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Oświaty z dnia 20. X. 1950 roku,
w bibliotekach licealnych i nauczycielskich.

Pismo zalecone reskryptem Ministerstwa

Nr Oc-506/ 50, jako

pożadane

JAN GADOMSKI -

Warszawa

EKSPERTYZA ASTRONOMICZNA WE FROMBORKU
Na wiosnę 1952 roku na zebraniu naukowym Obserwatorium Krakowskiego rekonstruktorzy, z ramienia Ministerstwa Kultury i Sztuki, zachodnich elementów ufortyfikowanej katedry we Fromborku zreferowali stan badań przygotowawczych. W styczniowym zeszycie 1953 r. Uranii pojawlł
s1ę inauguracyjny artykuł Roku Kopernikowskiego pióra dra
S. S z y m a ń s ki e g o i inż . Cz. W e g ner a zawierający
szczegółowy opis wyników tych badań. O ile idzie o wieżę
Kopernika, której odbudowa najbardziej interesuje astronomów, autorzy, wspominając o adaptacjach dokonanych w niej
ongiś przez
K o p e r n i k a, piszą o "przebudowie części
ganku biegnącego od wieży do baszty bramnej, polegającej
na poszerzeniu i dostosowaniu do ewentualnego umieszczenia
na nim instrumentarium astronomicznego''.
Mając pewne zastrzeżenia co do miejsca, na którym Matejko przedstawił Kopernika na swym słynnym obrazie, autorowie zwrócili się do astronomów o pomoc w rozwiązaniu zagadnienia, czy - z punktu widzenia astronomicznego - mógł
Kopernik czynić swe obserwacje z tego miejsca. W powstałej
dyskusji zaznaczono, że rzeczywiście obliczenia astronomiczne
mogą wyjaśnić to zagadnienie.
Ponieważ
dokładne miejsce obserwacji Kopernika we
Fromborku nie było znane, należało więc obliczyć na podstawie współczesnych danych astronomicznych te obserwacje
Kopernika, przy których moment obserwacji został podany.
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Należało odtworzyć

z

odnośnych

tablic ruchów planetamych

Słońca, Księżyca, dla tych momentów, a następnie obliczyć azymuty i wysokości, aby sprawdzić, czy
z pewnego domniemanego punktu mógł Kopernik dokonać

pozycje planet,

swych obserwacji.
Tak odtworzone "niebo Kopernika", wraz z dającym się
Jeszcze dzisiaj wyznaczyć dokładnie "horyzontem Kopernika",
mogłyby dać naukowe poparcie zamierzeń rekonstruktorów
wieży.

Projektem zainteresował się wydział III Polskiej Akademii
Nauk oraz Zarząd Ochrony i Konserwacji Zabytków przy
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Rys. l. Plan ufortyfikowanej katedry we Fromborku.

Min. Kultury i Sztuki. Do pracy przystąpili: prof. M. K am i e ń ski, dr J. P a g a c z e w ski i autor n:niejszego artykułu. Po zbudowaniu przez Ministerstwo na południowej
ścianie wieży, na wysokości 4-tej kondygnacji, prowizorycznego tarasu odpowiadającego domniemanemu "poszerzonemu
gankowi" Kopernika, rozpoczęto prace przygotowawcze. Prof.
M. K a m i e ń s k i odtworzył za pomocą współczesnych metod rachunkowych "niebo Kopernika" we Fromborku. Równocześnie zbadano dokładnie w bibliotekach w Krakowie, Toruniu, Warszawie i Wrocławiu dotychczasowe wypowiedzi
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,. kopernikanistów'' na temat "obserwatorium Kopernika" w e
Fromborku. Poszukiwania te jednak niewiele dały.
W dniu 11. i 12. IX. 1953 r. ekipa wyposażona w narzę
dzie uniwersalne "Gerlach nr 34918", wypożyczone przez Zakład Geodezji Wyższej Folitechniki Warszawskiej, kwadrant libelkowy z Obserwatorium Krakowskiego, kompas, pion i aparaty fotograficzne, udała się do Fromborka. Pobyt na miejscu
trwał do 18. IX. Uzyskawszy dokładny czas przez radio, wyznaczono dnia 14. IX. narzędziem uniwersalnym z paru obser-

Rys. 2.

Wieża

Kopernika i sąsiednia baszta bramna we Fromborku
w rekonstrukcji w r. 1953.
(Fot.

inż.

A . Penconek).

wacji Słońca południk astronomiczny przechodzący przez śro
dek tarasu obserwacyjnego, zaznaczając go farbą olejną na
murze wieży Kopernika, oraz "baszty bramnej" . .
W tym dniu pomierzono tym samym narzędziem azymuty
astronomiczne i wysokość 37 charakterystycznych punktów
"horyzontu Kopernika", pomijając budowle za czasów Koper-
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nika nieistniejące *) ora.z rekonstruując według dawnych fotografii profil wypalonego w czasie 'o statniej wojny dachu
sąsiedniej "baszty bramnej".
Na otaczający widok patrzyliśmy oczami Kopernika. Od
północy Zalew Wiślan y zamknięty wzdłuż horyzontu wysoką
lesistą mierzeją, która kryje soba Bałtyk. U stóp wzniesienia
katedralnego miasteczko, które swym zniszczeniem może przypominać wojnę z Zakonem. Wieżyce katedry, kanonie, baszty
i mury obronne pod gw i aździstym niebem, które jest to samo.

Ry s~

3. Trikw etrum

kopernikańskie

w r ekonstrukcji F. i T. Przypkowskich.

Od kierownictwa Muzeum otrzymaliśmy do dyspozycji modele narzędzi kopernikowskich, odtworzone w r. 1948 przez
F. i T. P r z y p k o w s ki c h. Trzymetrowej wysokości cięż
kie trikwetrum (por. r ys. 3) nic nadawało się do ustawienia
na prowizorycznym rusztowaniu . Umieściliśmy je zatem na
betonowej płycie przed wejściem do katedry, a wypionowaw*) A więc np. wysoka
kar dyna la Radziejowskiego.

dzwonnicę wybudowaną

w roku 1685 prze.t.

URANIA

5

jak czynił to Kopernik - za pomocą pionu, przystą
piliśmy do próbnych pomiarów. Na południu przyświecał wła
śnie Altair, który przyjęto jako obiekt do pomiarów.
Czas
notowaliśmy z dokładnością Kopernika , a więc do minuty.

