasza potwierdziła, iż myśl Kopernikańska jest dodziś żywa, że dziś jest tematem walki Ideologicznej, walki mniemań
naukowych, których ścieranie toruje drogę poznaniu prawdy" .
.,Trzeba bowiem powiedzieć - mówił dalej prof. Zółkiewski - . iż.
sesja nasza inicjuje nowoczesne prace badawcze nad twórczością Kopernika i jej problematyką społeczną i fizyczną. Sesja nasza, powtarzam.
inicjuje te prace, a bynajmniej ich nie podsumowuje".
"W latach międzywojennych tradycyjna nauka w Polsce nie zanied-·
bywała Kopernika. Nauka burżuazyjna jednak nie mogla i nie chciała
powiedzieć prawdy o Koperniku, jego ży<;iu i nauce, jego odkryciach
które były rewolucją i pelzostały w swej rzeczywistej treści trwałym
dziedzictwem współczesnej rewolucyjnej ideologii. Co prawda, możemy_
i w dorobku polskiej przedwojennej nauki pochlubić się poważnymi
osiągnięciami, ale w istocie były to osiągnięcia jednostek, jak proL
B i r k e n m a j er-senior i nieliczni badacze ekonomicznych i filozoficznych prac Kopernika. Ten stan rzeczy w pierwszych latach po wojnie·
nie uległ zasadniczym zmianom. Tym nie mniej umieliśmy wychować
nowych, młodych specjalistów, rokujących poważne nadzieje. Dali oni.
wyraz poglądom uwydatniającym - wbrew tradycyjnej nauce - materialistyczne elementy myśli Kopernika".
"Rok bieżący , rok Kopernika, obchodzony we wszystkich krajach na
podstawie uchwały Światowej Rady Pokoju, pozwolił rozwinąć Polskiej
Akademii Nauk szeroko . :z;akrojoną planową i zespołową pracę nad
twórczością Kopernika i nad kulturą polskiego Odrodzenia. Sesja naszar
przygotowany na październik zjazd naukowy poświęcony kulturze Odrodzenia i wydawnictwa związane z tymi dwoma poczynaniami - tO>
pierwsze kroki na drodze do zamierzonych badań".
"Sesja nasza rozpoczęła dyskusję nad oceną twórczości Kopernika.
ukazała piękne perspektywy naukowe przyszłych badań. Kończąc naszą
Sesję, pragnę wyrazić imieniem Polskiej Akademii Nauk nadzieję, iż
po upływie nie tak długiego, być może, czasu będziemy się mogli spotkać
pbnownie, by podsumować rezultaty zainicjowanej pracy".

, Myśl Kopernika zawsze łączyła duchowo narody, łączy je i dziś
je bowiem także twórczy wysiłek nauki w służbie ludzkości. P.o lska Ludowa wraz z polską nauką buduje sprawiedliwy ustrój, bez wyzysku , człowieka przez człowieka. Do tego potrzebny jest nam pokój,.
Bronimy go wraz z całym obozem pokoju przeciwko siłom agresji. P1>
stronie pokoju i postępu społecznego jest cała przodująca nauka świata_
Łączymy się z nią w uzasadnionej nadziei zwycięstwa tych ideałów".
K. R.

Łączy
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do automatycznej rejestracji momentu przebiegu meteoru

Przy fotografowaniu meteorów wyznaczanie ich dróg na tle gwiazd
jest łatwe, jeśli rozporządzamy kamerą poruszaną mechanizmem zegat·owym zgodnie z ruchem nieba. Tego rodzaju ruchome kamery posiadają jednak zazwyczaj pewne niedogodności, a poza tym są kosztowne
i dlatego masowych zdjęć meteorów dokonuje się przeważnie kamerami
nieruchomymi. W.tedy gwiazdy rysują się na kliszy w postaci kresek
i aby wiedzieć, który punkt takiej kreski odpowiada położeniu gwiazdy
w chwili przelotu meteoru, trzeba znać moment zjawiska. W praktyce
najczęściej postępuje się w ten sposób, iż obok kamery leży obserwator
notujący na konturowej mapce nieba przybliżoną drogę i czas przelotu
meteoru. Jest to jednak metoda niedokładna, a w dodatku obserwator
może w ogóle przeoczyć wiele meteorów.
Odeski astronom E. N. Kra m e r wynalazł niedawno przyrząd rejestrujący automatycznie czas przelotu meteoru. Główną częścią przyrządu jest wiatraczek ustawiony przed obiektywem nieruchomej kamery. Wiatraczki takie były już od dawna używane do wyznaczania
szybkości meteorów.
Wskutek periodycznego zasłaniania obiektywu
skrzydłami wiatraczka ekspozycja zdjęcia odbywa się w sposób przeryWany i ślad meteoru na kliszy składa się z pojedynczych odcinków.
Znając prędkość obrotu wiatraczka oraz odległość między poszczególnymi odcinkami śladu, wyznacza się prędkość przesuwania się meteoru.
Wynalazek Kramera polega na dodaniu dodatkowego skrzydła, które
w miarę upływu czasu systematycznie zmienia położenie względem pozostałych skrzydeł wiatraczka. Różne położenia dodatkowego skrzydła
<iają różne następstwa krótkich i długich kreseczek śladu i stąd pomiar
Śladu umożliwia jednoczesne wyznaczenie czasu przelotu meteoru z dokładnością do 9 sekund. Przy szczególnie precyzyjnej aparaturze i pomiarach wynalazca spodziewa się osiągnąć dokładność l sek.
K. R.
(Wg Astronomiczeskij Cirkular 135,10. 1953)
Ruchy bieguna Ziemi w roku

ubiegłym

Opublikowano zmiany szerokości geograficznych mierzone w roku
w licznych obserwatoriach radzieckich. Wynika z nich, że
przez pierwszą połowę ubiegłego roku szerokość geograficzna miejscowości w Związku Radzieckim zmniejszała się, następnie rosła, aby pod
koniec roku znowu zacząć się zmniejszać. Największe wahania szerokości geograficznej, dochodzące do 0",78, zanotowano w Pułkowie. Zmiany
te - wywołane są ruchem biegunów na powierzchni Ziemi
odpowiadają liniowym przesunięciom o około 24 metry.
(Wg Astronomiczeskij Cirkular 134, 4-7 i 135,4. 1953)
K. R.

ubiegłym
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KRONIKA P. T. M. A.
W dniach 3 i 4 października br. odbył się we Fromborku Zlot mł.o
licealny<;h i pedagogicznych klas najWYższych, zorganizowany przez P. T. M. A. Zarząd Główny w ramach masoWYch imprez.
Roku Kopernika. Nie mogło braknąć młodzieży polskiej w zgodnym.
hołdzie, jaki wyraziło cale społeczeństwo w tym roku jubileuszoWYm
zasłudze i pracy Wielkiego Syna Narodu. Nic więc dziwnego, źe zgło
szenia do udziału w tej narodowej pielgrzymce, przeszły wszelkie oczekiwania; zgłosiło się około 11 tysięcy uczestników z 350 nauczycielami
ze wszystkich szkół na obszarze Państwa. Takiej liczby nie moźna był<>
ani przewieźć w okresie jesiennej akcji przewozów gospodarczych, ani
zabezpieczyć noclegu i wyżywienia w małej, zniszczonej wojną mieścinie, jaką jest Frombork. Ministerstwo Oświaty, które włączyło się
i poparło inicjatywę naszego Towarzystwa, przyczyniając się przy tym
do finansowego JIQtanienia kosztów samej imprezy, zdecydowało, iż
poszczególne szkoły WYSyłają na Zlot tylko swoich delegatów, pod opieką
dodanych przewodników z WYboru Wydziałów Oświaty Prezydiów WRN.
dzieży szkół

Do Gdańska, jako miejsca zbiórki, przybyło około 1040 delegatów,
z 30-ma opiekunami. Dzień sobotni przeznaczony był na zwiedzeniewspaniale odbudowywanego miasta, zniszczonego w stopniu prawie równym zniszczeniu Warszawy, oraz na WYcieczkę morską, celem zwiedzenia urządzeń portoWYch w Gdańsku i Gdyni. W niedzięlę, wczas rano,
pociągiem specjalnym wszyscy uczestnicy, wraz z przybyłym z Poznania
150-osobowym chórem Państwowej Filharmonii, przyjechali do Malborka,
gdzie odbyła się uroczysta akademia, na wewnętrznym dziedzińcu starego zamku.
Młodzież miejscowa oraz starsze społeczeństwo, wraz z przedstawicielami lokalnych władz administracyjnych i partii, wzięły udział
w tej pięknej manifestacji.
Przybyłych

przywitał

miejscoWY prezes P. T. T. K. jako opiekun
Ministerstwo Kultury i Sztuki opiekę i turystyczną obsługę przy zwiedzaniu zamku. Przedstawiciel Ministerstwa
Oświaty
Ob. W. P o kor a, dyrektor generalny tegoż Ministerstwa,
w prostych, ale WYmownych słowach przemówił do zebranych, podnosząc patriotyczne i społeczne zasługi M. Kopernika dla polskiej racji
stanu na odzyskanych ziemiach Prus i Warmii. Referat o naukoWYch
zasługach Wielkiego Reformatora astronomii, wygłosił inź. Wł. Kuc h ar ski, prezes Zarządu Głównego P. T. M. A. Z kolei przemówiła
przedstawicielka Z. M. P .; w gorących słowach scharakteryzowała ona
postać Kopernika, którego nieskazitelny charakter, siłę woli i cywilną
odwagę wskazała jako wzór godny naśladowania. Po tych oficjalnych

i gospodarz, któremu

zleciło

~38

URANIA

przemówieniach nastąpiła część artystyczna, w której wystąpił znany
chór chłopięco-męski , w liczbie 151 osób, pod kierunkiem prof. S t u l igr o s z a. Wykonano pieśni narodowe, polskich kompozytorów z okresu
-od XV do XVII wieku, oraz utwór współczesny - chór żaków. Gorące
oklaski zebranych. liczących już około 2000 głów,' były zapłatą za wysoki poziom wykonania.
delegaci przybyli do Fromborka, wnosząc wszędzie, przy
zachowaniu się ruch i życie. Zgromadzeni zwiedzili tutejsze
muzeum, następnie przypuszczalne miejsce wiecznego spoczynku M. Kopernika, a cała piękna i nastrojowa uroczystość zakończyła się uchwaleniem listu do ogółu młodzieży pozostałej w miejscach swojej nauki
i odśpiewaniem Hymnu Młodzieżowego.
Po

południu

poważnym

Fragmenty z referatu prezesa
wym numerze ,.Uranii".

inż.

K. Kucharskiego podamy w grudnio-

W. K.

•
OBSERWACJE
Odkrycie nowego roju meteorów
Z Obserwatorium Ludowego w Prościejawie (Czechosłowacja) p. RNC
D. Kala b donosi, że kolektyw tamtejszych obserwatorów odkrył n o wy
rój meteorów w gwiazdozbiorze Orła.
Pierwszych obserwacji dokonano dnia 12. VIII. 1953 r., przy wypatrywaniu perseid i cygnid. W ciągu następnych dni kontynuowano
obserwacje jasnych meteorów gołym okiem, słabszych zaś głównym
reflektorem Obserwatorium, w okolicy gwiazdy ,.fi" Aql (Orła). Od, krywcy nazwali tymczasowo rój aquilidami.
Od 14. VIII. 1953 rozpoczęto regularne obserwacje, tak gołym okiem.
jak i przy pomocy binara 25 X: 100, mające na celu codzienne wyznaczanie pozycji radiantu nowego roju, zauważono bowiem, że przesuwa się
on między gwiazdami średnio o 35 minut łuku dziennie. Przesunięcia
te są spowodowane między innymi poruszaniem się Ziemi wraz z obserwatorem, dookoła Słońca.
W pierwszych dniach obserwacji (od 12 do 16 sierpma) ilość wizualnych meteorów powyżej 3 wielkości gw. wynosiła ponad 50o/c obserwowanych, później spadła praktycznie do zera z powodu jaśniejącego coraz
bardziej Księżyca. Teleskopowych meteorów było początkowo 48 na godzinę, później liczba ich spadła do 20 na godzinę. Meteory te były śred
niej jasności (około 3,5 mg widzialne gołym okiem i 8,6 mg teleskopowe),
o długości średnio 12 11 , powolne, barwy biało-zielonej.
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14.
15.
16.
17.
18.

Oto pozycje radiantu dla epoki 1g5o, 0:
8. 1g53 a 1gh 51ID Ó + 11° 10'
1g. 8.
19h 53m
11 o 36'
8. 1g53
20. 8.
1gh 55m
11 o 40'
8. 1g53
21. 8.
1gh 57m
11 o 10'
8. 1g53
23. 8.
1gh 56ffi
8. 1g53
24. 8.
10°30'

389

1g53 a 1gh 55m b
1gh 53m
1g53
1gh 52ID
1g53
1gh som
1g53
1gh 48ID
1g53

+ 10° 00'
go 35'
go 10'
8° oo·
7° 40'

Notatkc swoją kończy p. D. Kalab słowami: "Prosimy, aby nasze odkrycie i obserwacje były ogłoszone w "Uranii". Będzie to interesująca
notatka, która z pewnością znajdzie należyty oddźwięk wśród polskich
obserwatorów; z pewnością będą oni także szukać radiantów nieznanych i tych meteorów, które radiantów nie posiadają . Cieszymy się
na przyszłą współpracę".
Redakcja "Uranii" ze swej strony prosi o podanie ewentualnych
-obserwacji tego roju , dokonanych w Polsce.
ETD
Obserwacje Jowisza w okresie 2. 11.1953 - l . IV.l953

Ze wszystkich planet naszego układu słonecznego najłatwiej dos tępny dla miłośniczych obserwacji jest olbrzymi Jowisz. Ciekawych
dostrzeżeń na powierzchni tej planety można dokonywać posługując się
nawet niewielkimi lunetami. o średnicach 7-15 cm i powiększeniach
100-250 . Mimo to jednak od czasów M. B i a ł ę ck i e g o. zapalonego
obserwatora , który publikował swoje obserwacje w Uranii w latach
1g27- 1932, prawie nikt w całej Polsce nie prowadził tego rodzaju sys tematycznych obserwacji. W początkach rbku 1g53 w Warszawskim
Kole PTMA podjęto te obserwacje . A oto pierwsze wyniki pracy.
W wym ienionym wyżej okresie wykonałem 17 rysunków Jowisza.
Inni członkowie sekcji : A. M ark s, S. O t w i n o w ski, B. S z c z e pk o w s k i wykonali 8 rysunków. Rysunki były wykonywane za pomocą
dwóch lunet: refraktora Fraunhofera 83 mm, 178 X oraz refraktora
Zeissa 80 mm, 173 X . Obserwacje dokonywane były częściowo z tarasu
gmachu Obserwatorium Astronomicznego U. W., częściowo z tarasu domu
na Pradze.
Poniżej podaję opracowanie 17 moich rysunków. Jednocześnie, pragnąc
zachęcił- do obserwacji Jowisza innych polskich miłośników, podaję szereg uwag i wskazówek co do
metod obserwacji i opracowy/
wania rysunków.
8/
Jowisz posiada dość duże
/
/
sp łaszczenie (co widać na oko
/
już w niewielkiej lunecie), dla/
/
tego przed przystąpieniem do
/
obserwacji należy sporządzić
odpowiedni szablon , za pomocą
'\
/
którego można by z wystar/
/
czającą dokładnością wykre/
ślać elipsy o spłaszczeniu 1/16.
X
Podaję za W. C e s e w i c z e m
prosty sposób sporządzenia talJ'kiego szablonu:

""

"

"'
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Rysujemy na kartonie dwie prostopadłe osie i zaznaczamy na nich
4 punkty odległe od miejsca przecięcia osi o 2,5 mm. Po połączeniu
z sobą tych punktów powstanie kwadrat, którego boki przedłużamy
jeszcze o około 3 cm. (patrz rys.). Z dolnego wierzchołka kwadratu
promieniem 26 mm zakreślamy ćwiartkę okręgu AB. Podobnie z górnego
wierzchołka kreślimy ćwiartkę CD. Następnie z pozostałych dwóch
wierzchołków kwadratu zakreślamy łuki promieniem 22,5 mm. W ten
sposób otrzymamy figurę dostatecznie zbliżoną do elipsy o spłaszczeniu
lfl6. Szablon najlepiej jest sporządzić z dość grubej tektury tak, aby
można go było obrysowywać ołówkiem .
Mając wykreślony kontur tarczy Jowisza można przystąpić do ob serwacji. Już na pierwszy rzut oka widać na powierzchni Jowisza szereg
równoległych, jasnych i ciemnych pasów. Jasne pasy nazywamy strefami, ciemne - pasmami. Prócz tego posiadają one bardziej szczegółowe
nazwy. Poniżej podaję dla orientacji schematyczną mapkę Jowisza
z ważniejszymi strefami i pasmami o1·az ich nazwami {po prawej stronie).

SPR
STZ

STB
STrZ
SEB

EZ

Słrt>fQ

u....,i.a.rkowana pOl.

Po.!>..,o ........ i.o.vkow~

1==============l Sł~fa

~

NEB
NTr-Z
NTB

NTZ
NPR

pt:d.

Po.!>I"VIO zwrot.,il<cwa
rew~kowt' ptc.l
pta..

StY~:fo. r-ów..Uk-oo-~ll

P(l!)tv~O

rów..UkowC! p'Ut.
S ha fa -z.wrctmkoW<l ~ 

PG~"1Q u.v.ł.a.'""cw<lnt'

pl"-

Stv-(fo. u..,i.a.rl(ownna ptn,
Q.b:;zcu- -bi.~qunow'l plłt.

Po lewej stronie podana jest nomenklatura "British Astronomical
Association" używana w większości krajów. Nomenklatura ta ma tę
zaletę, że jest krótka i nieskomplikowana. Każde pasmo czy strefa
oznaczone są w skrócie trzema czy czterema literami.
Używane są następujące skróty: S południowy (south), N pół
nocny (north), Z - strefa (zone), B pasmo (band), R - obszar
(region), E równikowy (equatorial) Tr - zwrotnikowy (tropical),
T - umiarkowany (temperate) i P - biegunowy (polar). W dalszym
ciągu będę się posługiwał tą nomenklaturą.
Poszczególne pasma i strefy są zwykle postrzępione , nieregularne,
posiadają występy. obszary różnej jasności i barwy. Jednym z najtrwalszych tego rodzaju zaburzeń jest słynna "czerwona plama" znajdująca się w STrZ i obserwowana już od 1664 r. Przy obserwacjach
ważne jest właśnie notowanie wszystkich tych widocznych szczegółów

ich zmian w czasie.
Na początku obserwacji trzeba

starać się możliwie dokładnie ustalić
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położenie i szerokość pasów. W tym celu trzeba się nauczyć
szerokość pasów w częściach średnicy tarczy Jowisza. Przy
wprawie można w ten sposób osiągnąć dość dużą dokładność.

wzajemne
oceniać

pewnej
Gdy już mamy narysowane kontury pasm przystępujemy do wrysowania
w nie drobnych szczegółów. Szczegóły te nie zawsze są dobrze widoczne,
gdyż przeważnie masy powietrza w atmosferze ziemskiej są niespokojne.
Jednak co pewien okres czasu zdarza się, że na moment cała masa
powietrza na drodze promieni świetlnych do lunety znajdzie się w chwilowym spoczynku. Wtedy w obrębie poszczególnych pasów można dostrzec dokładnie szereg drobnych nierówności i występów. Momenty
całkowitego spokoju atmosfery zdartają się rzadko i są krótkotrwale,
toteż obserwator planet musi się nauczyć czekać na nie i odpowiednio
Objaśnienia do rysunków Jowisza
(rysunki reprodukowane sa na wkladce)

I,
2.