szy -

Zakończenie łaty celowniczej trikwetrum utrzymuje oko
obserwatora stale w odległości około 44 cm od pierwszego
metalowego celownika o średnicy 4 mm. Za nim w odległości
J 7g cm mieści się drugi celownik tych samych rozmiarów
co pierwszy, jeszcze dalej ... Altair. Oko, dwa okienka celowników i gwiazdę należy ustawić na linii prostej. Powstaje
przy tym ta sama trudność, jak przy pomiarach mikrometrem.
W mikrometrze oświetlamy sztucznie nitki, tu musieliśm y
oświetlać drugi celownik, by go wogóle w ciemności "wyczuć ·'.
średnica pozorna ocznego celownika wynosi 32', obiektywowego jest 5 razy mniejsza. Kalibrowana dolna łata trikwe trum daje dwa odczyty różne o 37.4 kresek, z których średnia
arytmetyczna podaje mierzony kierunek. Interwałowi jednej
kreski odpowiada zmienny kąt narastający wraz z liczbami
podziałki od: .3'.44 do 4'.84. Należałoby wobec tego odczytywać na łacie dziesiąte części interwałów , aby zwiększyć precyzję . Jest to łatwe wobec dość znacznych interwałów międz y
sąsiednimi kreskami. Dolna łata jest podzielona według
wskazań Kopernika na 1414 równych części. Łaty : celownicza i stała pionowa, mają długość ) 000 części każda. Osiem
nastawień na Altaira dało po przeliczeniach wewnętrzną
zgodę: ± 1'.6, gdy wypionowanie narzędzia, jak wynikło z póź
niejszych obliczeń po uwzględnieniu refrakcji, było obciążon e
błędem: l 0 31'.
Już z pierwszych próbnych obserwacji okazało się, jak
ważne jest poprawne ustawienie w pionie trikwetrum. Stąd
wniosek, że taras Kopernika musiał być dobrze zniwelowany
i niechybotliwy, a więc posiadał zapewe solidną podmurówkę
z cegieł. Za takim przypuszczeniem przemawia również brak
śladów gniazd drewnianych wsporników na ścianie południo
wej, któreby ewentualnie miały dźwigać "poszerzony ganek" .
Być może , miał Kopernik na "baszcie bramnej" marki wysokościowe oświetlane nocą latarnią. A może stosował pomiary
kontrolne wysokości gwiazd w prz eciwległej stronie horyzontu
dla wyrugowania błędów wypionowania narzędzia? Lecz przy
tej ostatniej hipotezie wyłania się trudność, wynikająca z niedokładności pozycyj " katalogu gwiazd Kopernika" zaokrąglo
nych do 10' oraz wpływ refrakcji atmosferycznej , której Kopernik jeszcze nie znał.
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zwyczaj obserwować niebo w bezposwych pracowni. Z pośród siedmiu wież
obronnych Fromborka wybrana przez Kopernika wieża pół
nocno-zachodnia najbardziej się nadawała do dokonywania
dostrzeżeń astronomicznych, a "poszerzony ganek" od połud
nia dawał dobry dostęp do wszystkich stron świata z wyjąt
kiem północy.
Wykonano wykres przedstawiający "niebo Kopernika" odtworzone na podstawie jego 19 obserwacyj fromborskich oraz
"horyzont Kopernika" uzyskany za pomocą pomiarów z tarasu na 4-tej kondygnacji wieży.
Z wykresu wynika, że w s z y s t k i e dostrzeżenia fromborskie mogły być wykonane z "poszerzonego ganku". Pozornie zdają si~ stanowić wyjątek 2 obserwacje: 29 i 31
(numeracja według B i r k e n m aj er a).
Obserwacja nr 29 z daty 13. VII. 1520, odnosząca się do
opozycji Saturna, wymierzona w południku, była dokonana
nie' we Fromborku lecz w Olsztynie. Był to czas wojny z Zakonem. Kopernik jako administrator Warmii przebywał wówczas
na zamku w Olsztynie. Zabrał niewątpliwie ze sobą z From-borka trikwetrum i astrolabium (ryc. 4, Urania XXIV 133).
Takie przypuszczenie potwierdza okoliczność, że narzędzia te
ocalały mimo zdobycia i spalenia całego Fromborka (z wyjątkiem katedry) przez Krzyżaków oraz zniszczenia kwadrantu, który pozostał, o czym Kopernik wspomina. Rozległe
obserwacje kwadrantem były wykonywane przez Kopernika
przed wojną z Zakonem pełne dwa lata: 1515 i 1516. Później
się już wcale u niego nie pojawiają, gdyż Kopernik narzędzia
tE:go najwidoczniej już nie odtworzył.
Pozostaje jeszcze do omówienia obserwacja nr 31, odnosząca się do pomiarów paralaksy Księżyca w południku w dni 1l
27. IX. 1522, dokonana we Fromborku. Co do niej, to wystarczyłoby, aby taras Kopernika wystawał tylko o l metr ku
wschodowi poza południową ścianę wieży, a już mieściłaby
się w zasięgu jego "horyzontu".
Nawiasem należy tu wspomnieć, że - jak to wykrył prof.
M. Kamieński - obserwacja nr 28 opozycji Jowisza w dniu
30. IV. 1520 r. ma mylny czas. Kopernik podaje "11 godzinę
po północy", co jest niemożliwe, gdyż wtedy był już dzieli
i Jowisz nie mógł był widoczny. Błąd ten figuruje nie tylko
we wszystkich wydaniach "De Revolutionibus", ale takż:=
w manuskrypcie Kopernika. Może to być wynik interpolacji.
Astronomowie

mają

średnim sąsiedztwie
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Z rozwazan naszych wynika, że taras południowy przy
Kopernika, jeżeli istotnie istniał, spoczywał może na
podmurowaniu sięgającym do podwórza katedry. Należałoby
zatem przekopać teren w pionie pod tarasem w poszukiwaniu
ewentualnych śladów odnośnych fundamentów.
Pozostaje jeszcze do krytycznego przedyskutowania najprawdopodobniejsze miejsce, na którym stał we Fromborku
kwadrant Kopernika. Z dokładnego opisu budowy i sposobu
ustawienia kwadrantu na "kamiennej podstawie (pavimentum)", starannie wypoziomowanej "za pomocą dyoptry lub
śródwagi, iżby się w żadną stronę nie pochylał" (De Revolutionibus) wynika, że przyrząd ten był ustawiony z racji swego
przeznaczenia na solidnych fundamentach, a więc w terenie.
Flaszczyzna samego kwadrantu wymaga dokładnego zorientowania jej w południku, a obsługa narzędzia dobrej· widoczności latem i zimą ku południowi. We Fromborku wysokość
Słońca w południe prawdziwe waha się w granicach od 12°.2
(przesilenie zimowe) do 59°.0 (przesilenie letnie). Prowizoryczne
pomiary kwadrantem libelkowym wykazały, że dość prawdopodobnym punktem, w którym mógłby stać kw'łdrant Kopernika, jest miejsce pod murem obronnym pomiędzy jego wieżą
i katedrą. Sto lat temu Niemcy postawili tutaj domek dozorcy, który ma być teraz wyburzony. I tu należałoby dokonać
wykopów, by wykryć przypuszczalne ślady "pavimentum".
Jeżeliby się to udało, należałoby odtworzyć "w kamieniu lub
metalu" - jak podaje Kopernik - jego kwadrant i ustawić
go obok wieży. Stanowiłoby to potrzebne uzupełnienie rekonstrukcji obserwatorium Kopernika we Fromborku.
wieży

KONRAD RUDNICKI -

Warszawa

ZAGADNIENIA GRAWITACYJNE A ASTRONOMIA
Astronomię można uważać

za naukę o budowie wszechjest ona jakby dopełnieniem fizyki
i chemii. Fizyk lub chemik zajmuje się badaniem stanów,
jakie materia przybiera w różnych warunkach i studiuje zjawiska, jakie w różnych warunkach mają miejsce. Natomiast
t1stalenie, gdzie w rzeczywistości - poza laboratorium - zachodzą takie lub inne warunki i gdzie w rzeczywistości tak
właśnie lub inaczej przebiegają zjawiska to należy do
astronoma (w obrębie kuli ziemskiej do geofizyka). Taki jest
świata