I9S3 r.
II

3·
4·

s.
6,
7.
8.
9·
10.
I l,
12.
I3.
14.
IS.
I6.
I7.

lll

8d
Jod
ISd
25d
27d
2d
3°
S~

IV

16d
18d
19d
20d
2Id
22d
23d
3Id
rd

I8h 30"'
I5h som
19b oorn
19h 40m
17h oom
ri' 2om
Ii' 30m
1i' ISm
Ii' oom
18h 2om
r6 11 ssm
r6h som
r6h 45m
17b 30m
!6h som
17h 20m
I7h 30m

178 X
I78 X
I78 X
173 X
178 X
I73 X
173 X
173 X
173 X
178 X
178 X
I78 X
178 X
I73 X
I78 X
I78 X
178 X

l·

CM I
2230
SoO
2650
66ll
284°
49ll
2130
159°
344°
880
I940
349°
143°
3280
1020
3010
ros''

zawierają: numer rysunku; datę w cz.
większenie; długość centr. połud. w systemie I

Kolejne kolumny

CM II
204°
47°
1930
2770
1200
2230
1911
3100
1510
133°
2380
2So
I 720

349°
uso
2S3°
49°
uniw.;
i II.

użyte

po-

je wykorzystywać. Jedna obserwacja Jowisza nie może trwać dłużej niż
10-15 min., gdyż obraz powierzchni planety znacznie się zmienia na
skutek jej szybkiego obrotu dokoła osi. Mowa tu o drugiej części obserwacji, tzn. o wrysowywaniu drobnych szczegółów, gdyż szerokość
i wzajemne położenie pasów można oceniać dla osiągnięcia większej
dokładności znacznie dłużej (wzajemne położenie pasów na tarczy nie
ulega zmianie wskutek obrotu planety dokoła osi).
Po zakończeniu obserwacji notujemy jeszcze długość centralnego południka w chwili obserwacji, gdyż mając tę wielkość można obliczać
w prosty sposób długość zenograficzną (Jowisz po grecku Zeus)
wszystkich zaobserwowanych szczegółów. Długość centralnego południka
można znaleźć w rocznikach astronomicznych np. w "Nautical Almanac".
Dobrze by również było, żeby dane te podawane były w kalendarzyku
•. Uranii".
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Różne strefy Jowisza mają rozne okresy obrotu, najszybciej obraca
się strefa równikowa najwolniej obszary biegunowe. Do określania
długości południka centralnego stosuje się dwa systemy. Podstawą systemu I jest okres obrotu strefy równikowej wynoszący 9h50m3os,o .
podstawą zaś systemu II okres obrotu czerwonej plamy, który wynosi
9h55m4os,6. Odpowiednio do tego przesunięcie w ciągu jednej godziny

v.rynosi w systemie I: 36°,6, w systemie II: 36°,3.
Południk centralny w obt.l systemach oznacza się przez CM I i CM II
(Central meridian). Poszczególne strefy i pasma posiadają niejednakową
jasność. Najjaśniejszą jest EZ, najciemniejszy zwykle NBE. Na rysunku
trudno jest czasem przedstawić wzajemny stosunek intensywności pasów.
Toteż zwykle posługujemy się pomocniczą sześciostopniową skalą, według której oceniamy jasność poszczególnych pasów czy ich części.
W skali tej za zero przyjęta jest jasność: EZ, za 6 - cień satelity na
tarczy planety. Przy r ysunku Jowisza należy więc zaznaczyć intensywTabelka

intensywności

pasm i stref .Jowisza
Średnia

Obiekt

SPR
STZ
5TB
STrZ
SEBs
SEBn

;ntensywn.
Wl! skali

Występy z SEBn do EB (rys. 7)
Plamy w SEBn
EB
NEB
NTrZ
NTB
NTZ
NPR

I.02
0.75
2.70
0.50
3.24
3·91
5.00
4·50
0.00
4·94
0.37
3.00
0.50
2.33

Cień księżyca

6.oo

l Liczba ocen

Liczba
spostrzeżeń

l intensywn.

w ogóle

I2
IO
I
I3
13

I7
3
I5
17
17
17

I4
4
3
I
14

I7
I7
I7
5
3
17

l

I

ll

3

l

ności posczególnych utworów. W wyżej podany sposób wykonałem swoje
rysunki Jowisza (por. ryc. na wkładce).
Szczególną uwagę zwracałem na oceny intensywności pasów. Okazuje
się bowiem, że ich jasność i wielkość podlega znacznym wahaniom
w,r az z występowaniem plam słonecznych. W opoce minimum plam
ilość jasnych stref na Jowiszu ulega zmniejszeniu, przeważają pasma
ciemne. Natomiast w czasie maksimum jasne strefy rozszerzają się,
pasma ciemne stają się węższe, mniej ciemne, a niektóre z nich zupełnie
znikają. Oprócz tego niedawno odkryto (A. B a c h ar e w, patrz !W!e
Hvezd 6, 1949, str. 151), że intensywność pasów podlega również krótkookresowym wahaniom wraz ze zmianami liczb Wolfa. Nie udało mi się
jednak zauważyć wyraźnych zmian w jasności pasów. Być może przyczyną tego było to, że w omawianym okresie na Słońcu występowało
mało plam i zmiany liczb Wolfa były również bardzo małe. Wobec tego
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ze wszystkich ocen jasności dla poszczególnych pasów wziąłem średnie.
średnie te zamieszczone są w osobnej tabelce. Oprócz tego w ostatniej
rubryce podałem dane dotyczące ogólnej widoczności poszczególnych
pasów, a mianowicie: ile razy w ogóle widziałem dany utwór powierzchni .Jowisza.
Przechodzę teraz do omówienia poszczególnych części powierzchni
Jowisza. Najbardziej rzucającym się w oczy utworem powierzchni planety była szeroka, jasna strefa równikowa (EZ) otoczona pasmami
równikowymi (SEB i NEB). Pasmo NEB, najbardziej intensywne (patrz
tabelka) posiadało zwykle na całej swej długości jednakową jasność,
chociaż zdarzały się nagłe skoki (rys 9 i 16). Brzeg NEB od strony
NTrZ był równy, z wyjątkiem jednego wyskoku (rys. 14) i jednego zagłębienia (rys. 8 i 11). Natomiast od strony EZ brzeg pasma posiadał
wielE! nierówności. Niektóre z nich znikały po kilku dniach, ale zdarzały
się i takie, które obserwowałem w odstępie przeszło miesiąca (rys. 5 i 16).
Pasmo SEB w ostatnich latach podzieliło się na dwie części: pół
nocną SEBn i południkową - SEBs. Niestety przez moją małą lunet!~
(80 mm) nie mogłem dokładnie rozróżnić granicy między obiema tymi
częściami, natomiast dość wyraźnie była widoczna różnica ich intensywności. Część SEBn była zawsze o wiele ciemniejsza, poza tym jej
brzeg od strony EZ obfitował w szybko zmienne nierówności.
Do najciekawszych utworów w tym paśmie należy zaliczyć dwieowalne plamy, które zauważyłem 16. III (rys. 9) oraz dwa bardzo ciemne
występy od strony EZ (rys. 7). Brzeg SEBs od strony STrZ był zawsze
równy. Z pasm umiarkowanych STB było widoczne znacznie lepiej niż.
NTB; to ostatnie posiadało wprawdzie większą intensywność, ale był~
znacznie węższe. Obszary biegunowe nie wyróżniały się niczym ciekawym.
NPR był jak zwykle o wiele ciemniejszy niż SPR i dość ostro odgraniczony od NTZ. SPR był prawie zawsze rozmyty i trudno było uchwycić
jego granicę od strony STZ. Na rysun~ach widnieją poza tym 3 cienie
księżyców Jowisza. Są to: cień I-go na rys. l i 11 oraz cień II-go na
rys 6.
Na podstawie tych pierwszych niewielu obserwacji nie można, oczywiście, wyciągać daleko idących wniosków. I tu apel do miłośników
z całej Polski, szczególnie do tych, którzy mają możność korzystania
z narzędzi powyżej 7 cm średnicy: zacznijcie obserwować. Podczas następnej opozycji Jowisza (grudzień 1953) będziemy go w Warszawie
atakować nowymi narzędziami, między innymi i 25 cm reflektorem.
Sekcja Obserwacyjna Koła Warszawskiego PTMA zaprasza wszystkich
do współpracy. Obserwujcie i nadsyłajcie swoje obserwacje do Warszawy do zespołowego opracowania tak, jak to robią miłośnicy w innych krajach: Czechach, Anglii. Wszelkie sprawy i zapytania prosimy
kierować
pod adresem: Sekcja Obserwacyjna Kola WarszawskiegoPTMA, Al. Ujazdowskie 4.
A

Wróblewski

Sekcja Obserwacyjna -

P.T.M.A. Warszawa

Obserwacje bolidów
4. VIII. 1953 r. Łódź-śródmieście. Obserwator: M. Czerni k. - Belid
bardzo jasny (ok. -3m) zapalił się ok. godz. 2116 (czas śr.-europ.)
w punkcie a= 8h 20m, l) = +62° 30' i biegł wolno (ok. 2 sek.) do punktu
n = 8h 35m b= +53° zostawiając ślad trwający nie dłużej jak 0.5 sek.
Tor bolidu był początkowo zakrzywiony. Po przebiegnięciu ok. 2/3 swej
drogi bolid eksplodował.

biały,

M. Czernilc
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Obserwator: Jodłowski Włodzimierz, Warszawa, ul. 11 listopada
24, m. 9. - Miejsce obserwacji: Warszawa-Bielany, Przybyszewskiego
73/77, m. 4, balkon. Kontrolując w dniu 30. VII. br. stan pogody, zaobserwowałem o 20h 47m czasu środk.-europejsluego przelatujący bolid.
Punkt rozbłyśnięcia: a ok. 16h, ll ok. +36°. Punkt zgaśnięcia: a ok. 13h,
b ok. +38°. Czas trwania: ok. 2 sek., jasność: -4m. Bolid pozostawił
za sobą bardzo krótkotrwały ślad. W czasie przelotu bolid dwukrotnie
zmniejszał jasność, by wracać znów do jasności wyjściowej. Efektów
r.&:ustycznych nie słyszałem.
W.
(Koło

Jodłowski

Warszawskie P. T. M. A.)

Dnia 7. VIII. 1953 r., podczas tegorocznych obserwacji Perseid zauwabolid poniżej gwiazdozbioru Ursa Maior. Współrzędne: punkt
a= l Oh 20m; 6
+53°; punkt zgaśnięcia a
14h 10m;
b = +45°. Bolid miał barwę oślepiająco białą z lekkim odcieniem błę
kitnaWYffi. Początkowo posiadał jasność -10m, w ostatniej sekundzie
-5m. Fezostawił po sobie jasną smugę, widoczną ok. 5 sek. po zgaśnięciu.
Po przebyciu 2/3 qrogi eksplodował, po czym jasność jego znacznie
osłabła. Czas przelotu ok. 3 sek. Czas obserwacji 22h04m czasu środkowo
europejskiego. Miejsce obserwacji: 4 km. na południe od Grodziska
Maz. Zjawisk akustycznych nie słyszałem.
żyłem jasny
zabłyśnięcia

Andrzej Maciejewski

ucz. I kl. Techn. Geologicznego w Warszawie
Obserwator: Ziółkowski Włodzimierz, członek-kandydat P.T.M.A.
Miejsce obserwacji: Otwock k. Warszawy. - Czas obserwacji: 12. VIII.
1953 r. o 20h29m czasu urzędowego. Bolid koloru czerwonego, o jasności
mniej więcej -1 rozbłysł w punkcie o rekt. ok. 17h 50m, deklinacji
+.48°, zgasł w punkcie o rekt. ok. 18h, dekl. ok. +24°. Czas przelotu
bolidu: 3-4 sek. Bolid pozostawił po sobie ślad, który znikł dopiero po
upływie około 6 sek. Podczas przelotu bol~d eksplodował, przy czym
-oświetlił czerwonawym światłem całą okolicę. Podczas eksplozji żadnych
zjawisk akustycznych nic słyszano. Niebo było zupelnie bezchmurne.
Włodzimierz Ziółkowski

PRZEGLĄD

WYDAWNICTW

Antoni Opolski, Astronomiczne podstawy geografii, Państwowe
WydawnictwQ Naukowe - Warszawa 1953.
Nakładem P. W. N. ukazało się przed paru miesiącami drugie wydanie podręcznika astronomii doc. dr A. Opolskiego dla studentów
I roku uniwersyteckiego kursu geografii. Zgodnie z programem studiów
autor poświęcił najwięcej miejsca astronomii sferycznej z elementami
astronomii praktycznej, następnie geodezji z geofizyką i wreszctc
w wielkim skrócie przedstawił przegląd elementarnych wiadomości
z zakresu mechaniki nieba, astrofizyki i astronomii gwiazdowej.
Książka od czytelnika nie wymaga przygotowania matematycznego.
Wystarczają elementarne wiadomości. z algebry i trygonometrii płaskiej.
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Trygonometria sferyczna - wraz z uwagam1 o używanych w astronomii
sposobach liczenia kątów -- wyłożona jest w elementarny sposób na
wstępie książki. Poza tym wszystkie rozumowania matematyczne przeprowadzone w tekście zaopatrzone są w obszerne objaśnienia, z wyraźną myślą o czytelniku nie posiadającym matematycznego wyrobienia.
Z tego powodu książka jest godna polecenia nie tylko studentom geo grafii, ale tym wszystkim, którzy pragną zapoznać się z elementami
astronomii w sposób bardziej ścisły i systematyczny niż to umożliw~ają
książki popularne, a jednocześnie nie są matematycznie przygotowani
do studiowania zwykłych podręczników "astronomii ogólnej" lub "astronomii sferycznej".
Dla milośnika astronomii cenne mogą być rozdziały o gnomonie
i zegarze słonecznym, gdzie znajdujemy krótkie, lecz praktyczne wskazówki, jak samemu wykonać te przyrządy i posługiwać się nimi. Książka
zaopatrzona jest w przybliżoną efemerydę Słońca z podaniem jego
deklinacji i rekstascensji oraz równania czasu na każdy dzień w roku,
w tablicę podającą czas przebywania ponad horyzontem ciał niebieskich
(tabela półłuków dziennych) z uwzględnieniem refrakcji, w dwa nomogramy do rozwiązywania zagadnień trygonometrii sferycznej i niektóre
inne tablice astronomiczne. Całości dopełnia przejrzysty skorowidz alfabetyczny, w którym niestety przeoczono niektóre hasła, jak np. ,.mgła 
wice pozagalaktyczne", "izostazja", lub zaniechano odsyłaczy do niektórych ważnych ustępów tekstu, np. "Wenus" do str. 164-165.
Z drobnych usterek należy zauważyć długi i dość zawiły "przepis
1.1życia" nomogramów umieszczonych na końcu książki, przy całkowitym
zaniechaniu podania wzorów, na których te nomogramy się opierają.
Konrad Rudnicki

KALENDARZYK ASTRONOMICZNY
na listopad 1953 r.
Wszystkie zjawiska podano w czasie środkowo-europejskim.
Listopad 1953 r.:
Od l. Obserwować przez lunetki planetki Paladę i Junonę (p. str. 316)_
widoczne w drugiej części nocy, oraz planetkę Westę (p. str. 348),
widoczną wieczorami.
3. 10h Mars w złączeniu z Księżycem w odstępie 6° na północ.
3./4. O świcie, na lewo od wąskiego, leżącego sierpa Księżyca z dobrze
widocznym światłem popielatym, znajdziemy jasną Wenus z trudniej
dostrzegalnym Kłosem Panny poniżej Wenus; drugie tyle dalej na
lewo - Saturna, zaś na prawo powyżej Księżyca - czerwonego
Marsa, najsłabszego wśród tych ciał, bo 2-giej wielkości.
4. 4h Merkury nieruchomy w rektascenzji.
4. do 15. Pojawiają się powolne gwiazdy spadające z roju TautJ>d.
5. 4h Wenus, gh Neptun, a 24h Saturn w złączeniu z Księżycem.
7. Sh Wenus w bliskim złączeniu z Neptunem w odstępie 7'.
8. 2h Merkury w niewidocznym złączeniu z Księżycem, odstęp 2°.
8./9. Tuż nad Marsem świeci gwiazda 4-tej wielk. eta Panny.
od 9. Wieczorami świeci stojący sierp Księżyca ze światłem popielatym
11. 22h 22m do 23h 36m przez lunetki widać przy Jowiszu tylko jednego
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satelitę

•

(IV Kallisto) zaś na tarczy Jowisza widoczna jest plamka
cienia, rzucanego przez I satelitę .
.13./14. 5h Złączenie Wenus z Saturnem, słabszym od niej o przeszło
4 wielk. Saturna znajdziemy powyżej Wenus w odstępie prawie 1°,
zaś na prawo od nich w odstępie 10° świeci Kłos Panny.
.14. 16h 37m do 19h 11m Przejście MERKUREGO przez tarczę SŁOŃCA,
w Polsce niewidoczne. Zjawisko widoczne jest w połudn.-zachodniej
Europie, w większości Kontynentu Afrykańskiego i Północno-Ame
rykańskiego oraz w całej Południowej Ameryce. O godz. 18h Merkury jest w dolnym złączeniu ze Słońcem w odstępie 15' na północ
od środka tarczy Słońca. O lh był Merkury w węźle wstępnym
swej orbity i jednocześnie najbliżej Ziemi.
14. do 20. Widoczne szybkie gwiazdy spadające z roju Leonid.
16. do 18. Mars mija gwiazdę 3-ciej wielk. gamma Panny 20 poniżej niej.
17. do 23. Rój gwiazd spadających Andromedyd.
20. Pełnia Księżyca, przy której, z powodu znacznej libracji. krater
Kopernik znajduje się wyjątkowo daleko od środka tarczy Księżyca
(por. str. 158). U południowo-zachodniego brzegu tarczy widać obiekty
z drugiej półkuli Księżyca, zazwyczaj niewidoczne.
20. 18h 42m-19h 58m widać na tarczy Jowisza 2 jego satelity, trudno
dostrzegalne, i ich cienie, przez lunetki widoczne jako plamki
20./21. Księżyc zakryje Plejady. Od 2%h do 3h nastąpi zakrycie Alkyone
przez górną część tarczy Księżyca, widoczne tylko w połudn.-zach.
części Polski.
<>d 21./22. Poszukiwać można Merkurego jako gwiazdę wielkości %, na
jasnym rannym niebie, najprzód w odstępie 2° na lewo od Wenus.
23. rano 1° powyżej Wenus, później zaś coraz dalej na prawo powyżej Wenus.
22. 15h Słońce wstępuje w znak zodiakalny Strzelca, a jednocześnie
przechodzi z gwiazdozbioru Wagi do Niedźwiadka. Po sześciu dniach
przejdzie do gwiazdozbioru Wężownika, a dopiero od 18. XII. świecić
będzie na tle gwiazdozbioru Strzelca.
22. 20h Jowisz w złączeniu z Księżycem w odstępie 3°. Księżyc (z Jowiszem poniżej niego) znajdują się wewnątrz sześcioboku zimowego.
23. 18h Wenus w złączeniu z Merkurym, słabszym od niej o 4 wielk.,
w odstępie l 0 .2. O godz. 20h Merkury jest nieruchomy w rektascenzji.
24. 22h Uran w złączeniu z Księżycem w odstępie 16' .
24./25. Powyżej Księżyca świecą Kastor i Poluks.
27. 20h 59m-22h ()4m widać na tarczy Jowisza 2 jego satelity i ich cienie.
27.128. Powyżej Księżyca znajdziemy Regulusa.
28. Zachodzi bliskie złączenie Falady z gwiazdą 8.5 wielk.
30. W odstępie •,"o powyżej Marsa gwiazda 4).4 wielk. teta Panny.
Minima Algola: Listopad l d 3h.3; 3d 24.hl; 6d 2lh.O; 9d 17h.8; 21d 5h.O;
24d 1h 8; 26d 22h.7 i 29d 19h.5.
Minima głównr- Beta Liry : Listopad 4d 18h; 17d 16h i 30d 15h.
Maksima gwiazd zmiennych długookresowych typu Mira Wieloryba:
6. XI. R Wolarza Rekt.:
8. XI. R Wodnika
14. XI. R Smoka
25. XI. R Mał. Lwa
2. XII. RT Łabędzia ..
10. XII. R W. Niediw...
.22. XII. R Łabędzia ..
22. XII. R Zająca

14h35m Dekl. : r 26 11 .9. Maks.: 5 1~9. Okres: 223d.
23 41
-15 .5.
51!18.
387
16 33
1-66 .9.
6'!'3.
245
9 43
+ 34 .7.
6'!'0.
372
19 42
+ 48 .7.
6'!12.
190
lO 41
t- 69 .0.
6~ 1 2.
301
19 36
+ 50 .l.
51!19.
425
4 57
-14 .9.
5'!'5.
436
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Zjawiska. w układzie satelitów Jowisza. :
IV -ty satelita mija tarczę Jowisza: 7./8., 15./16. i 24. XI. 1953.