i w tym

ujęciu

8

URANIA

najpospolitszy pogląd na miejsce astronomii wśród innych
nauk i zgodnie z nim większość ,astronomów pojmuje swe
zadania.
Ale badając budowę wszechświata astronom nieraz spotyka
stę ze zjawiskami nie opracowanymi jeszcze teoretycznie ani
doświadczalnie przez fizyków, ba z takimi, których opracowanie doświadczalne w laboratoriach wydaje się całkiem
r:iewykonalne. Dość będzie przytoczyć stan rozrzedzenia materii (10-25 g/cma), jaki spotykamy w pyle kosmicznym, który
miliardy razy przewyższa rozrzedzenie gazu w najdoskonalszej
"próżni" otrzymywanej laboratoryjnie, lub temperatury rzędu
milionów stopni występujące we wnętrzach gwtazd. Przestrzenie kosmiczne są jedynym laboratorium, w którym możn:.J.
badać takie zjawiska. Nie można w nich wprawdzie dokonywać sztucznych eksperymentów, ale można obserwować zjawiska zachodzące samorzutnie. W tych wypadkach od astronomii wymaga się nie tylko informacji, gdzie takie zjawiska
zachodzą, ale równi.eż badania samych zjawisk jako takich.
Biorąc to pod uwagę można również traktować astronomię
nie jako dopełnienie fizyki, lecz jako jej dział zajmujący się
zjawiskami nie dającymi się wytwarzać sztucznie w labara
toriach. To drugie podejściE do rzeczy jest właściwe astrofi·
zyce, która, pozostawiwszy astronomil gwiazdowej (patrz cykl
artykułów w XXIII tomie Uranii str. 199, 231, 262, 289, 329)
zagadnienia rozmieszczenia gwiazd i materii międzygwiazdo
wej, sama obejmuje dziś zagadnienia stanu fizycznego, w jakim znajdują się poszczególne gwiazdy lub obłoki pyłu kosmicznego. Istnieje jednak obszerna klasa zjawisk fizycznych,
o których wiadomości czerpiemy prawie wyłącznie z obserwacji astronomicznych, pozostająca poza obrębem zasadniczych
zainteresowań astrofizyków. Mam na myśli zjawiska grawitacyjne.
Wskutek tego, że przy powierzchni Ziemi siły grawitacyjne wywołują duże przyśpieszenia wynoszące 981 cm/sek2 ,
zjawisko ciążenia pod wpływem przyciągania Ziemi jest nader dobrze wszystkim znane i dość dokładnie zbadane nal1kowo, lecz zarazem wskutek tego właśnie silnego ziemskiego
przyciągania wielce utrudnione jest badanie przyciągania innych ciał, a tym samym dokonywanie jakichś laboratoryjnych
doświadczeń dotyczących grawitacji.
Wprawdzie Ziemia posiada nie tylko pole grawitacyjne, ale
również inne, np. magnetyczne; nie stanowi ono jednak istot-
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nej przeszkody w przeprowadzaniu doświadczeń nad magnetyzmem z dwu powodów. Po pierwsze stosowaniem odpowiednich osłon potrafimy tak zmienić przebieg linii pola magnetycznego, że w niewielkich obszarach przeznaczonych na wykonywanie doświadczeń możemy się praktycznie odizolować
od wpływu magnetycznego pola Ziemi. Po wtóre, na powierzchni Ziemi jej naturalne pole magnetyczne ma stosunkowo małe natężenie, nie dos1ęgające 0,4 ersteda, podczas gd:'>laboratoryjnie potrafimy wytwarzać silne pola, dochodzące
nawet do milionów erstedów. Wobec nich naturalnego pola
magnetycznego Ziemi można w większości doświadczeń nie
brać pod uwagę.
Podobnie ma się sprawa z polem elektrycznym Ziemt.
1-tórego wpływ daje się zauważyć tylko w szczególnych wypadkach. Dlatego teoria magnetyzmu i elektryczności prawie
w calości zbudowana jest na podstawie doświadczeń labo-·
ratoryjnych, coraz to dokładniejszych i coraz bardziej skomplikowanych.
Inaczej jest z doświadczeniami grawitacyjnymi. Przycią
ganie dwu mas nie zależy od ich stanu fizycznego, ani od
stanu fizycznego przestrzeni, która je oddziela. Linie pól grawitacyjnych nie dają się ugiąć przez ustawianie na ich drodze jakichkolwiek osłon. Nie potrafimy przeto odizolować się od
pola przyciągania Ziemi nawet w najmniejszym chociazb)
obszarze. Nie potrafimy równit=>ż wytwarzać w laboratoriach
silnych pól grawilacyjnych, które mogłyby konkurować z naturalnym polem Ziemi.
Upraszczając zagadnienie, a mianowicie zakładając kulisty
kształt ciał, można powiedzieć, ze pole grawitacyjne zależne
Jest tylko od masy ciała i od odległości od środka tej mas:;.
Siła ciężkości jest mianowicie wprost proporcjonalna do masy
1 odwrotnie proporcjonalna do kwadratu odległości od środka
masy. Zmniejszać odległości nie można dowolnie, gdyż granicę
stanowi tu powierzchnia ciala. Więc aby zwiększyć bardziej
siłę ciążenia musimy powiększać masę ciała albo przez zwięk
szanie rozmiarów przy tej samej gęstości (ciężarze właściwym),
albo przez zwiększanie gęstości. To ostatnie daje się niestety
przeprowadzać tylko ·w bardzo wąskich granicach. bowiem
w warunkach ziemskich nie znamy materii o gęstości przewyższającej więcej niż kilkakrotnie średnią gęstość globu
ziemskiego. Teoria i doświadczenie wskazuje, że nie zyskamy
również nic przez nadawanie dałom jakichś innych, bardziej
skomplikowanych kształtów. Przeciwnie, kształt kulisty jesl
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tutaj jeszcze najbardziPj pomyślny. Praktycznie pozostaje więc
tylko metoda powiększania wielkości ciał mających wytwarzać laboratoryjne pola grawitacyjne. Ponieważ jednak non~ensem byłby projekt konstruowania w laboratorium ciaht
dorównującego rozmiarowi Ziemi, przeto nie mamy możności
wytwarzać pól grawitacyjnych tego choćby rzędu, co pole
ziemskie, nie mówiąc już o polach tak silnych, aby pole
ziemskie było przy nich znikomo małe, jak to daje się uzyskać dla pól elektromagnetycznych. A więc w rezultacie przy
doświadczeniach nad grawitacją musimy mierzyć zaledwie
niewielkie dodatki, jakie do pola grawitacji ziemskiej wnoszą pola sztucznie utworzone, co nawet przy nadzwyczajneJ
precyzji pomiaru możliwe jest tylko w najbliższym otoczeniu
badanego ciała, a tym samym wyklucza konstruowanie eksperymentów bardziej skomplikowanych.
Rys, l. Schemat doświadczenia
C a v e n d i s h a. Pręt zakończony
dwiema kulami i z~wieszonv na
sprężystej nici odchyla siE, od położenia naturalnego, jeśli do koń
ców pręta zbliżymy z przeciwległych
stron dwie dodatkowe
masywne kule. Zmierzywszy następnie siłę potrzebną do skrę
cenia nici, poznajemy siłę, z jak<!
przyciągaj-l si·~ kule.