Listopad 1953:
h

d

•

I
od 3.57 pz
22.58-25.24 c n
0.54-3.20
li
1.14-3 25 c I
3
I
3 2.10-Ul
3 21!.25-25.34 pz • I
do 20.10
4
•III
4
do 22.00
11
4 19.43-21.54 c I
4 20.36--22.47
l
do 20.01
5
I
8
od 3.46 c 1!1
9
od 5.51 pz • I
1.35-4.02 c II
10
3.08-5.19 c
10
I
3.15-5.40
10
11

2
2
3

o
o

•

o

•

o

... ·a..,

czasu

rh

~

28 X.
7 XI
17 XI.
27 XI.

u~q

l Deklin

Rekt

l

14hoS.mI
14 47-3
II5 27-9
16 09.9

o

'

-12 57
-r6oS
-IS 52
-2102

q .. '\:1. J6h 37111 -

~

N

o.

"

rh

o"'

o

o
c

o

•
•

o

h

+ 16.1
+ 16.3
+ I5.I
+ 12.5

19h 11"'

624
642
6 59
7 16

przejście

m\

h

wsch.
h m

m

1615
1557
15 42
15 30

Szczecin

czasu

Gdynia
Kraków
Białystok

I XI. 10 24
I I 50
3
13 17
5
14 53
7
16 :19
9
II
IS 32
20 23
13
22 oS
15

+

-

-

-

Najdalej od Ziemi:

Fazy:
Listopad:

l

w w.,....;.
wsch.

l zach.

h

h

o

6.7
3-7
13.5
21.5
25.7
24-9
rS.7
S.4

s•

m

46 14
031 14
23 14
47 r5
00 17
I I 33 19
12 26121
13 02 24
o
3
5
7
IO

XI. 03' i

Nó ··

6·' r8"

śr.·eur.)

(czas

Rekt. j Deki in.
m

6
6
6
6
6
6

Poznań
Wrocław

Merkurego

1953

17. XI 1953

-52
40
37
39
23
17

zach. wsch.
h m

I6
16
16
16
16
!6

38
32
33
19
25
os

l zach.

l
h mi

7
7
7
7
6
6

30
17
l I
191
s6
55

b

16
15
16
15
rs
15

KSIĘŻYC 1953

środ.-europ.

h

x.

28.

Miasto

wsch. f zacl.

Listopad :

....."'

m

do 20.10
c I
18.33-20.44
I
18.42-21.09
JI
4.09-6.50 pz • l
1.24-3.35 c l
~6
1.28-4.47 pz• li
26
1.46-6.18 pz• lll
26
1.51-4.02
I
26 22.37-25.16 pz • I
27 19.52-1!2 04 c I
27 20.08-22.36 cli
27 20.17-22.28
l
27 20.59-23.25 O II
28
do 19.42
I
29
do 17.54
II
29
do 18.27 c III
29 17.14-1!1 531) III

o

pr~ez tarcz~ Słońca.

-

h

d

20
20
20
25
26

0.20 -3.21 pz • I
do 20.29 • kz III
20.20-24.17 pzell
20.56-23.36 • Ill
21.36- 23.47 c I
l/2.22-24.33
I
18.4H-21.47 pz • I
4.12-6-39 c H
od 5.01
c I
2.14-5.06 pz • l
21.46 - 26.59pze Ul
22.54-26.3~ pz e li
23.30-25.41 c l
0.07 -2 18
I
20.43-23.32 pz • l
do 19.58
c 11

W Warszawie
(czas śr. eur. 1

5~·[.~

Środ.-e urop .

o"'

m

~.56-6.07

Sl.ONCE 1953

Listopad

.....
"'

h

d

10
11
11
11
11
11
11
12
17
17
18
18
18
18
19
19
20

m

ss·u

sn•

"'

o"'

25
53
40

Ol

13
55
42

Rekt.f
m

17. 23 SI
I 41
I9.
21.
3 42
s 4S
23.
25.
7 45
27.
9 25
29. lO 54
I. X li. 12 19

XI t9"

Pierwsu\ kwadra
I

środ . -europ .

h

m
OJ

czasu

rh

.....

4" oS 52'"

Najbliżej

Deklin.

+
+
+
+
+
+
+
-

W Warszawie
(czas

wsch. f zach.
h

o

4.0
15.9
24.0
25.8
21.4
13.0
2.9
7-4

śr.~eur·)

13
14
15
17
20
22
24
I

m

34
14
26
31
04
32
50
59

8

20• 24 h 12m

II
II
l?.

Ostatnia kwadra
28d

Ol

09
18
53
19
12 44

lO

Ziemi· 18• XI. 24•

Pełnia

m

l•

2 oS
5 o6

09b 16m

m

03

ss

02
42
54
30
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PLANETY
l

Data

.__

1953

-

_ M E
czasu

R K U--:R~
Y=-==~I~====W
=-=E N U "'""
S ~~==•
W Warszawie
czas środ.-eur.

rh

Środ.-europ.

__,__Rekt. l Deki.
X. ISh 40m l~ 2/6

28.
7.XI.
n.XI.
27.XI.

-

rh

czasu

środ.-europ.

P.W Warszawie
czas środ.-eur.

ws-c-h.--;1-z_a_c_h_. -1---R
- ek- t-. .....,,D-e-kl-.

8h s/'1
82o
6 22
S 20

1549 -22.2
rs o8 ~- r6.s
14 SS - 14.0

l

wsch.

l

3~1 l

r6 h4Sm
1617
rs 32
14 SS

r / 4Sml4 \o m
1331 7.91442
14 19 ~- 12-4
s rs
15 o8 - 16.4
S 48

14. XI. w dolnym złączeniu ze Słońcem.
Od 22. XI. dostc;pny na jasnym tle zorzy porannej w sąsiedztwie Wenus, od
niej słabszy o 4 wielkości.

zach.

ISh 44m
1526
rs 09
14 SS

Widoczna już tylko o świcie na
jasnym wschodnim mebie, jako
gwiazda minus 31/ 2 wielk.

MARS
JOWISZ
+ 2.3 2 48 15 18 544 + 22.8 r8 36 II Il
28. x.l II s2
-0.2
14 48
7.XI. 12 14
2 44
s 41 + 22.8 17 54 lO 28
- 2.6
2 40
14 19
11. XI.
12 37
s 37 + 22.8 17 II
9 45
2 36
- s.o
13 so
21 .XI. l 13 oo
22.7 r6 27
9 00
s 32
Porusza sic; jako czerwona gwiazda 2 Jowisz świeci przez całą noc jako
wielk. na tle gwiazdozbioru Panny od
najjaśniejsza gwiazda na niebie
beta Panny w kierunku do Kłosu Panny. l minus 2 1/ 4 wielkości.

+

SATURN

=

~~:7.XII.
x~: l 14~! ~~rs l - rr.r
~~:! /

URAN

~ j~ l t ~~:~ l ~~ ~~ l ~~ ~~

s 541 !6 21
15 o6
3 43
13 52
Zjawia sic; na rannym nieb'e. Zlączenie
z Wenus 14. XI. ułatwia odszukanie Saturna.

4 so

NEPTUN

l-

l

PLUTON

l

17. XLI 13 34
8.1
4 04
14 47
I 33
12 II
27. XII. 13 38 - 8.4
Pod koniec miesiąca może być odszukany z pomocą mapki (str. 94) przez
lunetki.
Planetka nr. 4:

7 37 + 22.0 17 58
10 21
Znajduje sic; prawie nieruchomy
21/ 2 ° na północ od kappa Bliźniąt
osiągalny przez lornetki.

l

j++

l

03
22.31 21 45
14 o8
02
22.6 19 00
II 31
W gwiazdozbiorze Lwa, jest dostc;pny tylko przez wielkie teleskopy.
10
lO

W E S T A

Jasność:

7.5 wielk.

sŚI9· XII./ 2~ 23.~1-r7 o~

30. x.12rh 39.;' 1-22" oi f 19. XLI21h ss.6 \- 19°
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Dla odszukania planetki należy w ciągu szeregu pogodnych wieczorów wykonać dokładne
rysunki z wszystkimi nawet najsłabszymi gwiazdami dostrzegalnymi przez używaną lunetę
w okolicy nieba wskazanej przez współrzędne planetki. Przez porównanie rysunków zna·
leźć n1ożna planetkt:~ jako tę 7 pośród gwiazd, która zmieniała swe położenie z dnia na d zień
jednakowo w tym samym kierunku.
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KOMUNIKATY KOlo PTMA
na

miesiąc

listopad 1953 r.

Gliwice - l. Sekretariat Koła jest czynny w poniedziałki l czwartki (godz. 16-19)
w Gliwicach, ul. Sobieskiego 26, tel. 49-77 - inż. T. Adamski.
2. Biblioteka jest czynna przy sekretariacie.
J. Pokazy nieba odbywają się w każdy bezchmurny wieczór po uprzedn!m
telefonicznym porozumieniu się:
Gliwice - ul. Sobieskiego 26, tel. 49-77 - inż. T. Adamski.
Ruda Sl. - ul. 3-go Maja 32, tel. 524-67 l 524-69 - J. Kasza.
Stallnogród-Dąb,

ul. Wiejska 7, tel. 319-87 -

Jan Palt.

Kraków - l. Sekretariat Koła jest czynny codzienn!e w godzinach 11-13 l 111-11
(soboty 9-13), ul. św. Tomasza 30/8, tel. 538-92.
2. Ludowe Obserwatorium Astronomiczne prowadzi na Wawelu pokazy nieba
przez lunety w każdy bezchmurny wieczór (oprócz niedziel l świąt) w Jodzinach 20--22.
Nowy Sącz - Sekretariat Koła jest czynny we wtorki l
w lokalu Koła, ul. Jagiellońska 50a.

piątki

Poznail - l. Sekretarh,t "Koła jest czynny w poniedziałki, wtorki,
w godz. 17-18, ul. Golęcińska 7, tel. 516-74 lub 34-35.

w godz. 17-11
środy

t czwartki

2. Dnia 26. XI. (czwartek). godz. 19 - odczyt mgr. H. Hurnika pt. "Współ
czesne zagadnienie czasu". Sala Pozn. Tow. Przyjaciół Nauk, ul. Lampego 27/29.
3. Dnia 14. l 28. XI, godz. 19 - publiczne pokaz:t nieba w Obserwatorium
Astronom. Uniw. Pozn.
Toruń Dnia 9. XI (poniedziałek). gorlz. 18 - pogadanka H. Witkowsklego
pt. ,.Astronomia na przestrzeui wieków" w lokalu Koła PTMA w Toruniu.
ul. Kopernika 17.
Warszawa - 1. Sekretariat Koła jest czynny we wtorki, czwartki l soboty
w godz. 19-20, al. Ujazdowskie ł.
2. Ludowe Obserwatorium Astronomiczne prowadzi pokazy nieba w gmachu
Oba. Astr. U. W., al. Ujazdowskie ł, w każdy pogodny wieczór (oprócz niedziel l świąt) w godz. 26-22.
2. Dnia 19. XI. (czwartek), godz. 19 - odczyt dra Konrada Rudnickiego pt.
,.Drogi gwiazd w Galaktyce". Sala Kopernika w Obserwatorium Astronom.
Unlw. Warsz., Al. Ujazdowskie 4.
Pr.ypemlnamy uchwałę IV Walnego ZJazdu Delegatów Kół PTMA:
W Roku Kopernikowskim 1953 każdy członek PTMA powinien zwerbować
conajmnlej jednego nowego członka Towarzystwa tak, by liczba człon.ków
PTMA w roku tym się podwoiła.
8dznakl PTMA, dla członków zwyczajnych (emallowane) w cenie 18 zł (plua
ł zł na koszta przesyłki) oraz dla członków-kandydatów (oksydowane) w cenie
zł ł,50 (bez kosztów przesyłki) są do nabycia w biurze Zarządu GI. PTMA.
Obrotowa Mapka Nieba, do nastawlania na określony dzień l godzinę, ułatw4a
rozpoznawanie gwiazdozbiorów. Mapki są do nabycia w biurze Zarządu Gł.
PTMA, w cenie zł 9, - (plus ł zł na koszta przesyłki) .
.,Niebo przez lornetkę" dra J. Pagaczewsklego - str. 112 - cena 8 zł (plus 2 d
na koszta przesyłki) jest do nabycia w biurze Zarządu Gł. PTMA.
Składka członków zwyczajnych wynosi 16 zł za rok kalendarzowy, a człon
ków-kandydatów (uczniowie szkół średnich) 6 zł za rok szkolny. Członkowie
nowowstępujący wypełniają deklarację przystąplenia l wpłacają jednorazowo
wpisowe zł 1,50.
Wszelklrh wpłat należy dokonywać na konto Zarządu Gł. PTMA, Kraków, ul.
iw. Tomasza 30/8, PKO Nr ł-113-5227 z wyraźnym podaniem celu wpłaty.
"Urallla" wychodzi jako miesięcznik w objętości 2 arkuszy druku dnia 25-10
ka:tdego miesiąca. Wszyscy członkowie PTMA otrzymują ,.Uranię" w ramacb
tllrladłd całonkowsklej.
Dla nlecdonków prenumerata roczna wynosi Zł III.
Cena zeszytu Z zł.
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okładce:

W gr u d n i u . (25-go według kalendarza juliańskiego, który wtedy
jeszcze w Anglii obowiązywał) 1642 roku urodził się Izaak Newton (16421727), który z praw Kepiera i doświadczeń fizycznych Galileusza wydedukował prawo powszechnego ciążenia znakomicie wyjaśniające mechanikę

układu

słonecznego.

Znak zodiaku:

Jednorożce.

Fot. T . Przypkowski
Nr zam. 5149 - 17. 10. 1953 - M-4-14182 - 5.000 - Objętość 23" ark.
Papicr sat. V Id. 60 gr. - Druk ukoi1czono 18. 11. 1953 r.
Drukarnia

Związkowa

w Krakowie, ul.

Mikołajska
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CZASOPISMO ASTRONOMICZNE
POPULARNO-NAUKOWE