Historia fizyki zanotowała właściwie tylko dwa doświad
czenia grawitacyjne . .Jedno wvkonane po raz pierwszy przez
C a v e n d i s h a w r. 1788 (rys. l) pozwoliło bezpośrednio
zmierzyć siłę z jaką przyciągają się kulki o znanych masach
i znanej odległości, drugie zaś przeprowadzone w roku 188J
przez .J o 11 y'ego pozwoliło porównać przyciąganie Ziemi
z przyciąganiem kuli ołowianej o znanej masie (rys. 2). Przy
dzisiejszym stanie fizyki doświadczalnej oba wydają się nader prymitywne. Inne doświadczenia były tylko ich powtórzeniem lub nieistotnymi odmianami. Poza tym umiemy jeszcze
tylko wyznaczać doświadczalnie natężenie naturalnego pob
grawitacyjnego Ziemi. Gdybyśmy więc byli zdani wyłączni<'
na eksperymenty, mało wiedzielibyśmy o grawitacji, a wąt
pliwe nawet, czy znalibyśmy prawo powszechnego ciążenia.
Rzeczywiście, laboratoryjne doświadczenia odegrały w dziejach teorii grawitacji małą rolę. Były one wprawdzie przy-
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datne przy wyznaczaniu pewnych liczbowych wielkości, jak
np. stałej grawitacji, jednak zasadnicza teoria rozwijała się
w oparciu o zjawiska astronomiczne.
Jeśli to nawet prawda, że bezpośrednią pobudką do sformułowania zasady powszechnego ciążenia było dla Newtona
spadające jabłko, to .w każdym razie wiadomo, że powziął on
ic ideę po dokładnym przestudiowaniu podanych przez

Rys. 2. Schemat doświadczenia J o 11 y'go. Silę, z jaką Ziemia przyciąga
na szali wagi równoważymy odważnikiem, umieszczonym
na drugiej szali. Gdy pod pierwszą szalą umieścimy wielką kulę oło
wianą, bedzie ona dodatkowo przyciągać leżącą na- szali kulę i spowoduje wYchylenie się wagi. To przyciąganie można zrównoważyć drugim
mniejszym odważnikiem położonym na szali przeciwnej. Stosunek mas
obu odważników wyznacza stosunek sił ciążenia wywieranych przez
Ziemię i kulę ołowianą.

kulę położoną

K e p l er a praw ruchu planet. Właśnie z praw keplerowskich, na drodze matematycznej, wyprowadził Newton ścisłe
sformułowanie prawa ciążenia, a liczbowe prześledzenie ruchów Księżyca było pierwszym sprawdzianem słuszności nowoodkrytego prawa. Przez długie lata obserwacje astronomiczne dostarczały coraz to nowych dowodów słuszności praw
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newtonowskich, choć już w ubiegłym wieku zaczęto dostrzega<:
pewne ślady mezgodności przewidywań opartych na teorii
Newtona z obserwacjami.
Pewne poprawki do teorii Newtona wniosła szczególna
teoria względności ogłoszona w r. 1905. Jej teoretyczne przewidywania można było - w dość gruby zresztą sposób sprawdzić na pewnych elektromagnetycznych doświadczeniach
nad cząstkami elementarnymi, które pośrednio wskazywały
na zmianę masy bezwładnej wskutek zmian energii cząstki.
Brakowało jednak doświadczalnych podstaw do twierdzenia,
że wraz ze wzrostem bezwładności zwiększa się siła przycią
gania każdego ciała.
W roku 1916 E i n s t e i n ogłosił ogólną teorię względno
ści, która, tłumacząc po raz pierwszy w dziejach nauki sam
mechanizm grawitacji, orzekala, że każda masa wytwarza wokół siebie pole grawitacyjne zmieniające stan otaczającej przestrzeni w sposób dający się opisać geometrycznie. W jej uję
ciu prawa grawitacji Newtona stały się jedynie prawami
przybliżonymi. Z konieczności najważniejszą drogą do sprawdzenia, czy poprawki przewidziane do newtonowskich praw
grawitacji przez teorię względności są słuszne, okazały si~
obserwacje astronomiczne, które r;>;eczywiście wykazały lepszą
zgodność obserwowanego ruchu planet z relatywistycznym
ujęciem przyciągania. Podobnie, obserwując odchylenie promieni światła gwiazd przechodzącego w pobliżu Słońca (w czasie całkowitego zaćmienia), udało s1ę potwierdzić przewidziane
przez ogólną teorię względności przyciąganie fotonów przez
pole grawitacyjne. Wreszcie astronomowie zaobserwowali przewidziane przez ogólną teorię względności poczerwienienie
światła wysyłanego przez gwiazdy wytwarzające silne pole
grawitacyjne.
Ogólna teoria względności nie jest teorią wykończoną. Na
Jej tle stale powstają nowe hipotezy, bądź rozszerzające pierwotne myśli Einsteina, bądź też korygujące je. Wszystkie takie hipotezy dotyczące grawitacji potrzebują jakiegoś sprawdzianu, który mogą dać prawie wyłącznie obserwacje astronomiczne. Dlatego każdy zajmujący się grawitacją musi dziś,
tak samo jak w czasach Newtona, dobrze się orientowac
w astronomii, a najlepiej, jeśli sam będąc fizykiem, jest jednocześnie astronomem.
Warto zaznaczyć, że skutkiem rozwoju teorii grawitacyjnych nowego znaczenia nabrała stara i zdawaloby się przeżyta
gałąź astronomii zwana mechaniką nieba, zajmująca się obli-
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czaniem ruchów ciał niebieskich należących do układu planetarnego. Ten dział astronomii, rozbudowany na podstawie
praw Newtona, przez długie lata za główny cel stawiał sobie
obliczanie efemeryd, to znaczy przewidywanie, gdzie na niebie będzie widoczne dane ciało w żądanym czasie, aby można
je zawsze bez trudu odszukać wśród otaczających gwiazd.
Dziś, w dobie maszyn elektronowych, tego rodzaju zadania
są ciekawe raczej z punktu widzenia sztuki rachmistrzowskiej
niż teorii i efemerydy oblicza się przeważnie z dokładnością
większą niż potrzeba dla praktyki.
Sytuacja zmienia się zasadniczo z chwilą, gdy przed mechaniką nieba staje zagadnienie rozstrzygania między róż
nymi hipotezami grawitacyjnymi, różniącymi się drobnymi
szczegółaml. W tych warunkach zwiększenie dokładności rachunków mechaniki nieba, jak również - należące do astrometrii stałe zwiększanie dokładności pomiarów położeń
ciał niebieskich staje się nadzwyczaj aktualne i celowe. WszelJde poniesione tutaj trudy opłacą się sowicie dokładniejszym
poznaniem praw grawitacji należących do podstaw fizyki.
W chwili obecnej tak pojęta "relatywistyczna mechanika
nieba" stawia dopiero pierwsze kroki, lecz już może się poszczycić cennymi osiągnięciami. Przypuszczalnie będzie się ona
rozwijać i nie jest wykluczone, że z czasem mechanika nieba
zajmie znowu centralne miejsce w astronomii, które zajmowała przez kilka ubiegłych wieków.
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Radziecki astronom l. I. P u t i l i n zebrał ostatnio na łamac.h.
pisma "Izwiestia Astronomiczeskoj Obsjerwatorii" (Odessa, Tom. II
'IA'YJ>. II str. 7) dane z licznych prac dotyczących planetoid i doszedł
do na,-;tępujących wniosków:
l)
Należy
odróżnić łączną masę wszystkich ciał należących do
pierścienia planetoid od masy planetoid indywidualnych.
2) Za planetoidy można uważać tylko te ciała, których średnica
jPst większa od l km, co odpowiada ciałom jaśniejszym od 18 wielkości gwiazdowej (absolutnej).
3) Ilość tak określonych planetoid - łącznie z nieodkrytymi - wynosi około 139 000.
4) Łączna masa wszystkich ciał należących do pierścienia planetoid wynosi 0,1 masy Ziemi (6.10211 g).
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5) ŁąC7..na masa poszczególnych planetoid wynosi zaledwie O,Q08
masy Ziemi (5.0.1024 g).
6) Masa indywidualnych planetoid stanowi 8,4°/o całej masy pierścienia. Główną masę stanowią natomiast meteory i pył.
7) średnia gęstość materii (planetoid, meteorów i pyłu) wewnątrz
pierścienia o "grubości" 2, "wysokości" 0,2 jednostki astronomicz.nej
wynosi 4.10-14 g/cma.
8) Gdyby materię znajdującą się w całym pierścieniu zebrać
w jedną kulę o gęstości równej średniej gęstości kuli ziemskiej miałaby ona średnicę 5900 km.
Putilin uważa, iż tak znaczna ilość pyłu znajdującego się w pierścieniu planetoid powinna spowodować selektywne rozpraszanie świ2-
tła, wskutek czego gwiazdy obserwowane w pobliżu ekliptyki powinny
wykazywać efekt poczerwienienia. Efektu tego dotychczas nie dostrzeżono, nikt nie robił jednak systematycznych prób dla jego wykrycia.
K. R.
Ilość