ORGAN POLSKI EGO TOWARZYSTWA MIŁOŚNIKÓW ASTRONOMil
K R A K 0 W tUJ

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

JAN GADOMSKI -

Warszawa

KATALOG GWIAZD KOPERNIKA

Puste miejsca w manuskrypcie "De Revolutionibus" pozostawione przez K o p e r n i k a na początku poszczególnych części
dzieła zdradzają, że pierwotnie miało ono liczyć 8, a nie 6 ksiąg.
Trzecią księgę miał stanowić: "Opis gromad i gwiazd stałych",
czyli, jakbyśmy się dziś wyrazili: katalog gwiazd. Istotnie, na
stronie verso 46-tej karty manuskryptu 1 na obu stronach
karty 47-mej znajdujemy jako rozdział 14-ty, ostatni obecnej
księgi II-giej, wykład: "O wynajdywaniu położeń gwiazd i opisie katalogowym gwiazd stałych". Rozdział ten stanowi wstęp
do właściwego katalogu, który zajmuje następne karty od 48
do 70, w sumie 46 stron, a więc 21% manuskryptu. Faginy te,
pokryte tablicami, starannie poliniowane grafionem, zawierają
nazwy, pozycje i jasności 1022 gwiazd stałych, widocznych
gołym okiem z północnej półkuli Ziemi. Zanim opiszemy bliżej
sam katalog, zapoznamy się z treścią wstępu do niego, w którym Kopernik kładzie podwaliny astronomii pozycyjnej.
Kopernik stwierdza najpierw, co w owych czasach było
rewelacją astronomiczną, że: ,.sfera gwiazd stałych jest całkiem
nieruchomą, i że do niej nierówności biegu wszystkich planet
zarówno się odnoszą". Tutaj Kopernik odstąpił po raz pierwszy
w historii astronomii od zasady P t o l e m e u s z a, który
,, w swoim wielkim układzie mniemał, że oznaczenie gwiazd
stałych uskutecznić się nie da, aż wprzódy poprzedzi wiadomość o położeniach Słońca i Księżyca". A więc znajdujemy tu
całkowicie nowe ujęcie problemu, mianowicie odniesienie pozycyj planet do położenia gwiazd, a nie odwrotnie. Stanowi
to jeden z fundamentów nowoczesnej astronomii, wzniesiony
przez Kopernika.
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Dalej dowiadujemy się, że w starożytności "M e n e l a u s
geometra wiele gwiazd i ich położeń ze złączeń z Księżycem
za pomocą liczb oznaczył''. "Ale - pisze Kopernik - daleko
lepiej uczynimy, jeżeli za pomocą narzędzi przez pilne oznaczanie miejsc Słońca i Księżyca, którąkolwiek gwiazdę do porównania weżniemy".
I dalej: "Dla oznaczenia położeń Księżyca i gwiazd, buduje
się inne narzędzie przez Ptolemeusza astrolahem zwane". Tu
następuje bardzo dokładny opis budowy astrolabium, z którym
zapoznał się Kopernik praktycznie dobrze, gdy konstruował
sam to narzędzie we Fromborku. Z tego to opisu korzystali
dr F. i T. Przypkowscy oraz obecnie prof. F. Kępiń
s ki przy budowie modeli astrolabium kopernikowskiego (por.
Urania, XXIV, str. 133, ryc . 4:).
Następnie znajdujemy w tym rozdziale opis metody Ptolemcusza nawiązywania położeń gwiazd do Księżyca. Oto jeden
z jego pomiarów: ,,Drugiego roku Antonina Piusa cesarza, dnia
dziewiątego Fa1mata, ósmego miesiąca Egipcjan, w Aleksandrii
przed zachodem Słońca astronom ten, chcąc uważać miejsce
gwiazdy na piersi Lwa położonej, która Bazyliszkiem czyli
R e g u l u s e m się zwie, nastawiwszy astrolab na Słońce już
zachodzące, po upływie pięciu godzin równikowych od połu
dnia, gdy Słońce znajdowało się 3 i 1/6 części (tj. stopnia) Ryb,
znalazł, że Księżyc po Słońcu nastąpił 92 i 1/8 części, a miejsce
gwiazdy 2 i 1/2 części we Lwie, z szerokością północną 1/6 czę
ści". Z rozmysłu zacytowaliśmy ten nieco długi opis, zaczerpnięty z "De Revolutionibus" w tłum1;1czemu Jana B ar a n o ws k i e g o, by zilustrować czytelnikowi metody pracy astronomów starożytnych i średniowiecznych, jakż e ż zawiłe i skomplikowane w dzisiejszym pojęciu.
Katalog gwiazd Kopernika nie opiera się na oryginalnych jego
pomiarach. Kopernik zaczerpnął go z Ptolemeusza, który - jak
się wyraził "temu naszemu dochodzeniu nie mało dopomógł,
i pracy dość żmudnej zaoszczędził". Lecz zaraz Kopernik poprawia Ptolemeusza: "Sądzimy, że położenia gwiazd nie należy
odnosić do punktów równonocnych, które się z postępem czasu
z~ieniają , ale punkta równonocne należy odnosić do sfery
gwiazd stałych". I w tym krótkim zdaniu tkwi również jeden
z filarów, który położył Kopernik pod budowę nowej astronomii.
Dalej pisze Kopernik: ,.Gwiazdy te, z dziwną pracą i biegłością starożytnych, na 48 obrazów rozdzielone zostały, wyjąwszy te, które w czwartym klimacie przez Rhodus przecho-
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zawsze ukrytych gwiazd oddzielało. Te więc jako
im nieznane, pozostały gwiazdami bezgromadnymi".
Musimy tu wyjaśnić, że tak jak Kopernik zaczerpnął
swój katalog gwiazd od Ptolemeusza, podobnie Ptolemeusz korzystał z wyników pomiarów dokonanych trzy wieki przed nim
na wyspie Rodos przez największego astronoma starożytności,
H i p p ar c h a. Wspomnimy tu mimochodem, że Hipparch
pierwszy wykrył cofanie się punktów równonocnych, a ich
przyczynę w postaci kołysania się precesyjnego osi ziemskiej
pierwszy wyjaśnił Kopernik. Prace Hipparcłia nie dochowały się
do naszych czasów. Mamy o nich relacje tylko pośrednie .
Następnie wyjaśnia Kopernik pochodzenie gwiazdozbiorów.
pisząc: "I nie dla innej przyczyny, zdaniem T h e o n a młod
szego objawianem w wykładzie poematu A rat a, wystawiono
gwiazdy w wizerunkach, tylko dlatego, ażeby tak wielkie ich
mnóstwo częściowo można rozpoznać i pewnymi nazwiskami
po szczególe oznaczyć, to zaś według dawnego zwyczaju·'.
Wreszcie zapowiada Kopernik: "W spisie zatem gwiazd co
do długości nie używając dwunastu znaków, które siq od punktów równonocnych i stanowisk Słońca rachują, ale wprost
zwyczajną liczbą stopni wyrażać będziemy". J es: to bardzo
istotna innowacja Kopernika: zerwanie z ruchomym punktem
wiosennej równonocy jako punktem wyjścia dla pozycji gwiazd
oraz poniechanie oznaczania długości gwiazd w odniesieniu do
poszczególnych znaków Zodiaku. Istotnie, długości ekliptyczne
gwiazd w jego katalogu liczone są już od 0° do 360'1 z pominięciem znaków Zodiaku. To ujęcie stanowi również jeden
z ważnych postępów, które zawdzięczamy Kopernikowi. Propozycje postawione przez Kopernika na trzech stronach wstępu
do katalogu zostały wszystkie przez następców przyjęte. Dopiero po szerszym wprowadzeniu do astronomii lunety, a więc
parę wieków później, ekliptyka jako płaszczyzna odniesienia
znika z astronomii obserwacyjnej, ale nie z rachunkowej.
A teraz zajmiemy się samym katalogiem gv.tiazd Kopernika.
Katalog podzielony jest na gwiazdozbiory, którym Kopernik
daje klasyczne nazwy. W pierwszej kolumnie tablic (por. ryc.
na wkładce) opisuje Kopernik słowami położenie poszczególnych gwiazd w figurze przedstawiającej dany gwiazdobiór.
Kolumny druga i trzecia podają długości ekliptyczne gwiazdy
wyrażone w "częściach" (tj. stopniach) i "skrupułach" (tj. minutach łuku). Długości liczy Kopernik od gwiazdy gamma
Arietis (Barana), gdyż ona za czasów Ptolemeusza była niezbyt
odległą od punktu równonocy wiosennej. Gwiazda ta, któr;;.
Kopernik nazywa "z dwóch gwiazd na rogu Barana, naprzód
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idącą", rozpoczyna istotnie centralną częsc JegCI katalogu zatytułowaną : "Gromady środkowe na kole zwierzyńcowym".
Ona jedna ma też u Kopernika długość ekliptyczną: 0° 0'.

·

Długości ekliptyczne wszystkich gwiazd swego katalogu
otrzymał Kopernik bezpośrednio z katalogu Ptolemeusza przez

tam się znajdujących kąta: 6° 40'.
ekliptyczne 16 gwiazd, które
Kopernik poprawia w stosunku do "Almagestu" (r. 138 n. e.).
i katalogu analogicznego w "Tablicach Alfonsa" z r. 1251, również wywodzącego się od Ptolemeusza przez dodanie do dłu
gości kąta 17° 8'. Przy tym Kopernik usprawiedliwia się: "pójdziemy za Ptolemeuszem z małym wyjątkiem gwiazd, o których przekonaliśmy się, że albo są pomylone, albo w jakikolwiek sposób inaczej podane być powinny".
Kolumna czwarta tablic katalogu oznacza określenie sz~
rokości ekliptycznej gwiazd symbolem: "bor" (północna) luh
"aust" (południowa). Szerokości ekliptyczne gwiazd są w katalogu Kopernika nienaruszone w odniesieniu do Ptolemeusza.
Podobnie jak długości są one wszystkie zaokrąglone do l t)'.
Wreszcie ostatnia kolumna tablic katalogu zawiera "magnitudo", a więc ptolemeuszowskie wielkości gwiazdowe od l do 6.
Wyjątkowo w niektórych miejscach podaje Kopernik zamiast
jasności gwiazdy jej charakterystykę. I tak niekiedy pojawia
się tam wyraz "obscura" (słaba), "nebulosa" (mglista) lub "luminosa" (jasna). Określenie "nebulosa" nosi jedynie 5 gwiazd,
między nimi pierwsza gwiazda w Perseuszu opisana słowami:
"na końcu zagięcia prawej ręki". Dzisiaj zowie się ona chi
Persei. Reprezentuje gromadę gwiazd.
Na końcu każdego gwiazdozbioru podaje Kopernik ilość
gwiazd w nim zawartych, posegregowanych według wielkości.
I tak czytamy na końcu Małej Niedźwiedzicy (por. ryc. na
wkładce): "Gwiazd 7: z tych drugiej wielkości 2, trzeci.ej l,
czwartej 4". Podobnie na końcu Panny (por. ryc.) mamy:
"Gwiazd 26: z tych pierwszej wielkości l, trzeciej 6, czwartej 6, piątej 11, szóstej 2". Ogółem katalog zawiera 23 gwiazdozbiory północnego nieba, 12 zodiakalnych i 13 południowych,
razem 48. W tablicach katalogowych posługuje się Kopernik
także inkaustem czerwonym, którym wypisuje: nazwy gwiazdozbiorów (inkaust czerwony wyszedł na reprodukcjach na
wkładce blado), tytuły kolumn, słowa "bor" i "austr" oraz
niektóre uwagi poza ostatnią kolumną, dotyczące wielkości
gwiazdowych.
Na zakończenie tej krótkiej analizy katalogu gwiazd Kopernika należy jeszcze poświęcić parę słów wpisanym na marproste

odjęcie

Wyjątek

od

stanowią

długości

długości
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ginesach odpowiednich gwiazdozbiorów (por. ryc. na wkładce)
długościom ekliptycznym apogeów pięciu planet. Są one wszystkie zaczerpnięte z Ptolemeusza, co dowodzi, że katalog gwiazd
włączony do manuskryptu ostatecznej redakcji "De Revolutionibus" należał pierwotnie do pierwszej jego redakcji pochodzącej z przed r. 1515, kiedy to Kopernik uważał jeszcze orbity
planetarne za nieruchome. Później odkrył, dzięki własnym
obserwacjom we Fromborku, ruchomość apsyd planet (apheliów) i przeszedł w drugiej redakcji "De Revolutionibus" z mechanizmu początkowo dwuepicyklowego na mimośrodowo~
epicykłowy z ruchomymi liniami apsyd.
Zapomniał jednak
najwidoczniej w swym katalogu gwiazd wykreślić nieruchome ptolemeuszowskie apogea. Są one w jego dziele anachronizmem i odbiegają od treści ostatecznej jego redakcji.
Rzucają jednak światło na dzieje tworzenia wielkiego dzieła .
.JERZY

WĄSOWSKI

-

Warszawa

O SPIRALNEJ BUDOWIE GALAKTYKI
Określenie

"budowa Galaktyki" figurujące w tytule może
rozumiane w b. szerokim zakresie znaczeniowym. Dlatego
na samym początku warto poświęcić kilka zdań na temat
zagadnienia, które niżej mamy zamiar omówić.
Mówiąc o budowie Galaktyki w poniższym artykule, bę
dziemy mieć na myśli optyczną budowę Galaktyki; powiadamy,
że znana jest nam optyczna budowa Galaktyki, gdy potrafimy
podać taki opis, który dawałby nam wyobrażenie analogiczne
do tego, jakie mielibyśmy, spoglądając na Galaktykę z zewnątrz.
Inaczej mówiąc, chodzi nam po prostu o znalezienie "wyg~ądu"
naszej Galaktyki, tego wyglądu, który otrzymalibyśmy, patrząc,
na przykład, na fotografię Galaktyki, dokonaną z odpowiedniej
odległości, z kierunku, powiedzmy, północnego bieguna jej pła
szczyzny. Patrząc na taką fotografię i poddając ją ewentualnie
bliższym badaniom, zdolni bylibyśmy mówić o budowie Galaktyki w tym sensie, w jakim ją niżej będziemy rozumieć.
Jest jasne, że wymieniona wyżej, nieosiągalna dla nas fotografia Galaktyki, byłaby b. cennym materiałem, z którego
moglibyśmy wyprowadzić możliwie wszystkie interesujące nas
dane modologiczne; dlatego też należy przeprowadzić taki
zespół badań, który doprowadziłby nas ewentualnie do analogicznych rezultatów.
Jest zrozumiałe, że niezwykle cenne będą dla nas wszelkie
dane tego rodzaju odnoszące się do innych galaktyk, przedbyć
też
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stawiających sobą układy gwiazdowe, podobne do naszej Galaktyki. Możemy zdać sobie sprawę z całej różnorodności ich
typów strukturalnych, możemy dokonać ich zdjęć i te poddać

następnie dokładnym

badaniom. Nasza Galaktyka, jako jeden
niczym nie uprzywilejowany obiekt tego rodzaju, będzie należeć do typu, którego przedstawicieli znajdziemy na niebie.
Mamy więc metodę prowadzącą do rozwiązania przedstawionego wyżej i interesującego nas zagadnienia struktury Galaktyki.
Ba,dania nad galaktykami - tzw. (dawniej) mgławicami
pozagalaktycznymi - wykazują, że można je podzielić na dwie
grupy: mgławice nieregularne i mgławice regularne. Mgławi
cami nieregularnymi nazywamy takie mgławice, których obserwowany kształt odznacza się nieregularnością; przedstawicielami takich mgławic są np. Obłoki Magellana.
Mgławice, których obserwowany wygląd wykazuje pewną
prawidłowość, zaliczamy do grupy mgławic regularnych.
Zestawienie ilościowe mgławic jednej i drugiej grupy wykazuje, że mgławice nieregularne stanowią około 3% wszystkich obserwowanych mgławic.
Mgławice regularne dzielimy na typy, z których najważniej
szymi są: typ mgławic eliptycznych i typ mgławic spiralnych.
Mgławice eliptyczne obserwujemy w postaci mniej lub więcej
spłaszczonych elips. Mgławice spiralne wyróżniają się charakterystycznym wyglądem: z centralnej, jaśniejszej części mgła
wicy, zwanej jądrem, wychodzą odnogi, z.w ane gałęziami spiralnymi (por. ryc. na wkładce). Obserwacja wykazuje, że spirali
takich jest z reguły co najmniej dwie, częściej jednak spotykamy mgławice o trzech lub czterech gałęziach.
Mgławicom spiralnym poświęcono wiele badań o różnym
charakterze. W r. 1942 opublikowana została praca D a n v er a,
który przeprowadził badania morfologiczne nad ok. 200 obiektami tego rodzaju. Celem tych badań było wykrycie i ustalenie
wszelkich zależności istniejących między parametrami, charakteryzującymi kształt i wygląd mgławic spiralnych, ze szczególnym uwzględnieniem gałęzi spiralnych.
Okazało się, że krzywą, która najlepiej "pasuje" do gałęzi
spiralnych, jest spirala logarytmiczna. Krzywa ta jest przedstawiona na rys. l. Dla gałęzi spiralnych charakterystyczne jest
to, że kąt a zaznaczony na rys. l wynosi średnio około 73 stopni.
Długość spiral w stopniach wynosi średnio około 310 stopni.
Ten ostatni parametr, zwany "winding", charakteryzuje po
prostu "stopień nawinięcia" danej gałęzi spiralnej. Z podanej
wyżej wartości widzimy, że średnio nie posiadają one nawet
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jednego pełnego "zwoju". Praktycznie można przyJąc, że nie
ma mgławic, których spirale miały by więcej niż półtora zwoju.
Z tych danych skorzystamy później przy konstrukcji spiralnego modelu naszej Galaktyki.
W tej chwili jednak zajmiemy się pytaniem, do jakiego
typu strukturalnego zaliczyć nasz układ gwiazdowy, naszą
Galaktykę. Odpowiedź na nie dadzą ewentualnie wyniki odpowiednich badań.
Do tego rodzaju badań należą, między innymi, studia nad
rozkładem gwiazd w naszej Galaktyce. Przeprowadzane one
były przez wielu astronomów; na specjalną uwagę zasługują
badania O ort a i Kuk ark i n a. Celem ich było wyznaczenie przestrzennej gęstości gwiazd, tzn. stwierdzenie, ile

Rys . l. Krzywa zwana
mają najczęściej kształt

spiralą logarytmiczną; gałęzie spiralne mgławic
właśnie krzywej, przy czym kąt a wynosi
średnio 73°.

takiej

gwiazd przypada na jednostkę objętości w różnych miejscach
Galaktyki. Badaniami tymi mogły być objęte tylko obszary
sąsiadujące ze Słońcem.
Otóż w rezultacie ich okazało się,
że w kierunku centrum Galaktyki oraz w kierunku przeciwnym (ku tzw. antycentrum), obserwujemy zagęszczenia
gwiazd, które można uważać za gałęzie spiralne naszej
Galaktyki. Jest to jeden z argumentów przemawiających
za spiralną strukturą naszego układu gwiazdowego. Argumentów takich istnieje więcej. Wobec nich skłaniamy się do
przyjęcia, że Galaktyka nasza jest układem gwiazdowym o budowie spiralnej.
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Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na rolę, jaką w tych
badaniach odgrywa mgławica w Andromedzie, przedstawiająca
sobą układ gwiazdowy analogiczny do naszej Galaktyki. Mgła
wica ta wykazuje spiralny charakter budowy i jest najbliższą
nas mgławicą tego typu. Na tym ostatnim przede wszystkim
polega jej znaczenie. Właśnie dzięki swej bliskości może być
poddana dokładniejszym i subtelniejszym badaniom, można
wykryć w niej i zbadać strukturalne detale, niedostępne
w innych mgławicach. Otóż dość dawno stwierdzono- i w dalszym ciągu stwierdza się obecnie wielkie podobieństwo
naszej Galaktyki do tej mgławicy. Przemawia to również na
korzyść spiralnej budowy Galaktyki.
Jeżeli przyjmiemy, że Galaktyka ma rzeczywiście budowę
spiralną, to stajemy wobec zagadnienia: jakie jest położenie
Słońca względem gałęzi spiralnych? Czy Słońce znajduje się
wewnąrz takiej gałęzi, czy też w "wolnej" przestrzeni między
gałęziami? A może położone jest ono w ogóle poza ich zasię
giem?
Zagadnieniom tym są poświęcone specjalne badania, prowadzone w różnych obserwatoriach. Obecnie zajmiemy się
omówieniem rezultatów najciekawszych z nich.
Niedawno w wydawnictwie radzieckim "Astronomiczeskij
Zurnał" (z miesięcy styczeń-luty 1953) ukazała się praca
W o r o n c o w - W i e l j a m i n o w a poświęcona wyżej wymienionemu zagadnieniu. Autor stawia sobie za cel zbadanie przebiegu gałęzi spiralnych Galaktyki w otoczeniu Słońca. Badania
swoje opiera na pewnych danych odnoszących się do innych
galaktyk.
I tak, na przykład, bardzo ważnym dla jego rozważań
faktem jest występowanie w gałęziach mgławic spiralnych
gorących nadolbrzymów. Są to olbrzymie co do rozmiarów
gwiazdy, jasnością swoją przewyższające Słońce kilka tysięcy
razy. One to właśnie dają "zarys" spirali, gdyż skoncentrowane
są właśnie w spiralach, a poza nimi gromadnie nie występują.
Badając rozmieszczenie tych gwiazd w naszej Galaktyce możemy zorientować się co do przebiegu jej gałęzi spiralnych,
gdyż naturalną rzeczą będzie przyjęcie, iż Galaktyka podlega
ogólnemu schematowi, tzn. że to, co ma miejsce gdzieindziej
(w innych galaktykach), występuje również i w naszej Galaktyce.
Widzimy więc, że zagadnienie sprowadza się do zbadania
rozmieszczenia gwiazd nadolbrzymów w Drodze Mlecznej.
Autor przeprowadza analizę struktury Drogi Mlecznej; spośród
występujących w niej gwiazd wyodrębnia tylko gwiazdy inte-
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resujące go, wyznacza ich odległości i zaznacza kierunki, w któwystępują. W ten sposób otrzymuje model przysłonecznej

rych

części Galaktyki. Z
Słońca, po obydwu

modelu tego okazuje się, że w
jego stronach, przebiegają dwie
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Rys. 2. Model Galaktyki Woroncow-Wieljaminowa. Kropkami zaznaczono gwiazdy nadolbrzymy dające zarys spiral. Słońce jest oznaczone
symbolem O .

Z naszego ziemskiego "punktu widzenia" możemy obserwycinki tych spiral. Jedna z nich,
od gwiazdozbioru Centaura poprzez

wować, oczywiście, tylko
bliższa Słońca, ciągnie się
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------------------------------------------------------Niedźwiadka, Strzelca, Orła do gwiazdozbioru
Łabędzia. Parząc w kierunku tego ostatniego gwiazdozbioru
spoglądamy już wzdłuż spirali. Jest to gałąź spiralna bliższa
środka Galaktyki, a więc gałąź wewnętrzna. Druga gałąź jest
położona dalej od Słońca. Ze względów perspektywicznych mo-

gwiazdozbiory

żemy obserwować ją od gwiazdozbioru Zagli poprzez gwiazdozbiory Rufy, Psa Wielkiego, Jednorożca, Bliźniąt do gwiazdozbioru Woźnicy. Woroncow-Wieljaminow, analizując rozkł.1d
gwiazd, dochodzi do wniosku, że gałąź ta kończy się w ostatnio
wymienionym gwiazdozbiorze. Patrząc zatem w kierunku tego
gwiazdozbioru spoglądamy na koniec jednej spirali naszej Galaktyki. Jest to najbardziej zewnętrzna gałąź spiralna naszego
układu gwiazdowego, stanowiąca jak gdyby jego granice.
W ten sposób zapoznaliśmy się ze strukturą Galaktyki w są
siedztwie Słońca. W pobliżu Słońca przebiegają dwie spirale,
samo zaś Słońce znajduje się między nimi w ten sposób, że
jest bliżej wewnętrznej z nich. Omówioną wyżej sytuację
przedstawia rys. 2. Kropkami zaznaczono na nim gwiazdy nadolbrzymy, dające zarys spiral. Słońce jest oonaczone kółecz
kiem. Z rysunku tego można zorientować się, jak ograniczony
jest obszar Galaktyki dostępny bezpośredniej obserwacji;
tereny nie objęte kropkami są dla takich ·obserwacji niedostępne. Model Galaktyki przedstawiony na rys. 2 należy traktować jako przypuszczalny schemat naszego układu gwiazdowego,
oparty na danych, zaczerpniętych z badań nad mgławicami
spiralnymi. Autor omawianej ostatnio pracy przypuszcza, że podobnie jak większość mgławic spiralnych, Galaktyka ma przynajmniej trzy gałęzie spiralne. Gałęzie te nie wykazują więcej
niż półtora zwoju każda, przy czym mają kształt spirali logarytmicznej. Opierając się na tych danych konstruuje on model
przedstawiony na rys. 2.
Zwróciliśmy poprzednio uwagę na specjalne znaczenie spiralnej mgławicy w Andromedzie. Badania nad tą mgławicą
wykazują, że w spiralach jej występują świecące obłoki zjonizowanego wodoru. świecenie to jest natury fluorescencyjnej
i odbywa się pod wpływem promieniowania bliskich, gorących
gwiazd. Mowa tu oczywiście o gwiazdach wchodzących w skład
wymienionej mgławicy. Z drugiej strony podobne obłoki świe
cącego wodoru występują i w naszej Drodze Mlecznej. Jeżeli
przyjąć, że występowanie ich jest charakterystyczne dla gałęzi
spiralnych, to zbadanie ich rozkładu w naszej Galaktyce powinno umożliwić wykrycie tych gałęzi w naszym układzie
gwiazdowym. W ten sposób można próbować wyznaczyć przebieg spiral w otoczeniu Słońca. Model Galaktyki tak otrzy-
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many (model M o r g a n a) różni się od opisanego wyzeJ nie
tylko w szczegółach, lecz zupełnie istotnie. Pomińmy to, że
położenie Słońca w obydwu modelach jest nieco różne. Waż
niejsza jest okoliczność następująca. Wiadomą jest rzeczą, że
galaktyki (będące, jak wiemy, odległymi układami gwiazdowymi podobnymi do układu Drogi Mlecznej) wykazują ruch
obrotowy wokół osi przechodzącej przez ich jądra. Fakt ten
można stwierdzić obserwacyjnie, między innymi na podstawie
badań spektrograficznych w oparciu o tzw. efekt Dopplera.
Ruch odbywa się w ten sposób , że całkowitego obrotu dokonuje mgławica po upływie czasu rzędu setek milionów lat.
Otóż chodzi o kierunek tego ruchu; mgławica może obracać
się tak, że spirale "rozwijają się" (taki kierunek ruchu jest
przedstawiony strzałką na rys. 2}, lub też może obracać się
tak, że się one "nawijają" (na rys. 2 kierunek przeciwny do
:zaznaczonego strzałką). Faglądy na tę sprawę są obecnie podzielone; obserwacja nie daje stuprocentowo pewnych danych.
Woroncow-Wieljaminow jest zdania, że możliwe są obydwa ruchy. Model przez niego otrzymany ma kierunek ruchu wskazany strzałką na rys. 2. Zatem według niego Galaktyka obraca
się tak, iż jej spirale "rozwijają się". Wspomniany model Morgana wykazuje przeciwny kierunek ruchu (spirale "nawijają
się"). Warto dodać, że L i n d b l a d na gruncie rozważań teoretycznych dochodzi do "rozkręcającego się" modelu Galaktyki.
W ostanich latach poważnych przyczynków do badań nad
budową Galaktyki dostarcza młoda gałąź astronomii radioastronomia. Ma to miejsce od chwili, gdy w promieniowaniu
radiowym Galaktyki wykryto monochromatyczne promieniowanie radiowe w długości fali 21 cm. Pochodzi ono od neutralnego wodoru, występującego w przestrzeniach międzygwiazdo
wych w stanie rozproszonym lub skondensowanym w postaci
obłoków. Z tych miejsc nieba, gdzie takie obłoki występują ,
dochodzi do nas szczególnie silne promieniowanie, dające się
wykryć przy pomocy radio-teleskopów. Otóż badania nad tym
promieniowaniem wykazują, że występuje ono nie tylko na
fali 21 cm, lecz i na falach sąsiednich. Wyjaśnienie tego zjawiska daje zasada Dopplera. Wskutek ruchu obrotowego Galaktyki różne obłoki, znajdujące się w różnych odległościach
od jej środka, mają rozmaite prędkości względem Ziemi. Zatem
promieniowanie, jakie na Ziemi odbieramy, nie ma takiej dłu
gości fali, w jakiej zostało wypromieniowane, lecz jest prze. sunięte o wartość, wynikającą ze wzoru dopplerowskiego. Badając rozkład promieniowania 21 cm na niebie oraz p:r:zesu-
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linii, można wyznaczyć rozkład obłoków wodorowych w przestrzeni i ich ruchy. Układają się one w ten sposób, że tworzą fragmenty spiral, zbliżone do spiral w modelu
Galaktyki Morgana.
Podsumowując wszystkie wyniki, dochodzimy do wniosku,
że różne metody badań potwierdzają istnienie dwu gałęzi spiralnych w okolicach Słońca. Znajduje się ono w bezpośredniej
bliskości jednej z nich, mianowicie gałęzi bliższej centrum
Galaktyki. Na pytanie, czy Galaktyka jest spiralą "nakręcającą
się", czy "rozkręcającą", nie można dać w tej chwili pewnej
odpowiedzi.

KRONIKA
,,Postępy

Astronomii"

Niedawno ukazał się pierwszy zeszyt Postępów Astronomii, nowego
czasopisma astronomicznego w języku polskim; czasopismo jest organem
Folskiego Towarzystwa Astronomicznego. .
W słowie wstępnym "Od Redakcji" czytamy:
"Kwartalnik "Postępy Astronomii" przeznaczony jest dla astronomów fachowych i studentów astronomii jak również dla tych osób
posiadających wykształcenie matematyczno-przyrodnicze, które głębiej
się interesują astronomią i naukami pokrewnymi.
Astronomia jest nauką zakresowo bardzo obszerną; obejmuje działy
tak różne jak np. astronomia pozycyjna, mechanika niebios, astrofizyka. W wielu jej dziedzinach nastąpił w ostatnich czasach szybki
rozwój. Rodzą się nowe działy astronomii. Oryginalne prace astronomiczne są z reguły specjalne i fragmentaryczne. Nabrać właściwego
pojęcia o jakimś problemie można dopiero po przestudiowaniu szeregu
rozpraw rozproszonych w wielojęzycznej literaturze na przestrzeni
wielu lat. Jednym z głównych zadań "Postępów Astronomii" będzie
publikowanie artykułów przeglądowych, ujmujących szeroko poszczególne problemy, przy możliwie gruntownym uwzględnieniu całego
dorobku w danej dziedzinie.
Studium oryginalnych rozpraw z zakresu nauk matematycznoprzyrodniczych jest rzeczą notorycznie trudną a poza tym w zakresie
jednej tylko dyscypliny, czy nawet jednego jej poddziału, publikowane jest ustawicznie bardzo wiele prac i przyczynków. "Postępy
Astronomii", prócz artykułów przeglądowych, będą miały stały dział
"Z literatury naukowej", w którym będą streszczane w sposób łatwo
przyswajalny - jednak bez zbytnich uproszczeń - ważniejsze prace
astronomiczne oryginalne.

URANIA
Mają być
wreszcie "Fostępy Astronomii" źródłem informacji
o całokształcie życia astronomicznego w Folsce, ogłaszając sprawozdania obserwatoriów, podając streszczenia referatów wygłoszonych
na Naukowych Zjazdach Astronomicznych, donosząc o nowych instrumentach, nowych placówkach, o zmianach w stanie osobowym astronomii polskiej itp.
Fo II wojnie światowej wychodziły w Folsce dwa wydawnictwa
w języku polskim zakresowo w pewnym stopniu pokrewne "Fostępom
Astronomii": ,.Sprawozdania Folskiego Towarzystwa Astronomicznego"
i "Urania". Ogromny wzrost ruchu miłośniczego i związany z tym
stosunkowo duży nakład "Uranii" wykluczał z tego ostatniego czasopisma artykuły na wyższym technicznie poziomie. W wyniku braku
czasopisma w typie "Fostępów" istniał nacisk na "Uranię" w kierunku
publikowania artykułów specjalnych, które dla szerokich rzesz miło
śników astronomii były nieprzystępne. Z drugiej strony "Sprawozdania", na skutek swojej nieperiodycznej formy, były mało rozpowszechnione, a poza tym - jak na to wskazuje już sam ich tytuł były
co do zakresu tematów duźo ciaśniejsze od "Fostępów
Astronomii".
"Fostępy Astronomii" wchłoną "Sprawozdania Folskiego Towarzystwa Astronomicznego" (które tym samym, z chwilą ukazania
się "Fostępów Astronomii", przestają wychodzić), a ponadto odciążą
"Uranię" z artykułów zbyt trudnych, czy zbyt specjalnych.
Rozwój astrcnomii łączy się istotnie nie tylko z upowszechnieniem jej "wszerz", ale przede wszystkim z pogłębieniem wiedzy
astronomicznej; w jakiej mierze te zadania będą realizowane przez
, . Fostępy Astronomii", zależy od woli współpracy w tym zakresie
całej społeczności astronomicznej polskiej".

Na treść pierwszego numeru składają się artykuły: J. W i t k o wski e g o "Kopernikańska teoria ruchu planet na tle antycznych systemów", A. Opolski e g o "Skale typów widmowych i temperatur
gwiazd", J. M er g e n t a l er a ,.Wielkości absolutne gwiazd".
Dział "Z literatury naukowej" zawiera krótkie omówienia niektórych
ważniejszych nowości astronomicznych; oto tytuły: "Możliwy błąd wielkości absolutnych cefeid i jego konsekwencje", "0 gwiazdach mgławicy
Oriona", "Z zagadnień teorii cefeid", "Toruńskie badania dwu .populacji
gwiazd".
Kronika przynosi wspomnienie pośmiertne o prof. E. W a r c h a ł o ws k i m oraz obszerny komunikat o aktualnym stanie prac nad zruożeniem Centralnego Obserwatorium Astronomicznego w Folsce.
W skład Kolegium Redakcyjnego Postępów Astronomii wchodzą:
S. Fiotrowski (Redaktor Naczelny), T. Banachiewicz, W. Tęcza
i W. Z o n n (Członkowie Komitetu Redakcyjnego) oraz K. Kor d yl e w s k i (Sekretarz Redakcji).
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Adres Sekretariatu i Administracji: Kraków, Kopernika 27.
Adres Redakcji: Kraków, Plac Groble 8/ 4.
Cena pojedynczego numeru wynosi zł · 5, prenumerata roczna
zł 20. Wpłaty należy przekazywać na konto Folskiego Towarzystwa
Astronomicznego w P. K. O. Kraków 4-113-15, z dokładnym zaznaczeniem celu wpłaty.
SLP
150 rocznica powstania meteorytyki jako nauki
(1803-1953)

Z obchodami Roku Kopernikowskiego zbiegła się 150 rocznica powstania meteorytyki jako nauki. Przypomnimy w krótkości jak i kiedy
się to stało.
Gdy w r. 1790 spadł deszcz meteorytów w Barbaton we Francji,
który to fakt został potwierdzony przez burmistrza gminy Langrage-d~
Juliac, prokuratora i 300 miejscowych obywateli, zdawało się, że Akademia Paryska, która dotychczas uporczywie negowała możliwość jakichkolwiek spadków kamieni "z nieba", zostanie wreszcie przekonana. Tak
się jednak nie stało. Uznano powyższy fakt za nieprawdziwy i ostro
skrytykowano w prasie naukowej bezkrytyczne świadectwa na ten temat.
S a i n t A m ans i B er t h o l o n "bardzo się ubawili tą sprawą" widząc
w niej świadectwo łatwowierności mieszkańców wiejskich. P.odobne
bowiem fakty były wówczas powszechnie uważane za fizycznie niemożliwe .

Wbrew jednak Akademii meteoryty nie przestawały spadać: 17 maja
1791 r. widziano spadek w Castel-Berardenga w Toskanii, 20 pażdziernika
1791 w Menabilly w Cornwalii, 16 czerwca 179·i koło Sieny w Italii,
13 grudnia 1795 koło Wold Cottage w hrabstwie York, 12 stycznia 1796 r .
spadł meteoryt pod Białą Cerkwią na Ukrainie, a 19 lutego tegoz roku
w Portugalii, był również spadek w Sales koło Villefranche we Francji
w marcu 1798 r.
Spadki te jednak nie wywołały żadnego echa i sprawa wydawała ;;ię
przesądzona. Wprawdzie w 1794 r. ukazała się w Rydze praca C h l a dn i e g o na temat znalezionego na Syberii przez akademika petersburskiego P al l a sa żelaza meteorycznego, w której to pracy autor dowodził
kosmicznego pochodzenia tego żelaza, praca ta jednak nie była znana
we Francji jeszcze przez lat 8 - do r. 1803, w którym została skrytykowana przez geologa D e l u c a.
I gdy spadki europejskie spotykały się nadal z obojętnością lut.
niedowierzaniem i przechodziły bez echa, kładzione w dalszym ciągu
na karb łatwowierności ludzkiej, o tyle niespodzianie spadek w dalekich Indiach odbił się w nauce głośniejszym echem. Spadek ten miał
miejsce 19 grudnia 1798 r. o godz. 201 koło wioski Krak-Hut, 14 mil
od Benaresu. Prawdziwość spadku potwierdzona została przez urzedników
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zarówno indyjskich, jak i angielskich, m. in. lorda L o y d W i 11 i a m a,
Towarzystwa Królewskiego i absolutnie nie mogła już być kwestionowana. Zebrane i przesłane do Europy okazy zostały zbadane przez
sławnego w owych czasach chemika angielskiego H o w a r d a, a we
Francji przez V a u q u e l i n a. Te analizy, łącznie z analizami okazów
z innych spadków, wykazały pomiędzy wieloma z nich uderzające podobieństwo. A jednak wyniki analiz i wnioski z nich przedstawione
przez Vauquelina Akademii Paryskiej, a także złożone tejże Akademii
sprawozdanie na ten temat fizyka genewskiego P i c t e t a, członków
Akademii również nie przekonały. Był to rok 1802.
Nowa era dla meteorytyki nastąpiła dopiero w r. 1803, po spadku
w dniu 26 kwietnia tego roku deszczu meteorytów w L'Aigle (Orne) we
Francji. Delegowany przez Akademię Paryską na miejsce spadku uczony
B i o t przeprowadził szczegółowe badania, z wyniku których w tymże
roku zdał sprawozdanie Akademii ogłaszając je w tym samym czasie
w .,Mclanges Scientifiques et Litteraires·'.
W ten sposób Akademia Francuska, a w ślad za nią świat nauki,
został przekonany o prawdziwości spadków mas kosmicznych i zaczęto
pracować nad tym zagadnieniem zarówno w kierunku analizy okazów,
jak i ich genetyki. Zresztą teoria spadku tych mas z przestrzeni między
planetarnej była przez dłuższy czas tylko hipotezą rozpatrywaną na
równi z innymi hipotezami, np. wulkanicznego - ziemskiego czy atmosferycznego ich pochodzenia. W każdym jednak razie r. 1803 był dla
meteorytyki przełomowym i należy uważać, że w dacie tej powstała
nowa nauka - meteorytyka.
Warszawa uczciła tę rocznicę urządzając pod egidą Domu W. P.
stoiska meteorytów i dotyczącej ich literatury na otwartej w dniu
4. IX. br. wystawie "Budowa Wszechświata" zorganizowenej ku czci
Kopernika.
J. P.
członka

Meteoryty na wystawie "Budowa

Wszechświata"

Dla uczczenia Rocznicy Kopernikowskiej Dom Wojska Folskiego przy
pomocy fachowej Folskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii w Warszawie urządził w sali kameralnej Teatru Narodowego wystawę po tytułem "Budowa Wszechświata" 1).
Wystawa obejmuje 89 plansz, nie licząc plansz zodiakalnych, oraz
modele trikwetrum i kwadrantu Kopernika, model jego układu planetarnego oraz modele galaktyk.
Plansze ilustrują powstanie, stopniowy rozwój i zdobycze astronomii
od czasów starożytnych do najnowszych. Przedstawiaj.ą one również
walkę ideologiczną, jaka rozgorzała wokół teorii Kopernika, szczególnie
po odkryciach Galileusza.
1)

Wystawa

w Polsce.

wyruszyła

obe.::nie w objazd wszystkich

większych

miast
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Na wystawie reprezentowany jest również dział meteorytyki. Składa
on z gabloty i ze stołu o wymiarach 3XP/! m, przedstawiającege
elipsę rozsiania spadłego 30. I. 1868 r. pod Pułtuskiem deszczu meteorytów kamiennych. Elipsę według wzoru prof. Samsonowicza wykreślono na mapie plastycznej i umieszczono na niej 330 autentycznych
okazów meteorytów . pułtuskich. Przypuszczalnie jest to jedyny tego
rodzaju eksponat, może nawet w Europie.
Bolid Pułtuski leciał z południowego-zachodu na północny wschód,
a po rozpadnięciu się w atmosferze rozsiał na początku elipsy, tj. od
południowego zachodu okazy najdrobniejsze, znane w meteorytyce pod
nazwą ,.groszków pułtuskich". Najmniejsze z nich miały wagę poniżej
grama. Im dalej leciał bolid, tym większe okazy meteorytów kładły si~
wzdłuż wielkiej !S-kilometrowej osi elipsy, tak iż na jej końcu znalazły
się okazy największe, wagi powyżej 9 kg.
się