komet periodycznych

W Acta Astronomika (ser. c, Vol. 5, str. 33-39), wydawanych w Krakowie, pojawił się katalog komet z lat 1936-49 opracowany przez
astronoma czeskiego J i r i B o u il k a. Stanowi on ciąg dalszy podobnego katalogu wydanego w Japonii w r. 1936 przez A. S. Y a m a m o t o,
zawierającego elementy orbit 693 komet, wszystkich, jakie zaobserwowano przed r. 1936. Bouska w osobnej tabeli zestawił także elementy komet periodycznych, których znamy już 45. Należą one do nastę
pujących "rodzin": Jowisza- 27, Saturna- 5, Urana- l, Neptuna - 8.
"Bezrodzinnych" komet jest 4. Obiegi ich nie odpowiadają żadnej plan~ie, gdyż wynoszą: 128, 156, 164 i 493 lat. Najkrótszy obieg wykazuje kometa Enckego - 3.28, najdłuższy kometa Borelly'ego (2) -493 lat.
Kometę Enckego obserwowano już od r. 1786 w czasie jej 42 nawrotów
do Słońca,, kometę zaś Halley'a dostrzegano podczas 30 pojawień, począwszy od r. 467 przed n. e. Kometa Halley'a, jako najdawniej znana,
ma w katalogu numer porządkowy l. Katalog Bou;\ki zamyka się
liczbą porządkową 742.
J. G.
Powstanie kraterów

ksi~życowych

Od dawna trwa spór, czy kratery na Księżycu są śladami jego dawnej
wulkanicznej, czy też zostały utworzone przez spadanie
olbrzymich meteorów. Rozstrzygnięcie sporu drogą teorety=ą jest
bardzo trudne. Ostatnio nauka zaczęła siG zwracać do doświadczeń
odtwaru>.jących w małej skali laboratoryjnej hipotetyczne procesy na
powierzchni Księżyca. Wyniki otrzymane taką drogą nie mogą być
działalności
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oczywiście

całkiem miarodajne. jednak odpowiednio podbudowane
teoretycznie - pozwalają wyciągnąć pewne wnioski nie tylko jako·
:::.ciowe, lecz nawet ilościowe .
. Ciekawe są ostatnie doświadczenia P. F. S a b a n i ej e w a nad
spadkiem ciał na warstw<: cementu leżącą na twardym podkładzie. Usy}Jana i wyrównana warstwa cementu odpow1ada wierzchnim, sypkim warstwom skorupy Księżyca. Twarda podkładka reprezentuje głębsze pod·
kłady skalne. Zmieniając grubosć w::Jrstwy sypkiej oraz kształt, rozmiary, stan fizyczny i pr<:dkość spadających ciał można otrzymać mocele różnych kraterów meteorytowych. Niektóre z nich (por. rys. l)
przypominają wybitmc utwory ksi~życowe.

Rys.

l. Dwa sztucznie 'wytworzone ,,kratery
przez rzucenie grudki gipsu i cementu w

księżycowe", powstałe
warstwę cementu.

Popierając doświadczenia rozważaniami teoretycznymi, koniecznymi
dla uwzględnienia zmiany skali badanych zjawisk, można dojść do
\'llliosku, że powstanie kraterów na Księżycu daje się wytłumaczyć
hipotezą

meteorytową

jeśli

przyjąć,

że:

l) Meteoryty spadłe na Ks1ężyc miały dość regularne kształty kuliste i składały się z materiału sypkiego.
2) Powierzchnia Księżyca posiada warstwę gleby różną własnościami
fizycznymi od bardzlej spóJnych, głębszych warstw.
3) Meteoryty spadały w kierunku nie wiele różnym od pionowego
i z prędkością odpowiadającą swobodnemu spadkowi z dużej odległości
pod wpływem przyciągania Księżyca. Spadek nigdy nie wywoływał
eksplozji.
4) Meteory spadały jeden po drugim, co najwyżej nielicznymi grupami, lecz nie wszystkie na raz.
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Takie warunki mogły zajść w rzeczywistości, jeśli wokół Ziemi po
tej samej - w przybliżeniu - orbicie co Ksi~życ krążyły nicgdyś inne
znacznie mniejsze satelity, które mogły zostać następnie przyciągnięte
przez Księżyc. Satelity takie nie mogły spadać na Ziemi~. czym dałoby się wytłumaczyć brak śl<?.dów podobnej wielkości kraterów na
powierzchni Ziemi.
[Wg BjuUetien WAGO" Nr U, 7 (1953))

Obserwacje gwiazd

K. R.

zaćmieniowych

Gwiazdy podwójne obiegające wspólny środek masy w r;łaszczyżnie
do kierunku naszego widzenia przesłaniają się nawzajem.
Dla obserwatora ziemskiego powoduje to periodyczne zmiany blasku
odbywające się z wielką regularnością. Są one przez astronomów pilnic
śledzone. Jeżeli oprócz dokładnej krzywej zmian blasku, uzyskanej na
drodze fotometrycznej, zmierzy się na spektrogramach tej gwiazdy
szybkości radialne obu jej składników, to wówczas można rachunkiem
system takiej dwójki gwiazd "rozwiązać" i wyznaczyć: rozmiary, masy
oraz jasności ciał składowych. Wynik jest tu tym ciekawszy, że nawet
w najpotężniejszych teleskopach ciał składowych gwiazdy oddzielnie
nie dotrzegamy, gdyż zlewają się one w jeden punkt świetlny z powodu
ogromnej od nas odległości.
zbliżonej

W obserwatorium krakowskim dokonywa się masowo obserwacyj
zmian blasku gwiazd tego typu od wielu lat (od 7. X. 1920 r.). Obecnie
najaktywniejszym obserwatorem tych zjawisk jest w Krakowie dr Róża
S z a f ran i e c. Oto krótka statystyka jej dotychczasowego dorobku:
r 1934/5 i 1947 - 1 998 obserwacyj, r. 1948 - 2 512, r. 1949 - 3 003,
r. 1950 - 2 534, r. 1951 - 2 102, r. 1952 - 2 510, razem w ciągu 7 lat
14 659 obserwacyj, wykonanych wizualnie metodą Argelandera. S tatystyka ta odnosi się tylko do obserwacji, których wyniki zostały opublikowane. Dostrzeżenia dały 531 momentów najmniejszego blasku odnoszących się do 104 różnych gwiazd, co stanowi 19°/o gwiazd zaćmie
niowych uwzględnionych w efemerydach na r. 1953, wydawanych przez
Obserwatorium Krakowskie dla użytku międzynarodowego.
Przytoczone wyniki dotyczą jednak jedynie kontroli mechaniki tych
co jest cenne ze względu na wykrycie zakłóceń ruchu, które
w tych "ciasnych" systemach podwójnych są duże. Jeszcze cenniejsze
wyzyskanie tego olbrzymiego, wartościowego materiału obserwacyjnego
stanowiłoby stworzenic krzywych zmian blasku tych gwiazd. Jeżeli
przyjmiemy, że 250 obserwacyj zmian blasku jakiejś gwiazdy wystarcza
do zestawienia krzywej zmian blasku, to w rozpatrywanym materiale
jest takich gwiazd 19.
J. G.
układów,
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zaćmienia Słońca