Wspomniana gablota posiada 4 kondygnacje: pierwsza górna zawiera
fotokopie pracy z r. 1805 prof. U niw. Wileńskiego J u n d z ił l a, w której
autor daje tablicę spadłych meteorytów od najdawniejszych czasów.
Praca ta, jako też praca o meteorytach Karola Kor t u m a, również
z r. 1805, są najdawniejszymi pracami tego rodzaju autorów polskich.
Dalej widzimy fotokopię rozprawy doktorskiej z r. 1820 o aerolitach
Fr. M ak ó l s k i e g o i wizerunek bolidu Pułtuskiego. Fotokopie te poChodzą ze zbiorów .Muzeum Ziemi w Warszawie.. Z prawej strony
wystawiono współczesną literaturę radziecką, m. in. Katalog meteorytów
ZSRR i cenną pracę K r i n o w a o meteorycie Tunguskim.
Druga półka jest może najciekawsza. Ułożono na niej kilkanaście
meteorytów w kolejności ich przybliżonego ciężaru właściwego. Pierwszym okazem jest mołdawit czechosłowacki należący do tzw. tektytów
(pod tą nazwą rozumie się różne odmiany okazów szkła krzemowege
o specyficznym składzie, pochodrenia prawdopodobnie kosmicznego).
Następnie idą zwykłe meteoryty, zaczynając od najlżejszych, wszystkie
zaopatrzone w odpowiednie legendy. Ostatnim w gablocie jest meteoryt
żelazny (syderyt) Toluca z Meksyku, najcięższy z wystawionych odmian,
o c. wł. około 7.6-7.7. Zebrane meteoryty charakteryzują ciąg klasyfikacyjny tylko z grubsza, albowiem typów meteorytów jest ogółem
76-77 i od czasu do czasu przybywa nowy. Wprawdzie ze znajdujących
się w Polsce meteorytów można by już obecnie utworzyć piękną i ciekawą kolekcję . jednak jesteśmy bardzo dalecy od posiadania wszystkich
odmian i typów meteorytów.
od góry, półce ułożono 230 drobnych meteorytów
z nich napis: "Pułtuskie " .
Na ostatniej półce umieszczono prace naszych autorów sprzed r. 193!
o meteorytach Łowickich oraz pracę z r. 1952 prof. S a m s o n o w i c z a
o meteorycie Pułtuskim. Dalej ułożono wydawnictwa zagraniczne i katalogi kolekcji meteorytów, w ilości kilku egzemplarzy.
Na 3-ciej,

licząc

pułtuskich, tworząc

Pierwsza strona Katalogu gwiazd w manuskrypcie ,.De Revolutionibus'·
zatytułowana: .,Opis gromad i gwiazd stałych , a najprzód pólnocnych'·.
Obejmuje dwa gwiazdozbiory: ,.Mała l'fiedźwiedzica, albo Cynosura"
i "Wielka Niedźwiedzica", zwana Elicen".
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Karta 61 manuskryptu. Zawiera gwiazdozbiory: Panny (reszta), .,Konstelacje przy Fannie bezkształtne"' i początek gwiazdozbioru Wagi. Na
marginesie Kopernik wypisał długości ekliptyczne apogeów Jowisza
i Merkurego, zaczerpnięte z Ptolemeusza. Pomiary we Fromborku dały
wartości odpowiednio: 159°0' i 211°30' . Wykrycie ruchomości apheliów
orbit planetarnych należy do najwnikliwszych rozeznań Kopernika.

Kabina obserwatora w ognisku głównym (Newtona) wielkiego
5-metrowego teleskopu na Mount Palomar.

Mgławica spiralna M 81 w gwiazdozbiorze Wielkiej Niedźwiedzicy, odfotografowana przy pomocy 5-metrowego teleskopu na Mount Palomar.
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· Na wystawie tej, jak widzieliśmy, figurują tylko dwa meteoryty
polskie, Pułtuski i Łowicki, miejmy jednak nadzieję, że w przyszłości
uda się przyjaciołom meteorytyki pokazać stolicy i inne meteoryty polskie, w tej liczbie największy 75-kilogramowy okaz z Morawska oraz
okazy kilku meteorytów z dawniejszych spadków na Ziemiach Odzyskanych, które możemy już również nazywać ~eteorytami polskimi.
J. P.

..

Skupiska pyłu kosmicznego w układzie planetamym
astronom W. W. Rad z i je w ski j obliczył teoretycznie,
że w układzie słonecznym na skutek sił przyciągania Słońca i Jowisza
oraz siły odpychania promieniowania słonecznego istnieje 7 wydłużonych
obszarów, w których należy się spodziewać skupiania się drobnych cząstek
pyłowych. Przez cztery z nich przechodzi Ziemia w cz.asie rocznej wę
drówki dokoła Słońca. W czasie takiego przejścia w atmosferę Ziemi
powinno wpadać wiele drobnych meteorów. Niestety pyłki tej wielkości,
jakie mogą się znajdować we wspomnianych skupieniach, mogą być
widoczne jako meteory około 13 wielkości gwiazdowej, których indywidualne obserwowanie jest praktycznie niemożliwe. Jeśli jednak skupienia byłyby dostatecznie gęste, mogłoby się dać zauważyć pewne
ogólne rozjaśnienie nocnego . nieba. Daty przejścia Ziemi przez skupiska
na najbliższy okres czasu są następujące: 13. XII. 1953, 17. III. 1954,
30. VI. 1954, 16. X. 1954, 18. L 1955, 23. IV. 1955. Są to daty przybliżone,
gdyż wskutek sił zakłócających innyc{l planet pyłowe obszary mogą być
nieco przesunięte. Szczególnie silnych efektów można się spodziewać
w grudniu roku 1953, w kwietniu 1954 i w styczniu 1955, gdy Ziemia
znajdzie się w płaszczyżnie orbity Jowisza.
[Wedł . Astronomiczeskij żurnał XXX. 265. (1953) ]
K. R.
Jarosławski

Struktura skupienia gwiazd w

mgławicy

Oriona

Znany astronom radziecki P. P. P ar e n & g o zakończył w roku blezącym badanie gwiazd należących do skupienia mgławicy Oriona 1 ).
Prace ob:;erwacyjne i rachunkowe trwały ogółem 9 lat. Skupienie
gwiazd - jak się okazało jest od nas odległe o 400 ps, posiada
średnicę 170 ps i przekrój poprzeczny około 50 p s. Można w nim wyróżnić
"Wyraźne warstwy o większej gęstości równoległe do płaszczyzny Galaktyki. Jądro skupienia stanowi 5 gromad gwiazdowych mieszczących się
w kuli o promieniu 7 ps. Ta część zajmuje na niebie obszar o śred
nicy 2 Całkowita masa owego jądra jest większa 60 000 razy od masy
Słońca. Same gwiazdy stanowią jednak nie więcej niż 1 h ogólnej masy.
Reszta przypada na mgławice . Jądro wykonuje ruch wirowy o okresie
łl mln lat. Poza tym gwiazdy jądra wykazują tendencję oddalania się

°.

1)

Por. Urania, T. XXII, str. 61.
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od siebie i rozpraszania. Wyliczenia wskazują, że najbardziej do siebie
one około 8 000 lat temu. Jest to niesłychanie niedawna
przeszłość i można by stąd wnosić o nadzwyczaj młodym wieku całego
skupienia. Bardziej szczegółowa dy<::kusja procesów zachodzących wewnątrz poszczególnych gwiazd oraz całego skupienia wskazuje jednak
raczej na różny wiek gwiazd, z których najstarsze posiadają nie więcej
niż 10 mln. lat, najmłodsze zaś powstają w chwili obecnej, na co
wskazuje zarówno obecność a:.::ocjarji wewnątrz skupienia, jak i wielkie
masy pyłu tworzącego mgławicę. Wśród gwiazd jądra występują wyłącznie wczesne typy widmowe (0, B i A).
W skupieniu odkryto i bezspornie potwierdzono dotychczas zmienność 224 gwiazd. Przypuszczalnie dużo więcej gwiaad tego skupienia
okaże się jeszcze zmiennymi.
zbliżone były

(Wg Astronomiczeskij Cirkular 135.5. 1953)

K. R.

OBSERWACJE
Minimum

aktywności

Słońca

Flamotwórcza aktywność Słońca zbliża się obecnie do minimum.
Robione były prognozy co do tego, kiedy właściwe minimum nastąpi.
Podawane były jako okres minimum rok 1953 ("Urania", marzec 1953)
i początek 1953 r. ("Urania", kwiecień 1953).
Chciałem omówić tu pewne zjawisko, które charakteryzuje okres
minimum i daje pewne wskazówki co do właściwego czasu minimum.
Charakterystyczne dla początku cyklu jest pojawienie się plam na
wysokich szerokościach (średnio około 30°). Przy końcu cyklu plamy
występują na niskich szerokościach (średnio około 8°-12°), a więc plamy
obu cyklów dadzą się stosunkowo łatwo odróżnić.
Nowy cykl rozpoczyna się jeszcze przed końcem poprzedniego, tzn.
że pewien czas oba cykle działają jednocześnie (od 1-3 lat). Minimum
aktywności Słońca przypada zwykle właśnie w tym okresie.
Do dnia 3 października br. nie zaobserwowałem jeszcze plam na
szerokościach powyżej 14°. Dopiero dnia 4 października 1953 r. zaobserwowałem niewielką grupę składającą się z dwóch plamek w układzie
bipolarnym N= 112. Typ B. Długość heliografiezna 138G, szerokość
heliografiezna -25°, łączna powierzchnia około 3,o mln. km 2 •
Grupa ta niewątpliwie należy już do nowego cyklu i w moich obserwacjach oznaczyłem ją jako pierwszą grupę nowego 19-go cyklu plamotwórczej aktywności Słońca.
Z powyższego wynikałoby, że właściwe minimum może nastąpić,
o ile następny cykl będzie przeciętny, za 1/2 l roku, a więc gdzieś:
w pierwszej połowie 1954 roku.
Wacław Szymański
Członek

P. T. M. A.,

Koło

w Gliwicach
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Jak obserwujemy meteory

W latach 1947-1952 wykonaliśmy w naszym obserwatorium szereg
obserwacji meteorów, które częściowo opracowałem.
Obserwacje okresowych rojów meteorów, do jakich należą Perseidy
i Geminidy, dostarczają bardzo obszernego i ilościowo dużego materiału.
W czasach ostatnich aktualne staje się zagadnienie określenia wieku
rojów przez zastosowanie różnych metod i obliczeń, a między innymi
statystyki fizycznych własności meteorów należących do rojów. W zagadnieniu tym chodzi przede wszystkim o sprawdzenie zależności, jaka
zachodzi pomiędzy rozmiarami geometrycznymi, jasnością w wielkościach
gwiazdowych i ilością meteorów. Rozmieszczenie meteorów w przestrzeni
nie jest przypadkowe. Wpływ efektu Poynting-Robertson'a powoduje
rozpraszanie się rojów i ubytek słabych meteorów. Przejawia się to doskonale w wykresie zależności: ilość meteorów (w procentach) - ich
wielkość gwiazdowa.
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Krzywe przedstawiające zależność ilości meteorów (w procentach) od
ich wielkości gwiazdowej dla rojów Perseid i Geminid, otrzymane
z obserwacji wykonanych przez czechosłowackich miłośników astronomii
w Obserwatorium Ludowym w Prościejowie.
tutaj dwie krzywe. Pierwsza z nich obrazuje wspomnianą
dla roju meteorów Perseid, obliczoną i wykreśloną na podstawie 804 obserwowanych meteorów. Druga krzywa odpowiada rojowi
grudniowych Geminid, a wykreślona została na podstawie 41 meteorów.
Pierwsza krzywa, dla Perseid, zestawiona jest z krzywą przerywaną ,
wyprowadzoną na podstawie obserwacji roju w maximum czynności,
w nocy z 11/12 sierpnia 1952 r. Z krzywej tej widać jasno, że skład roju
w jego najgęstszej części nie odpowiada przeciętnemu składowi. Ilość
meteorów pierwszej i drugiej wielkości jest większa od przeciętnej,
natomiast meteorów słabych, np. trzeciej wielkości, jest znacznie mniej.
Dla określenia wieku roju, charakterystyczną jest ta wielkość meteoru, od której już (procentowo) meteorów nie przybywa. W naszym
przypadku, dla Perseid, jest to trzecia wielkość gwiazdowa, inaczej jak
u Geminid, gdzie wartością tą jest pierwsza wielkość. Zatem który z tych
rojów jest starszy? Z większym prawdopodobieństwem są to Geminidy.
Zestawiłem

zależność
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meteorów drugiej, trzeciej a głównie czwartej wielkości jest bara krzywa wskazuje szybki ich ubytek. Ubytek ten można
przypisać długotrwałemu wpływowi ciśnienia światła na rój, czyli efektowi Poyntinga,
dzo

mała,

Inaczej jest z najsłabszymi meteorami w roju komety Giacobini-Zinner, gdzie meteory wielkości +9 aż do +13 nie są rzadkością, ale
przeciwnie, stanowią uderzająco duży procent pod względem ilości .
Swiadczy to o stosunkowo młodym wieku roju. Ciśnienie światła nie
wpłynęło jeszcze na rozkład struktury roju w takim stopniu, aby meteory małych wielkości mogły go zupełnie opuścić.
Ciekawe

też

jest porównanie wyników obserwacji Perseid wizualnych
się do jednego punktu.
Teleskopowy radiant ma większą deklinację. To również potwierdza
rozkład struktury roju.
i teleskopowych. Radiant obu nie sprowadza

Badania tego rodzaju są bardzo interesujące i cenne i wymagają uży
cia jak najobfitszego materiału, jak każda praca statystyczna. Otwiera
się tu szerokie pole działania i nadarza sposobność do systematycznych
prac amatorskich.
RNC Dusan Kalab

Ludowe Obserwatorium w Prościejowie ,
Uniwersytet im. Masaryka, Brno
Obserwacje gwiazd zmiennych
W

długookresowych

marcu, kwietniu i maju 1953 r. obserwowałem kilkazmiennych długookresowych w bliskości maksimów ich blasku.
Do obserwacji używałem: lornetki 45 mm (do gwiazdy R Boo), 15 cm
reflektora amatorskiego (do gwiazd Z Pup i V Cam) oraz 8 cm szukacza
komet Zeissa (do pozostałych gwiazd). Miejsce obserwacji : taras górny
gmachu Obserwatorium Astronomicznego U. W. w Warszawie. Ogółem
dokonałem 747 obserwacji metodą Argelandera. Dane dotyczące zmienności gwiazd oraz momentów ich maksimów zaczerpnąłem z katalogu
gwiazd zmiennych B. Kukarkina i P. Parenago, jasności gwiazd porównania z atlasu W e b b a. Oto wyniki obserwacji (na załączonych wykresach każdy punkt jest średnią arytmetyczną wyników obserwacji
z jednego wieczoru):
miesiącach

naście

R Aur: zakres zmian blasku: 6m.6 -

13m.s, okres 458d, przewidywany
moment maksimum J . D. = 2434479. Obserwacji dokonałem 58.
Zaobserwowany moment maksimum J . D. = 2434482. O - R
+3d. Zaobserwowana jasność maksymalna 6m.s.
R Boo: zakres zmian blasku: 5m.9 - 13m.1, okres 223d, przewidywane
maksimum J . D.= 2434467. Obserwacji dokonałem 25. Zaobserwowany moment maksimum J. D. = 2434460. 0-R = -7d.
Zaobserwowana jasność maksymalna 6m.5.
R Cam: zakres zmian blasku: 6m.s - 14m.4, okres 271d, przewidywane
maksimum: J . D.= 2434471. Obserwacji 65 . Zaobserwowany moment maksimum. J. D.= 2434472. 0-R = +l d. Zaobserwowana jasność maksymalna sm.o.
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X Cam: zakres zmian blasku: 7m,3 - 13m.8, okres 143d, przewidywane
maksimum J. D.= 2434473. Obserwacji 55. Zaobserwowane maksimum J. D. = 2434472. 0-R = - l d. Zaobserwowana jasność maksymalna 7m.6.
V Cam: zakres zmian blasku: 8m.o - 15m O, okres 519d, przewidywane
maksimum J. D. = 2434465. Obserwacji 18. Zaobserwowane maksimum J. D.= 2434472. 0-R = +7d. Zaobserwowana jasność maksymalna 9m,5. Maksimum należało więc do mniej jasnych.
R Cne: zakres zmian blasku: 6m.1 - n m 9, okres 361d, przewidywane
maksimum J. D.
2434478. Obserwacji 74. Zaobserwowane maksimum J. D. = 2434482. 0-R = +4d. Zaobserwowana jasność maksymalna 6m.5.
T Cne: zakres zmian blasku: 7m.6 - 10m.5, okres 483d, przewidywane
maksimum J. D. = 2434455. Obserwacji 72. Zaobserwowany moment maksimum J. D.= 2434456. 0-R = +Id. Zaobserwowana jasność maksymalna 8m.5.
V CrB: zakres zmian blasku: 6m.8 - 12m.4, okres 358d, przewidywane
maksimum J. D.= 2434473. Obserwacji 60. Zaobserwowane maksimum J. D. = 2434471. 0-R = -2d. Zaobserwowana jasność
maksymalna 8m.o.
R Dra: zakres zmian blasku: 6m.3 - 13m.9, okres 245d, przewidywane
maksimum J. D.= 2434451. Obserwacji 99. Zaobserwowane maksimum J. D. = 2434460. 0-R = +9d. Zaobserwowana jasność maksymąlna

7m.6.

U Ori: zakres zmian blasku: 5m.2 - 12m.9, okres 373d, przewidywane
maksimum J. D.= 2434456. Obserwacji 68. Zaobserwowane maksimum J. D. = 2434458. Q-R = +2ct. Zaobserwowana jasność maksymalna 7m.4. Maksimum było więc wyjątkowo mało jasne.
U Per: zakres zmian blasku: 7m.5 - nm.7, okres 318d, przewidywane
maksimum J. D.
2434474. Obserwacji 49. Zaobserwowane maksimum J. D. = 2434438. 0-R = + 14d. Zaobserwowana jasność
maksymalna 8m.o.
Z Pup: zakres zmian blasku: 7m,4 - 14m.7, okres 512d, przewidywane
maksimum J. D. = 2434455. Obserwacji 24. Zaobserwowane maksimum J. D. = 2434440. 0-R = -15d. Zaobserwowana jasność
maksymalna 8m.8. Wyniki te są niepewne gdyż niskie położenie
gwiazdy (wysokość nad horyzontem zaledwie około 15°) bardzo
utrudniało obserwacje.
S UMi: zakres zmian blasku: 7m,5 - 13m.o, okres 324d, przewidywane
maksimum J. D. = 2434458. Obserwacji 80. Zaobserwowane maksimum J. D. = 2434470. 0-R = + 12d. Zaobserwowana jasność
maksymalna 7m.8.
A. WróbLewski

Sekcja obserwacyjna P.T.M.A. Warszawa
Obserwacje meteorów
Obserwacje prowadziliśmy w dniach 12, 13 i 15 lipca 1953 r. Miejsce
obserwacji: Starosielce k. Białegostoku. Czas środkowo-europejski notowaliśmy z dokładnością l minuty.
12. VII. 1953 r. (23h 01m Oh 31m). Warunki obserwacji dobre,
widoczność gwiazd do 6m. Zaobserwowano ogółem 14 meteorów.
13. VII. H)53 r. (22h 20m - Oh 50m, z przerwą od 23h 30m do 23h 45m).
W pierwszej połowie okresu obserwacji warunki atmosferyczne były
bardzo złe. Widoczność gwiazd do 4m. Niebo było przesłaniane przesu-
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wającymi się chmurami kłębiastymi. W drugiej połowie warunki nieco
lepsze. Zaobserwowano ogółem 8 meteorów.
14. VII. 1953 r. obserwacje uniemożliwiły chmury.
15. VII. 1953 (23h 28m- Oh 59m). Warunki bardzo dobre. Widoczność
gwiazd do 6m. Zauważyliśmy 15 meteorów.
Wśród zaobserwowanych meteorów 14 należało do roju Perseid, które
wg. Uranii nr. 7 z 1953 r. miały się ukazywać od 7. VII. 1953 r., z okolic
o Cas. Srednia częstość w okresie obserwacJi: 4 meteory na godzinę.
Położenie radiantu: rekt: Oh 38m, dekl +52°.
Prócz tego drogi 5 meteorów wskazywałyby na to, że są to meteory
z jednego roju, o przybliżonym położeniu radiantu: rekt. Oh 16m, dekl.
+32°. Także 6 innych meteorów pochodzi prawdopodobnie z roju o radiancie: rekt. 21h 37m dekl. +21°,5.
Obserwowali: Andrzej U m i a s t o w ski i Jerzy Er m u s z, człon
kowie Młodz. Koła Astronomicznego przy Liceum Ogólnokształcącym
w Starosielcach.
J. Ermwz.

Obserwacje Perseid w roku 1953

Obserwacje

były

prowadzone

gołym

okiem w dniach: 10--14. VIII.
Białegostoku. Czas śr.-europ.

1953 r. Miejsce obserwacji: Starosielce k.

notowano z dokładnością jednej minuty.
10. VIII. 1953 r. (21h 27m - 22h 28m). Warunki dość dobre; widoczność
gwiazd do sm. Zaobserwowano 17 meteorów należących do roju. Srednia
częstość: 16 meteorów na godzinę. Obserwowano z nanoszeniem na mapkę
nieba.
·
11. VIII. 1953 r. (21h 49m - 22h 55m). Warunki jak wyżej. Zauważono
24 meteory z roju Perseid. Srednia częstość 22 meteory na godzinę.
Obserwacja z nanoszeniem na mapkę nieba.
12. VIII. 1953 r. (21h 23m -22h 23m). Warunki obserwacji bardzo dobre;
widoczność gwiazd do 6m. Zaobserwowano 37 meteorów. Srednia częstość
na godzinę: 37 meteorów. Obserwacje z nanoszeniem na mapkę nieba.
13. VIII. 1953 r. (21h 25m - 22h 28m). Warunki obserwacji jak 12.
VIII. Zaobserwowano 15 meteorów. Srednia częstość: 15 meteorów na
todzinę. Obserwacja z nanoszeniem na mapkę nieba.
14. VIII. 1953 r. (2lh 04m - 22h 01m). Warunki jak 12. VIII. 1953 r.
Zaobserwowano ogółem 6 meteorów z roju Perseid. Srednia częstość na
todzinę 6 meteorów. Obserwacja z nanoszeniem na mapkę nieba.
Jasność

-

l

Ilość

meteorów

1m

2

Qzn

4,

+ .m
+ 'J!m
+ ;lm
+ 4,m

3130
19
10

Razem

l

99

l

--

Procent
:2,0 °/o
4,0%
:ł4,4%

30,3 OJo
19 2 °/o
10,1 °i.

l

lOO,U

"/o

-

Maksimum roju Perscid w r. 1953 przypadało na 12. VIII. i wyno!!iło 37 meteorów na godzinę. Podana wyżej tabliczka zawiera dane co
lło jasności meteorów zaobserwowanych w całym okresie obserwacji.
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Ciekawym może się wydać fakt, że wszystkie zaobserwowane meteory
z roju ważyły w sumie 6-8 gramów (obliczam na podst. "Wszechświat" Woroncow-Wieljaminow, wyd. K. i W., W-wa 1950. str. 155).
Wśród zaobserwowanych meteorów 50 wykazywało ślad, przy czym:
bardzo wyraźny ślad (1,5 sek. i więcej) 6 meteorów
wyraźny ślad (około l sek.)
- 31
slaby ślad (około 0,5 sek)
- 13
Radiant roju Perseid
10. VIII.
11. VIII.
12. VIII.
13. VIII.
14. VIII.
Powyższe

miał przybliżone współrzędne.

1953
1953
1953
1953
1953

r.:
r.:
r.:
r.:
r.:

rekt.
rekt.
rekt.
rekt.
rekt.

2h 37m,
2h 47m,
2h 50m,
2h 58m,
3h 05m,

dekl.
dekl.
dekl.
dekl.
dekl.

zestawienie wskazuje na przesuwanie

+58•
+58•
+58•
+57•
+56•
się

radiantu .
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Droga radiantu roju Perseid
w 1953 r. w czasie od 10. VIII (a)
do 14. VIII (b).
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średniej
częstości
stępowania meteorów roju

Wykres

wyPer-

seid w 1953 r.

Obserwowali: 10, 11, 14. VIII. Jerzy E rm u s z, 12 i 13. VIII. Jerzy
Wiesław T a r a s i e w i c z, Ignacy P a ń k o w s k i i Aleksander
P o p l a w s k i, uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Starosielcach,
członkowie Młodz. Koła Astronomicznego.
J. Ermusz
Od Redakcji
W posiadaniu Redakcji znajdują się dołączone do maszynopisu obu
notatek Ob. J. Er m u s z a szczegółowe wykazy zaobserwowanych w po-

E r m u s z,

szczególnych datach meteorów oraz starannie wykonane mapy z naniesionymi śladami meteorów; mapy te posłużylv do wyznaczenia radiantów.
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Z KORESPONDENCJI
Prof. J. Witkowski nadeslal Redakcji "Uranii" swoje uwagi w sprawie
miejsca przys złego Centralnego Obserwatorium Astronomicznego. Opinia
Prof. Witkowskiego różni się znacznie od opinii Prof. W. Zonna, którą,
opublikowaliśmy w numerze marcowym "Uranii" br. (str. 90). W myśL
zasady "audiatur et altera pars" podajemy poniżej uwagi IProf. Witkowskiego w pełnym brzmieniu.

Warunki, które należy uwzględnić przy wyborze miejsca pod przyObserwatorium Centralne, są następujące : a) zachmurzenie, b) przeźroczystość powietrza, c) tło nieba, d) wiatr, e) wilgotność, f) prądy
pionowe i turbulentność powietrza, g) mgła .
Warunki pod b, d, e, f składają się na dobroć obrazów, co jest
niezmiernie ważne , gdy w grę wchodzą teleskopy lub refraktory o dużej
szłe

średnicy.

Dalej należy uwzględnić dostępność miejsca, warunki zdrowotne i sanitarne oraz warunki wpływające na czynnik psychiczny (krajobraz,
otoczenie).
O ile dawniej kładziono nacisk na drugą grupę warunków, o tyle
dziś, przy nowoczesnych narzędziach astronomicznych, występują na
pierwszy plan czynniki natury meteorologiczno-astronomicznej. Z tego
też powodu dawniejsze obserwatoria znalazły się w niekorzystnych warunkach pod względem swego umiejscowienia. Wiele z nich musiało
ograniczyć, lub nawet zawi€:sić swą działalność obserwacyjną (np. Cambridge, Greenwich, Kiel).
W wielu wypadkach zgubnym okazało się bliskie sąsiedztwo wielkiego
miasta ze swym specyficznym planktonem atmosferycznym i licznymi
światłami . Przykłady wskazują, że przy wzrastającym tempie rozrostu
wielkich miast należy przy wyborze miejsca pod duże narzędzia astronomiczne unikać przezornie sąsiedztwa tych wielkich skupisk ludzkich
nawet wówczas, gdy odległościewy margines bezpieczeństwa wydaje się
być wystarczający na dłuższy okres czasu. Łuna świateł Krakowa
podczas zaciemnienia w okresie wojennym przeszkadzała w obserwacjach fotometrycznych na szczycie Łysiny, tj. w odległości 30 km od
Krakowa w linii powietrznej (według spostrzeżeń dra F. Koebckego).
W przeciągu najbliższego 50-lecia należy spodziewać się niezmiernie
intensywnej elektryfikacji kraju, co pociągnie za sobą wielokrotne wzmożenie oświetlenia miast, a tym bardziej Warszawy wraz z całą okolicą.
Odległość 50 km. nie będzie chroniła wówczas przed olbrzymią łuną
stolicy.
Ilość miejscowości na świecie, które posiadają warunki sprzyjające
badaniom astronomicznym przy pomocy wielkich narzędzi jest bardzo
ograniczona. Folska nie posiada w ogóle takich "okien na wszechświat",
a pod względem astronomicznym znajduje się w gorszych warunkach
O'd wielu innych krajów Europy.
Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że warunki meteorologiczne
w naszym kraju są mniej więcej jednakowe. Jeśli jednak uwzględnić
te czynniki. które składają się na stworzenie warunków sprzyjających
obserwacjom astronomicznym, to prawdopodobieństwo wyboru odpowiedniego miejsca nie jest wszędzie jednakie.
Pod względem średniego rocznego zachmurzenia warunki w Polsce
różnią się niewiele. Wyjątek stanowi środkowa dziedzina górska (Poronin 5.9 w stosunku do 6.7 dla Warszawy i Krakowa). Zachmurzenie
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miesięcy

zimowych wykazuje spadek ku południowi o 0.4 od szerokości
+52° do +50°.
Usłonecznienie
wykazuje spadek dla większych miast (Kraków,
Wrocław, szczególnie Warszawa, dla której spadek wynosi około 100
godzin w stosunku rocznym). M er e ck i przypisuje to wpływom dymu,
sadzy i pyłu wielkich miast.
Szybkość wiatru jest wzmożona dla okolic nadmorskich, co jest
faktem zrozumiałym. W głębi lądu występują jednak lokalne znaczne
szybkości jak dla Warszawy, dla której szybkość wiatru jest prawie
dwa razy większa niż dla Krakowa.
S. W. B urn h a m w swoich badaniach nad dobrocią obrazów stwierdził, że wilgotność powietrza jest czynnikiem miarodajnym. Z tego
punktu widzenia optimum w naszym kraju znajduje się na południu.
Przeźroczystość powietrza jest uzależniona od ilośc1 pyłu. Rozległych
obserwacji nad ilością pyłu w powi~;trzu dla różnych punktów kraju
nie mamy, ale pewne wnioski można wysnuć na podstawie wilgotności
powietrza (ilość opadów), charakteru gleby i szaty roślinnej. Trzy wymienione tu czynniki nie przemawiają za okolicą Warszawy (piaski,
słabe zalesienie, niewielkie opady), a wskazują na okolice południowe
kraju.
Tło nieba. o ile w grę wchodzą zjawiska zmierzchowe i zorzy polarnej, jest lepsze na południu. Oświetlenie tła nieba przez światła sztuczne
występuje w pobliżu miast i zostało już poprzednio omówione. Natężenie
tła nieba jest przy tym zależne nie tylko od natężenia świateł miejskich,
lecz również i od obecności dymu, sadzy i pyłu w powietrzu.
Prądy pionowe i turbulentność powietrza zależą od warunków lokalnych (charakter powierzchni).
Mgła jest również w dużym stopniu związana z warunkami lokalnymi. W naszym kraju nie odgrywa ona większej roli.
Z poprzedniego wynika, że ustawienie dużych narzędzi astrononomicznych w okolicach Warszawy nie jest wskazane.
Wyboru miejsca należy dokonać bardziej na południu kraju, z dala
od większych miast, w okolicy, która nie jest przewidziana na teren
przemysłowy.

Należałoby zbadać przydatność odosobnionych szczytów górskich,
które dają gwarancję pod względem przeźroczystości powietrza, szczególnie jeśli w przyszłości badania mają objąć również i Słońce.
Po wyborze kilku najbardziej odpowiednich punktów na podstawie
inspekcji map geograficznych i meteorologicznych oraz wizji lokalnej
należy przeprowadzić szczegółowe badania astronomiczne i meteorologiczne w przeciągu 2-3 lat.
Badanie dobroci obrazów należy przeprowadzić przy pomocy kilku
sposobów.
l. Metoda gwiazd podwójnych.
2. Badanie dobroci obrazów według P i c k er i n g a.
3. Wyznaczenie wizualnej i fotograficznej ekstynkcji.
4. Metoda scyntylacji.
5 Badanie obrazów interferencyjnych dla gwiazd podwójnych poniżej
siły rozdzielczej narzędzia przy pomocy interferometru okularowego.
6. Obrazy Słońca, widzialność planet za dnia, dzienne obserwacje
gwiazd podwójnych.
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Przy wyborze mleJsCa dla ustawienia dużych narzędzi nie powinny
w grę kwestie prestiżowe, lub wyłącznie czynniki drugiej grupy
warunków wymienionych na wstępie. Duże narzędzia umieszczone nie
we właściwym miejscu stracą wielokrotnie na swej wydajności.
Uwagi te dotyczą w mniejszym stopniu narzędzi małych lub średnich
rozmiarów, jako nie wymagających najlepszych warunków atmosfery<;znych.
Nowoczesne obserwato:rium składa się nie tylko z jednego lub kilku
wielkich narzędzi, ale z wielu średnich i mniejszych narzędzi, biura
rachunkowego, pracowni, laboratoriów, biblioteki, warsztatu mechanicznego. Nie ma konieczności aby wielkie narzędzia były ulokowane
w najbliższym sąsiedztwie samego obserwatorium, które z różnych wzglę
dów może być umieszczone w pobliżu centrum naukowego kraju w optymalnych warunkach grupy drugiej. Sąsiedztwo wielkiego miasta wystę
puje tu ze swej strony dodatniej. Wybór miejsca pod obserwatorium
może być dokonany na podstawie mapy geograficznej i wizji lokalnej .
Wielkie narzędzia umieszczone w odpowiednich warunkach będą
wykorzystane w pełni. Będą one dostarczały materiał obserwacyjny
dla pracowni Obserwatorium Centralnego. Narzędzia te będą miały
{)kresy bezczynności uzależnione od zachmurzenia.
Do narzędzi wymagających specjalnych warunków meteorologicznoastronomicznych zaliczyć należy:
l. większy reflektor fotograficzny typu Schmidt'a,
2. astrograf większych rozmiarów,
3. większy refraktor dla badania satelitów planet, powierzchni planet, gwiazd podwójnych,
4. kamery do patrolowania nieba (komety, Nowe, gwiazdy zm.),
5. koronograf,
6. urządzenia elektronowe i termoelektryczne dla badania tła nieba
nocnego, gwiazd zmiennych itp. (do użytku w połączeniu z dużym
wchodzić

narzędziem).

Niedogodności powstające

dla obserwatorów w związku z ustawieniem narzędzi tu wymienionych zdala od Obserwatorium Centralnego
nie wchodzą w grę, gdy stawką jest dobro nauki.
Rozważania poprzednie prowadzą do następujących ewentualności:
A) Obserwatorium Centralne stanie w pobliżu Warszawy. Stacja
obserwacyjna ze specjanlymi narzędziami na południu kraju w najdogodniejszych warunkach meteorologiczno-astronomicznych.
B) Obserwatorium Centralne wraz ze wszystkimi narzędziami zostanie
postawione zdala od centrów miejskich na południu kraju w warunkach
optymalnych.
J. Witkowski
PRZEGLĄD

WYDAWNICTW

ogłaszanych w poprzednich numerach "Uranii"
popularnych (w języku polskim) z zakresu astronomii
i nauk pokrewnych, podajemy niniejszy spis:
l3 i a ł o brzeski C.; "Czym jest materia" (P. Z. W. S.), str. 39 - 1,50 zł.
B o n c z k o w ski W.; "Trzęsienia ziemi i metody ich badania" (Książka
i Wiedza), str. 93 - 6,00 zł.

Jako dalszy

ciąg

zestawień ·książek
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B u b lej n i k o w F.;
str. 141 - 4,00 zł.

"Jak

badano

materię"
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(Wiedza

Powszechna),

"13udowa wnętrza Ziemi" (Książka i Wiedza),
str. 43 -· 1,70 zł.
G a p o n o w.; "Elektrony" (Książka i Wiedza), str. 63 - 3,50 zł.
I l j i n M.; .,Podróż w świat atomu" (Książka i Wiedza), str. 76 - 2,70 zł.
I w a n o w ski M.; "Droga do gwiazd" (Iskry), str. 262 - 8,00 zł.
Kalin o wskaZ.; "Wśród zjawisk geofizycznych" (Czytelnik), str. 1345,40 zł.
M er g e n t a l er J.; "Astronomia radiowa" (P. Z. W. S.), str. 85- 2,90 zł.
M i e z j e n c e w W.; "Zagadka materii" (Iskry). str. 149 - 5,00 zł.
,.Elektryczne oko" (Książka i Wiedza), str. 58
2,20 zł.
N a t a n s o n L.; "Fale atomy kwanty" (P. Z. W. S.), str. 56 - 3,60 zł.
P i o t r o w ski S.; "Gwiazdy zmienne i nowe" (Wiedza Powszechna),
str. 89 - 3,00 zł.
Przypko w ski T.; "0 Mikołaju Koperniku" (P. W. N.), str. 134 6,00 zł.
Rybka E.; "Wkład astronomów polskich do nauki światowej" (Wiedza
Powszechna), str. 75 ·- 3,00 zł.
W o ł o d i n A.; "Wielkie i groźne zjawiska przyrody" (Ludowa Spół
dzielnia Wydawnicza), str. 43 - 2,00 zł.
W o r o n c o w - W e l j a m i .n o w B. A.; "Pochodzenie ciał niebieskich"
(Prasa Wojskowa), str. 60 - 2,25 zł.
Z i s m a n G.; "Swiat atomów" (Książka i Wiedza), str. 75 - 5 00 zł.