29. II. 1952.

Opublikowano wstępne wyniki obserwacji c a łkowiteg o zaćmienia
z dnia 29. II. 1952 r. dokonanych przez e kspedycję Uniwersytetu
Leningradzkiego. Obserwacje dotyczyły jasności korony słonecznej, nieba
oraz wybranych punktów powierzchni Ziemi i były dokonywane fot ograficznie (częściowo przy pomocy kamer pozbawionych obiektywów)
oraz wizualnie. Całkowitą jasność korony słonecznej oceniono na około
0,07 luksa, co stanowi mniej niż poło\\'ę jasności Księżyca w pełni wynoszącej około 0,16 luksa. Farniary wykazały, że jasność powierzchni
Ziemi w czasie całkowitego zaćmienia nie ulega zmianie i w środku
zaćmienia jest praktycznie taka sama, jak zaraz po nastąpieniu zać
mienia całkowitego.
K. R.
(Wg Astronomiczeskij Cirkutar 136,10. 1953)
Słońca

IV

Międzynarodowy

Kongres Astronautyki

W sierpniu 1953 r. odbył się w Zurychu (Szwajcaria) IV Międzyna
rodowy Kongres Astronautyki. Z inicjatywą zwołania Kongresu wy~tąpiła Międzynarodowa Federacja Astronautyczna, zaś stroną organizacyjną zajmowało się Szwajcarskie Towarzystwo Astronautyczne. Kongres zgromadził wielu znanych naukowców z całego świata - fizyków.
chemików, matematyków, astronomów, biologów i inżynierów, którzy
dokonali wymiany zdań i poglądów o naukowych problemach podróży
międzyplanetarnych.

Pierwsze dni Kongresu objęły, obok spraw administracyjnych, spra
VJozdania i dyskusje, m. innymi o kon ieczności stworzenia międzyn a 
rodowego słownictwa, które obejmowałoby całokształt wiedzy o astronautyce, dalej o projekcie założenia i wydawania pisma "Acta Astror.autica".
Drugą, oficjalną część Kongresu otworzył prof. dr J. A ck er i
z Zurychu. W ciągu czterech następnych dni wygłoszonych został o
28 odczytów i referatów naukowych, ilustrowanych przeźroczami i filmami. Lista wygłoszonych referatów, na której figurują nazwiska
l. .Crocco, von Karmana, Bunsemanna, Brauna, A. G.
H a l e y'a i. in. świadczy o tym, że Kongres omówił wyczel'pująco
wszystkie zagadnienia tej nowej gałęzi nauki.
Na zakońc-zenie obrad powzięto uchwałę, że następny Kongres odbr,dzie się w dniach 2-7 sierpnia w Innsbruku (Austria) w 1954 r .
G.

Ruchy osi ziemskiej a budowa

wnętrza

Ziemi

Obserwacje drobnych zmian w położeniu osi ziemskiej w przestrzeni
(tzw. nutacji), przy jednoczesnym badaniu zmian położenia osi ziemskiej
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względem

powierzchni Ziemi (.,wędrówki bieguna") pozwalają teoretycznie
wiele informacji o stanie fizycznym wewnętrznych war;;t·,v
Ziemi, zwłaszcza jej jądra. Takie ob.;;erwacje przeprowadza się
cd wielu lat w obserwatoriach astronomicznych, biorących udział w mię
dzynarodowej służbie szerokości geograficznej. Przy ostatnich opracowaniach obserwacji otrzymanych w ten sposób w ciągu kilkudziesięcin
lat okazało się jednak, iż obarczone są one wielkimi błędami przypadkowymi i systematycznymi, wskutek czego wyciagnięcie jakichś dale,i
idących wniosków o budowie wnętrza Ziemi jest niemożliwe.
otrzymać

W ostatnich latach w Połtawskim Obserwatorium Grawimetrycznym
opracowano nowy, bardziej precyzyjny program obserwacji oparty nu
mnym, skrupulatniejszym wyborze gwiazd, względem których mierzy
się położemc osi Ziemi oraz na częstszych i dokładniejszych obserwacjach. W roku 1949 rozpoczęto próbne obserwacje według tego programu
i dziś po kilkuletniej praktyce możn?. mieć nadzieję, że uda się w ten
sposób osiągnąć dostateczną dokładność wyników. Ostateczne wycią
gnięcie wniosków będzie jednak możliwe dopiero po zebraniu długiego
ciągu obserwacji. W ciągu pierwszych lat wypełniania nowego programu okazało się, że dzisiejsze wiadomości o ruchach gwiazd na sferze niebieskiej są zbyt niedokładne, aby można było z należytą ścisłościa
przewidzieć na każdy dzień współrzędne gwiazd, względem których wyznacza się położenie osi ziemskiej. Dlatego stało się konieczne wykonanie pomocniczych obserwacji dla zmierzenia z większą dokładnością
1 u chów własnych gwiazd wykorzystywanych przy obserwacjach. Program tych obserwacji jest obecnie opracowywany teoretycznie przez
paltawskich astronomów.
Poltawski system obserwowania ruchów osi ziemskich ma być w najbliższym czasie przyjęty przez w~zystkie stacje szerokościowe w ZSRH
oraz przedstawiony Międzynarcdcwej Unii Astronomicznej do przyjęcia
w całym świecie.
(Wg Trudy Poltawskoj Grawimietrijczesko:i
Obsjerwatorii IV, 294. 1951)

K. R.

KRONIKA P. T. M. A.
Pi e r w s z y w P o l s c e k u r s s z l i f o w a n i a z w i er c i a d e ł
astronomicznych odbył się w dniach: 15. IX.-1. X. 1953 r
w Kole Warszawskim PTMA, w użyczonych na ten cel przez Obserwatorium Astronom. U . W. dwóch specjo.lnych pom1eszczeń szlifierskich przy Al. Ujazdowskich 4. Ilość uczestników była ograniczona do S
(6 z Warszawy, 2 z Krosna) ze względu na posiadane jedynie 4 betonowe stoiska szlifierskie. Kurs składał się z 8 póltoragodzinnych pogadanek wprowadzających inż. K. C z e tyr b ok a oraz codziennych
wielogodzinnych zajęć praktycznych pod kierunkiem inż. A. RYb ar-
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s k i e g o. Cwiczenia praktyczne
pogadanki uzupełniały się wzajemnie.
W pogadankach prelegent wyłożył znaczenie długości ogniskowej teleskopu, jego jasności, omówił granice stosowalności zwierciadeł sferycznych
i konieczność ich parabolizacji, zwracając uwagę na wzrastające trudności parabolizacji wraz ze wzrostem jasności zwierciadła. Wyłożon')
warunki dla powiększeń normalnych, granicznych i omówiono sik
rczdzielczą teleskopów. Podano najprostsze wzory teoretyczne, przykłady
przeliczeń oraz gotowe tabele liczbowe. Demonstrowano również rozwiązania konstrukcyjne budowy teleskopów i ich części, dając w.;;kazówki o sposobach obróbki materiałów, wpływie temperatucy na naprężenia, ugięcia itp. Podano tabele minimalnych grubości zwierciadeł.
Wyłożono też sposoby wykonywania lusterek Newtona, najprostszych
okularow jedno- i dwu3oczewkowych, lunetek celowniczych i innych
części składov.'Ych teleskopu amatorskiego.
Inż. K. Rybarski prowadził naukę praktyczną szlifowania i polerowania zwierciadeł na czterech stoiskach równocześnie. Każdy z uczestników otrzymał 2 płyty szkla'1ne 15-centymetrowe i potrzebne ma-·
teriały ścierne. Po wyszlifow~niu zwierciadeł pokryto je mieszaniną
kalafonii i smoły 1 przystąpiono do ich polerowania, sprawdzając wyniki metodą cieniową. Zwierciadła o krótszych ogniskowych parabollzowano. Trzech uczestników kursu ukończyło wykon:tnie zwierciadeł,
reszta kontynuuje pracę w miarę czasu wolnego od zajęć zawodowych.
W toku jest obudowanie luster celem konstrukcji samych teleskopów.
Od uczestników kursu oczekujemy w przyszłości miłośniczych obserwacji nieba nadających się do opublikowania na łamach "Uranii"
15-centymetrowy teleskop daje ku temu duże możliwości.
J. G.

OBSERWACJE
KRZYSZTOF SERKOWSKI

Luneta ze

szkieł

od okularów

Ze szkieł od okularów można zbudować zupełnie niezłą lunetę,
dobrze nadającą się do amatorskich obserwacji astronomicznych. Skonstruowanie takiej lunety zajmie nic więcej, niż parę godzin. Wszystkie
części potrzebne do mej kosztuja razem około 40 złotych.
Luneta taka daje 20-krotne powiększenie. Można przez nią obserwować
kratery na Księżycu . plamy na Słońcu, fa?:y planety Wenus, księżyce Jowisza. Możliwe, że uda się nawet zobaczyć przez nią pierścienic Saturna, coprawda bardzo niewyraźnie. Starannie skonstruowana luneta ze szkic!
od okularów pozwoli dostrzec wiele słabych gromad gwiezdnych, niewidocznych gołym okiem oraz będzie rozdzielać składniki gwiazd podwójnych, odległe od siebie o kilkanaście sekund kątowych.
Tal<" jak każda luneta astronomiczna, luneta ze szkieł okularowych
daje obrazy odwrócone ("do góry nogami"), co przy obserwacjach astronomicznych wcale •1ie przeszkadza. Przedmioty, oglądane przez lunetę otoczone są wąskimi barwnymi obwódkami, ale widać je wyraźnie.
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kupić

w

każdym

lunety są 3 soczewki od okularów, które można
sklepie optycznym. Należy kupić następujące so-

czewki:
a) Dwie soczewki po + 10 D (czytaj "plus 10 dioptrii"). Zrobimy
z nich okular lunety. Mogą to być soczewki muszlowe (zwane inaczej
meniskami, lub soczewkami wklęsło-wypukłymi, rys. l a). Soczewki takie kosztują po 12 zł 50 gr za sztukę.

Rys. l. a - soczewka muszlowa,
b - płasko- wypukła,
c - dwuwypukła.

c
b) Jedną soczewkę + l D ("plus l dioptria''), która służyć będz;e
jako obiektyw naszej lunety. Długość ogniskowej takiej soczewki wynosi l metr. Kosztuje ona 4 zł 80 gr. Powinna to być soczewka dwuwypukła, lub najlepiej płasko-wypukła (rys. 1). Soczewka muszlowa
nadaje się znacznie gorzej na obiektyw lunety. Daje ona niczłe obrazy
dopiero po przykryciu diafragmą z otworem o średnicy 20 milimetrów.
Od paru lat w handlu najbardziej rozpowszechnione są soczewki
muszlowe. Soczewek dw..~wypukłych należy szukać u optyków, którzy
mają stare zapasy soczewek.
Jakość naszej lunety zależy w dużym stopniu od staranności, z jak<J
wypolerowane są powierzchnie soczewki -stanowiącej obiektyw lunetki.
Kupienie starannie wypolerowanej (tj. mającej dokładnie sferyczne powierzchnie) soczewki jest kwcsti~ szczęśliwego przypadku. Ze względu
na to, że soczewki + l D są stosunkowo nicdrogie, warto kupić od razu
parę sztuk (najlepiej kupować każdą u innego optyka) i próbując,
jakie każda z nich daje obrazy gwiazd po wstawianiu do lunety, w) ·
brać najlepszą.

Prży kupowaniu soczewek należy zwrócić uwagę, aby nie kupić s oczewek typu "punktal", które mają powierzchnie niesferyczne i zupe!nie nie nad.."'ją się do naszej lunety. Optyk nie potrzebuje przyszlifov,ywać brzegów soczewek (i nie powinien żądać za to dodatkowej opłaty,
cG się często zdarza). Nie przyszlifowane soczewki są okrągłe i maj j
śl'ednicę 45 lub 50 milimetrów
Główną rurę lunety najlepiej skleić z cienkiego kartonu, zwijają-:
go kilkakrotnie. Rura powinna być zupełnie sztywna i mieć długość
115 cm. Srednica jej powinna być' o parę milimetrów większą od śred-
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nicy soczewek. Aby uniknąć odblasków należy wyczerruc wewnątrz
rurę oraz kartonowe oprawy soczewek tuszem, lub atramentem. Należy
zrobić to jeszcze przed sklejeniem.
Soczewkę, stanowiącą obiektyw, oprawimy w następuj4cy sposób.
Staranni~
wytniemy z cienkiego kartonu prostokąt o rozmiarach
7 cm X 20 cm, oraz z grubszego kartonu 2 prostokąty o rozmiarach
2 cm X 13 cm. Mniejsze prostokąty, po wyczernieniu i posmarowaniu

Rys. 2.

Luneta w !;)rzekroju w sk1li l : 3.

klejem, kładziemy na więl-.szym wzdłuż jego dłuższego boku, oraz
wstawiamy między nie pionowo soczewkę + l D. Następnie zwijamy
\\·szystkie kartoniki w ru1·kę dokoła soczewki (rys. 2} i wsuwamy tę
rurkę do głównej rury lunety tak głęboko, aby soczewka znalazła się
w odległości 10 cm od końca rury (wtedy nie wpadają do niej świa
Ha boczne}. Jeżeli obiektyw jest soczewką muszlową, lub piasko-wy·
pukłą, musi być skierowany wypukłością ku temu keńcow i główneJ
1·ury, który jest bliżej niego. Przed wklejeniem soczewki nn lcży j'!
starannie wyczyścić i podczas wklejania nie dotykać powierzchni soczewki palcami, aby ich nie pobrudzić.
Obiektyw musi być dokładnie nacentrowany, to znaczy ustawiony
dokładnie prostopadle do rury. Ma to d ec y d u j ą c y wpływ na ostrość i czystość
obrazów, dawanych przez lunetę. Aby skontrolować, czy obiektyw jest prawidłowo ustawiony, wycinamy z kartonu diafragmę, czyli
pierścień (rys. 3} o średnicy zewnętrznej takiej, jak wewnętrzna średnica głównej rury
lunety. Wewnętrzna średnica pierścienia powinna być równa 2 cm. Diafragmę tą wstawiamy do rury tuż przed obiekty·wem i skierowujemy rurę obiektywem w stronę jakiegoś ciemnego kąta pokoju. Następnie ustaRys. 3. Diafragma
wiamy lampę tak, aby nasza twarz była
obiektowa.
jasno oświetlona i zaglądamy do rury lunety
z tego końca, który znajduje się dalej od
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obiektywu. Jeśli oko umieszczone jest dokładnie naprzeciw
wylotu rury, to gdy obiektyw jest prawidłowo nacentrowany,
te b<;dą współśrodkowe z otworem diafragmy (rys. 4 - a). Jeśli
te me pokrywają się ze sobą i są widoczne z boku. a nic na tle
diafragmy (rys. 4 - b), to obiektyw nie jest nacentrowany i
delikatnic zmieniać jego nachylenie. Najlepiej robić to, dopóki
nie zaschnie klej, którym sklejaliśmy oprawę obiektywu.

Rys.