KALENDARZYK ASTRONOMICZNY
na grudzień 1953 r.
Wszystkie zjawiska podano w czasie środkowo-europejskim.
Grudzień 1953 r. :
Od l. Przez cały miesiąc przy użyciu lunetek dostępne są planetki wg
współrzędnych na str. 380: Westa wieczorami w gwiazdozb. Wodnika,
zaś pozostałe w drugiej części nocy, Mety·da w gwiazdozb. Bliźniąt,
Junona na pograniczu Sekstansu i Hydry, Falada w gwiazdozb. Węża
Wodnego (Hydry) i Cerera w gwiazdozb. Panny.
1. 19h Merkury w największym odchyleniu 20° na zachód od Słońca.
1.12. Na lewo od Księżyca z zaznaczającym się już światłem popielatym świeci Kłos Panny, dalej na lewo i niżej - Saturn jaśniejszy
o Y. wielk., zaś powyżej Kłosu - czerwony Mars o Y. wielk. słabszy
niż Kłos Panny. Przez lunetę widać na maleńkiej tarczy Marsa jasną
plamkę przy jego biegunie północnym, jak na tablicy w Uranii,
str. 93.
2. 5h Mars, a 18h Neptun w złączeniu z Księżycem w odstępie 7°.
2. Planetka Cerera zakryje gwiazdę 9-tej wielic BD i 9°2609. Zjawisko
widoczne jest tylko w Kanadzie.
2./3. Saturn i Kłos Panny tworzą trójkąt wraz z Księżycem poniżej
nich. Przez lunetki widać pierścień Saturna od jego strony północnej_
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3. 13h Saturn w złączeniu z Księżycem w odstępie 8° na północ.
4. do 14. Mars przechodzi przez obszar mapki w Uranii, str. 94 od lewego brzegu od dołu w odstępie )0° powyżej drogi Neptuna.
4. 22h Merkury w niewidocznym złączeniu z Księżycem, odstęp 7°.
4. 22h 45m-23h 58m. Przez lunety na tarczy Jowisza widać jednocześnie
2 ciemne plamki cieni, rzucanych przez satelitów I Jo i II Europę .
5. 11h Wenus w niewidocznym złączeniu z Księżycem, odstęp 5°.
7. Ewentualne plamy na Słońcu w swoim ruchu po tarczy, ze wschodu

na zachód (od lewej ku prawej) trwającym około 2 tygodnie, zakreślają obecnie cięciwy proste. Drugi raz w roku zdarza się to około
6. VI. W miedzyczasie drogi plam na tarczy Słońca są wygiętymi
łukami, około 6. III. najsilniej ku górze, 8. IX. ku dołowi.
7. do 9. Mars najbliżej Kłosu Panny w odstępie 3° powyżej gwiazdy.
8. do 10. Wieczorami widoczny sierp Księżyca ze światłem popielatym.
9. do 12. Z okolic Kastora (alfa Bliźniąt) promieniują gwiazdy spadające z roju Geminid. najliczniej 12. XII.
13. gh Mars w złączeniu z Neptunem, w odstępie y,;o na południe od
Neptuna.
13. 18h Jowisz w przeciwstawieniu ze Słońcem; najbliżej Ziemi był
12. XII. o 7h. Przez lunetkl widać tarczę .Jowisza jak na tablicy
w Uranii, str. 93.
19. 24h Jowisz w złączeniu z Księżycem bliskim Pełni w odstępie 3°
na południe.
21. Na lewo od Księżyca znajdziemy Kastora i Poluksa.
22. 4h 32m Słońce wstępuje w znak zwierzyńcowy Koziorożca, na sferze
niebieskiej znajduje się w stanowisku zimowym. osiągając najbardziej południową deklinację. Tarcza Słońca świeci od 18. XII. na
tle gwiazdozbioru Strzelca i dopiero 19. I. 1954 przejdzie do gwiazdozbioru Koziorożca.
22. 7h Uran w złączeniu z Księżycem w odstępie 18' na północ.
22. Księżyc na jednej linii z Kastorem i Poluksem, poniżej nich.
24. Na lewo od Księżyca świeci Regulus, gwiazda 1-szej wielk. Lwa.
28./29. Po północy na lewo od Księżyca znajdziemy Kłos Panny.
29./30. Księżyc podobnie jak 2./3. XII. tworzy trójkąt z Kłosem i Saturnem.·
30. 4h Neptun, a 24h Mars w złączeniu z Księżycem, odstęp 7°.
30./31. Księżyc w stosunku do położenia z poprzedniej nocy przemieścił
się poniżej linii Kłos Panny Saturn na lewo.
31. ::Jh Saturn w złączeniu z sierpem Księżyca, z widocznym już świa
t rem popielatym, w odstępie 8° ·na północ od Księżyca.
Minima Algola (obserwować przez 4 godziny przed i po podanych momentach): 2d16h.3; 14d 3h.6; 16d 24h.4; 19d 21h.2; 22d 18h.O i 25d 1411.8.
Min:ma główne BetaLiry (obserwować w ciągu kilku nocy około podanych dat): 13d 13h i 26d llh.
Maksima gwiazd zmiennych długookresowych typu Mira Wieloryba
(obserwować w ciągu kilku tygodni przed i po podanych datach):
10.
22.
22.
10.
14.

XII.
XII.
XII.
I. 54
I.

31. I.

R WNiedźw. Rekt.:
R Łabędzia
R Zająca
U Łabędzia
R Panny
V Wol:.\rza

10h41m. Dekl.: +69°.0. Maks.: 6~1 2. Okres: 301d
19 36
+ 50°.1
5~ 1 9
425d
436rl
- 14°.9
4 57
5'~'5
462d
20 18
+47°.7
6 ~1
"
146d
12 36
+ 7°.2
6'!12
259d
14 28
+ 39°.1
6 1 ~'4
1
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Zjawiska w układzie satelitów .Jowisza:
IV-ty satelita mija tarczę Jowisza: 2., 10, 11.,
d
h m
Grudzień 1953:
12 1.23-3.51
c 11
d
h m
12 1.29--3.56
o II
12 20.55-23.10pz• I
3.17-5.29 c I
3
13 18.08-20.21 c I
3.34 - 5.45
3
I
13 18.09- -20.20 o I
3
n
od 4.02 pz
13 19.53-22.21 pzekz II
3
od 5.45 pz • III
13 23.43-26.29 clll
4 0.32-8 00 pz • 1
li:! 23.44-26-24 O III
4 21.46 - 23.58 c I
14
4 22.00-24.11 o I
do 17.37 • kz I
15
4 22.4·5-25.14 c II
do 17.10 c II
17
4 23.H-25.41 O li
do 1ti.32 • kzlll
18
od 4.15
5 19.00-21.26 pz • I
I
19 1.26-3 38
do 18.26 c I
6
o I
19 1.34-3.46
6
do 18.37 o I
c I
19 3.44-6. ll
6 17.19-20.07pze !I
o II
19 4.00-6.29
6 19.43- 22.28 c lll
c II
19 22.41-25.03 ekz I
6 20.29 - 23.08 o Ill
11 2.26-4.44 pz • l
20 19.52-22.03 o l
11 23 40- 25 52 c l
20 20.03-21.15 c l
20 22.07-24. [,6 •kz
11 23.43-25.54 o l
Grudzień ·
SŁOŃCE 1953

l

o

•

•

...

1h czasu

...."'os

m

~

27 XI
7 XII
17XIl
27XI1

16 09.9
r6 53 .1
17 37.2
r8 21.5

22. XI • 4:

11

Q.

o

rh czasu
środ.-europ.

Rekt.\
h m
rXII. 12 19
13 49
3
15 29
5
17 20
7
19 15
9
II
21 04
13
22 47
o 29
15
Najbliżej

Dekli n.
o

-

-

-

+

7-4
16.7
23.5
26.o
23 .0
14-9
3-6
8.6

w

Won,.,;,

(czas

śr.-eur.

wsch. \ zach.
h m h m
l 59 12 44
4 21 13 17
6 45 14 13
8 49 15 53
10 o6 r8 21
lO 51 21 o6
11 24 23 50
I I s6
I 14

Ziemi: 16• XII. ló•

Fazy1
Grudzień:

6•

wsch. \ zach. wsch. \ zach.

l

l

27. XII 1953

7- XII. 1953

Miasto

h

h m

Szczecin

8
7
7
7
7
7

Poznań
Wrocław

Gdynia
Kraków
Białystok

03
48
41
53
24
27

15
15
15
15
15
15

h m
8 r8
8 03
7 55
8 oS
7 39
7 42

m

43
40
45
21
39
II

h

15
15
15
15
15
15

KSIĘŻYC 1953

Grudzień :

o"'

l

zimy astronomicznej

:--·
.....os

eur.)

b
mi
h m
7 16
15 30
IS 24
7 30
7 40 1 15 24
7 45
15 29

+ 12.5
+ 8.8
+ 4.1
- o.8

początek

śr .

wsch.\ zacl.

"
Jll

-2102'
- 22 33
-23 21
-23 21

82m

(czas

e;N

u~

Rekt \ Deklin
h

w w.....;,

."

S~·f.~

Środ.-europ.

o

·a

~

n

19. i 27. XII.
h m
d
21 2.59-5.39
o III
21 3.42-6.30
c III
21 17.07-19.32 • kz I
22
do 16.44
c I
22 16.51-19.18 o n
22 17.19-19.48 c II
24 16.39-20.33ekzlll
26 3.10-5.21
o I
26 3.29-5.4,1
c I
27 0.25-2.58 • kz I
27 21.36-23.47 o I
27 21.57-24.09 c I
28 0.21-3.31 • kz n
28 18.51-21.27 • kz l
29 16.02-18.13 o I
29 16.26-18.38 c I
29 19.07- 21.34 o n
29 19.56-22 26 c n
31
do 16.49 • kz U
ił1 19.57- 24.35 • kz lll

Nów
1 1• 48"'

1h czasu

....."'

o"'

17.
I9.
21.
23.
25.
27.
29.
31.

środ.-europ .

Rekt.\
h m
2 19
4 20
6 24
8 r6
9 54
l i 22
12 48
14 20

De klin.

+
+
+
+
+

-

-

Najdalej od Ziemi:
Pierwsza kwadra

13°

17~

30 "

o

W Warszawie

(czas

wsch.\
h

zach.
h

m

12 42
14 o6
r6 22
r8 58
21 25
23 44
o 53
3 r6
28• XII . 16'

19.2
25.3
25 .0
19.0
9-7
0.7
10.8
19.4

śr.-eur·)

4
6
8
9
10
10
II
II

Pełnia

Ostatn ia kwadra

20° 12' 43m

28° o6• 43m

m

07
51
42
40
12
38

os

42

m

48
44
50
z6

44
15
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PLANETY
l

MERKURY
Data

1h czasu

1953

Środ.-europ.

Rekt.

·----+--

l

WENUS

W Warszawie
czas środ.-eur.

Deki.

l

wsch.

1h czasu
środ.-europ.

zach.

14~0

Rekt.

l

Deki.

hs:~ml IS b o t / -

27- XI. 14h55m 1sb 20m I4
7.XII. rs 33 - 17.2
5 38 14 37
6 22
14 30
17. XII. 16 30 ~- 21.2
27- XII. 17 35 - 23-9
7 os
14 37
1. XII. w największym odchyleniu 200
na zachód od Słońca. W ciągu 1-szej
dekady z trudem widoczny na połudn.wschodnim, rannym, jasnym niebie jako
gwiazda minus 1/ 2 wielk.

l

wsch.

zach.

\s

ll4
5
m I4h ssm
,xs 59 - 19.7
6 19
14 47
r6 52 ~- 22.1
6 49
14 45
17 46 - 23.4
7 I3
14 SI
'VV schodzi o jasnym świcie i tylko
z trudem może być dostrzeżona
na południowo-wschodnim niebie,
bliżej horyzontu niż Merkury.

l

Widoczny coraz lepiej w drugiej części
nocy jako czerwona gwiazda }1/2 wielk.
w sąsiedztwie Kłosu Panny. W przeciwstawieniu ze Słońcem będzie 24. VI. 54 r.

JOWISZ
+ 22.7 16 27
9 00
+ 22.7 15 42
8 15
+ 22.6 14 s8
7 29
+ 22.6 14 13
6 44
w przeciwstawieniu ze
Słońcem. Widoczny przez całą noc
w gwiazdozbiorze Byka jako ciało
niebieskie najjaśn. po Księżycu.

SATURN

URAN

13
13
13
14

27. XI.
7.XU.
I7. XII
27 XII.

00
23
45
o8

XI.,

MARS
2 36
- s.o
2 31
-7.4
2 27
-9.6

W Warszawie
czas środ.-eur.

2

-II:7

13
13
12
12

2:1

so
21
52
24

NEPTUN
17. XI.
13 34
8.1
4 04
14 47
27.XI!. 13 38 - 8.4
I 33
12 II
W sąsiedztwie Marsa może być rozpoznany z pomocą mapki w Uranii str. 94

l

l-

-

Planetka

Nr Nazwa Jasność
m

Cerera 8
2. Palada 71/ 2
3- Junona 8 1/ 2
4- Westa 8
9· Metyda81j 2

l

29. XI. 1953.
Rekt.
h

m

l Deki.
O

l

32
27
2r
15
XII.

;~~ lt ~~:~l ~~ ~§ l ~~ !~

l

17.
14 o6,- 10.41 4 so
15 o6
7- XII. 14 15 - II,!
3 43
13 52
2 35
12 37
27-XII. 14 22 -11.7
Świeci jako g-wiazda s;, wielk. na po·
'graniczu gwiazdozb. Panny i W agi, póź
no w drugiej części nocy.

I.

5
5
s
5
13.

7 34

+ 22.2

16 35

9 00

Dostępny przez lornetki jako gw.
6-tej wielkości w gwiazdozbiorze
Bliźniąt.

PLUTON

l

ro 03 i+ 22.31 21 45
14 o8
IO 02 + 22.6
19 oo
II 31
W gwiazdozbiorze Lwa osiągalny
tylko przez duże teleskopy.

9- XII. 1953·1 19. XII. 1953.129. XII. 1953.
Rekt.
h

m

l Deki.
O

Rekt.
h

m

l Deki.
O

Rekt.
h

m

l Deki.
O

12 o8·4 + 9 33 1221'7 + 842 12 34'0 + 802 12 45 o + 7 34
9 33'9 -20 51 942'3-2209 948·3 -23 o8 9 51'6 -23 41
9 31'1 + I 13 9 36·6 + 028 9 39 4 + 001 939'2- 004
22 10'5- 18 35 22 23:5 -17 o8 22 37 4 -15 34 22 51'9 -13 55
7 12"4 + 25 40 7 o8·3 +26 22 7oo·o +27 r6 6 49'3 +28 07
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OBSERVATIONS
W. S z y m a ń ski : Minimum of so lar activity.
D. K a l a b : How do we obscrvc
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of long-period variablcs.
J. Er m u s z: Observations of mctcors.
Obscrvntions of Pcrscids in 1953.
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KOMUNIKATY KOŁ PTMA
na miesiąc grudzleli U53 r.

Gilwice - l. Sekretariat Koła jest czynny w poniedziałki i czwartki (godz. 16-19)
w Gliwicach, ul. Sobieskiego 26, teł. 49-77 - inż. T. Adamski.
2. Biblioteka jest czynna przy sekretariacie.
s. Pokazy nieba odbywają się w każdy bezchmurny wieczór po uprzedn!m
telefonicznym porozumieniu się:
Gliwice - ul. Sobieskiego 26, tel. 49-77 - inż. T. Adamski.
Ruda SI. - ul. 3-go Maja 32, teł. 524-67 l 524-69 - J. Kasza.
Stalinogród-Dąb, ul. Wlejska 7, teł. 319-87 Jan Palt.
Kraków - 1. Sekretariat Koła jest czynny codzlenn!e w godzinach 9-13 l lł~-11
(soboty 9-13), ul. św. Tornasza 30/8, teł. 538-92.
:11. Ludowe Obserwatorium Astronomiczne prowadzi na Wawelu pokazy nieba
przez lunety w każdy bezchmurny wieczór (oprócz niedziel l świąt) w godzinach 16-20.
3. Dnia 10. xn (czwartek), godz. 18 - wieczór astronomiczny z referatem A.
Kuśnierza pt. "Klasyfikacja gwiazd zmiennych". Sala PTMA, ul. św. Tomasza 30.
4. Seminaria astronomiczne dla członków Kola będą się odbywać w każdy
wtorek o godz. 17 w lokalu Koła.
Nowy Sącz - SekretariAt Koła jest czynny we wtorki l piątki w godz. 17-11
w lokalu Koła, ul. Jagiellońska 50a.
Posna6 - 1. Sekretariat 'Koła jest czynny w poniedziałki, wtorki, środy l czwartki
w godz. 17-18, ul. Golęclńska 7, teł. 516-74 lub 34-35.
2. Dnia 17. XII. (czwartek), godz. 19 - odczyt doc. dr. B. Kiełczewskiego pt.
"Wpływ czynników kosmicznych na zjawiska biologiczne zachodzące na Ziemi". Sala Pozn. Tow. Przyjaciół Nauk, ul. Lampt"go 27/29.
3. Dnia 12. XII, godz. 19 - publiczny pokaz nieba w Obserwatorium Astronom.
Uniw. Pozn., ul. Słoneczna 36
Toruń Sekratariat Kola jest czynny we wtorki l czwartki w godz. 17-19, ora7.
w soboty w godz. 9-11. W tych samych dniach l godzinach będą się odbywa&
zebrania l zajęcia świetlicowe. Koło przyjmuje zamówienia zakładów pracy
l świetlic na prelekcje o tematyce astronomicznej. Koło dysponuje w tym
celu fachowymi prelegentami.
2. W każdy drugi poniedziałek miesiąca o godz. 18 będa się odbywać w lokalu
Koła zebrania członków i gości, połączone z prelekcją i pokazami (tzw. "Wieczory Astronomiczne").
3. Dnia 14. XII (poniedziałek), godz 18 - pogadanka J. Szyca pt. "Widok nieba
w różnych szerokościach geograficznuych (w ramlich cyklu "Astronomia popularna"). Lokal Koła PTMA w Toruniu, ul. Kopernika 17.
Warszawa - 1. Sekretariat Kola jest czynny we wtorki, czwartki l sobot)'
w godz. 19-20, al. Ujazdowskie 4.
z. Ludowe Obserwatorium Astronomiczne prowadzi pokazy nieba w gmachu
Obs. Astr. U. w., al. Ujazdowskie 4, w każdy pogodny wieczór (oprócz niedziel i świąt) w godz. 20-22.
Wrocław l. Dnia 2. XII (środa), godz. 18 odczyt mgr. J. Kubikowskiego
pt. "o mgławicach planetarnych". Dnia 16. XII (środa), godz. 18 - odczyt
prof. dr. J. Mergentalera pt. "Zjawiska magnetyczne we wszechświecie".
Odznaki PTMA, dla członków zwyczajnych (emaliowane) w cenie 22 zł (plus
4 zł na koszta przesyłki) oraz dla członków-kandydatów (oksydowane) w cenie
zł 4,50 (bez kosztów przesyłki) są do nabycia w biurze Zarządu GI. PTMA.
Obrotowa Mapka Nieba, do nastawlania na określony dzień 1 godzinę, ułatwia
rozpoznawanie gwiazdozbiorów. Mapki są do nabycia w biurze Zarządu GI
PTMA, w cenie zł 9, - (plus 4 zł na koszta przesyłki).
"Niebo przez lornetkę" dra J. Pagaczewskiego - str. 112 - cena 8 zł (plus 2 Zl
na koszta przesyłki) jest do nabycia w biurze Zarządu GI. PTMA.
Składka członków zwyczajnych wynosi 16 zł za rok kalendarzowy, a człon
ków-kandydatów (uczniowie szkół średnich) 6 zł za rok szkolny. Członkowie
nowowstępujący wypełniają deklarację przystąpienia 1 wpłacają jednorazowo
wpisowe zł 1,50.
Wszelkirh wpłat należy dokonywać na konto Zarządu GI. PTMA, Kraków, ul.
łw. Tornasza 30/8, PKO Nr 4-113-5227 z wyraźnym podaniem celu wpłaty.
"Urania" wychodzi jako miesięcznik w objętości 2 arkuszy druku dnia 25-go
ltazdego miesiąca. Wszyscy członkowie PTMA otrzymują "Uranię" w ramach
Jltladkl czlonltowsltlej. Dla nlecZionków prenumerata roczna wynosi 24 ....
Cena zeszytu z zł .