środka

odbicia
odbicia
otworu
należy

jeszcze

4. Wygląd wnętrza lunety pcdczas cc'ltrowania obiektywu:
a- obiektyw nacentrowany, b - obiektyw nie nacentrowany.

Okular lunety oprawiamy zupełnie podobnie jak obiektyw, tylko
trochę dłuższej rurce, o długości 45 cm. Rurka ta musi mieć tak1
.Srednicę, żeby dobrze wsuw<>.ła się do głównej rury lunety. Oczywiście
wsuwamy ją z przeciwnej strony. niż obiektyw. Jeżeli okular robimy
z soczewek muszlowych, to muszą one być zwrócone wypukłościami do
siebie (rys. 2}. Największe, 20- krotne powiE;kszenie luneta daje, gdy
soczewki okularu stykają się ze sobą.
w

Okular należy zaopatrzyć w diafragmy. Jedną, z bardzo równo
starannie wyciętym otworem o średnicy 35 mm umieszczamy w odległości 38 mm od tej soczewki, która znajduje si<; bliżej obiektywu.
Diafragma t.a służy do zasłonięcia brzegów pola widzenia, w których
obrazy są niewyraźne. Po założeniu takiej diafragmy średnica pola
widzenia lunety będzie wynosić 2 stopnie kątowe. Drugą diafragmę,
7 otworem o średnicy 15 mm umieścimy w odległości 23 mm od soczewki, znajdującej się najdalej od obiektywu Podczas obserwacji
przez lunetę umieszczamy oko tuż przy tej diaJ'ragmie.
1

Obserwując

przez lunetę, nastawiamy na ostrość (ogniskujemy) wsuna odpowiednią głębokość do głównej rury lunety rurkę, w której oprawione są soczewki, stanowiące okular.

v.ając
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Jeśli

nic zależy nam na du.lym powiększeniu, można spróbować
soczewki okularu w większej odległości, najlepiej 6 cm jedna
od drugiej. Luneta daje przy takim rozstawieniu soczewek powiększe
nie tylko 14-krotne, ale zwykle obrazy są znacznie wyraźniejsze. Do
obserwacji Drogi Mlecznej, mgławic i gwiazd zmiennych można zroLić drugi okular o jeszcze mniejszym powiększeniu z dwóch soczewek
po + 5 D, rozstawionych w odległości 13 cm jedna od drugiej. Luneta
z takim okularem daje powiększenie 7-krotne.
umieścić

Rys. 6. Osie
w przekroju

Rys. 5. Podstawa lunety
w skali l: 4.

rura lunety

Rys. 7. Fotografia lunety.

Jeżeli trafił nam się wyjątkowo dobry obiektyw i obrazy planet
przy 20-krotnym powiększeniu są b ar d z o wyraźne, warto postarać
5ię o okular
dający większe powiększenie. Najlepiej nadaje się tu
okular od mikroskopu albo od lornetki pryzmatycznej. Np. okular mikroskopowy z oznaczeniem 10 X dawać będzie po założeniu do naszej
lunety powiększenie 40-krotne.
Podstawę do lunety najprościej jest zrobić z trzech kwadratowycn
deseczek, o rozmiarach 20 cm X 20 cm, połączonych ze sobą, jak na
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rys. 5. W górnych brzegach obu pionowo stojących deseczek należy
zrobić półokrągle zagłębienia głębokości 2 cm i wylepić je wewnątr7.
np. wojłokiem. Osie lunety wykonamy z dwóch kijków o średnicy około
4 cm. Muszą one być starannie wygładzone papierem szklanym. Na
jednym końcu każdy z kijków musi mieć wgłębienie (rys. 6), pasujące
do głównej rury lunety. Kijki te przylepiamy mocnym klejem stolarskim do rury lunety po obu stronach jej środka ciężkości, który znajdujemy, gdy okular wsunięty jest na taką głębokość, że wyraźnie
widoczne są dalekie przedmioty.
Osie lunety spoczywać będą we wgłębieniach w pionowych deseC'.lkach podstawy. Całą podstawę podczas obserwacji ustawia się na jakimś stoliku, wyniesionym przrd dom (rys. 7). Obrót lunety wokół
pionowej os1 wykonuje się po prostu przez obrót całej podstawy
\Vzględem stolika 1 ).
Zwykle obrazy aawane przez lunetę są bardziej wyraźne, gdy przed
obiektywem lunety umieścimy diafragmę z otworem o średnicy 2 cm,
taką. jak przedstawiona na rys. 3. Po nałożeniu na obiektyw lunet:-r
ze szkieł od okularów takiej 2-centymetrowej diafragmy widzialem -co prawda z pewnym trudem - gwiazdy 9-tej i pól wielkości gwiazdowej .
Luneta ze szkieł cd okularów dobrze nadaje się do obserwacji
gwiazd zmiennych metodą Argelandera. Należy wybierać do obserwacji
taką lu.."letą gwiazdy zmienne 7-ej lub 8-ej wielkości. Można również
naszą lunetą obserwować plamy s.oncczne. Najłatwiej zobaczyć je na
białym papierze, umieszczonym w odległości kilkunastu centymetrów
od okularu lunety, skierowanej na Słońce. Lepiej )est jednak kupić
ciemne okulary dla spawaczy. W t::lkich okularach na oczach pierwszorzędnie widać przez lunetę plamy słoneczne.
Luneta nasza będzie nie\vątpliwie lepsza od tych, które skonstruował
C' a l i l e u s z. Parniętajmy o tym, że nawet obserwacje przez lunetę
ze szkieł od okularów mogą mieć znaczenie naukowe.
J,;_ M. LEPSKIJ -

Kirowograd (Ukraina)

Zai:mienie

Słońca

dnia 30 czerwca 1954 roku w Polsce

Dnia 30 czerwca 1954 roku w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej
widoczne zaćmienie Słońca, które w pobliżu Suwałk będzie
całkowite. W dniu tym cień Księżyca padnie na kulę ziemską w Stanach
Zjednoczonych Ameryki Północnej (w stanic Newada), po czym nakreśli n·1 Ziemi pas o szerokości około 150 kilometrów, w którego
granicach zaćmienie będzie widziane jako całkowite. Pas ten przejdzi€'
będzie

1)

nii".

Opis b:lrdzioj udoskonalonego
kwiecień- cr.erwiec 1948.

montażu

podaje W . Fangor w ,.Ura-
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przez terytorium Kanady, przez południowe rubieże Grenlandii i Islandii,
przez wszystkie wyspy Faroerskie, przez najbardziej północne z wysp
Shetlandzkich i przetnie Norwegię i Szwecję od m. Bergen do wysp
Oland i Gotland.
Następnie strefa całkowitego zaćmienia przesunie się na terytorium
Z. S. R. R. i na północno-wschodnie pogranicze Polski.

2'f•

'f"(T\1oro

1AtMllot•

\101"0

3 A~M,H'ł/l
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3Alrl'""~

~..Al.T

Zaćmienie Słońca

w dniu 30. VI. 1954 r. w Polsce. Reprodukcja oryginalnej mapy nadesłanej przez doc. M. M. Lepskiego.

ze stale wzrastającą szybIran, Afganistan, Pakistan i wreszcie opuści Ziemi~
w północno-wschodnich Indiach, w pobliżu miasta Adfmtr.
Dalej

kością

cień Księżyca będzie się przesuwać

przez
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W tym samym czasie
okryje
i Ameryki Północnej.
zaćmienie Słońca,

półcień,

w którym będzie widoczne częse1owe
oraz pobliskie części Azji, Afryki

całą Europę

Częściowe zaćmienie

wejdzie na Polskę od strony pólnocno-zachodTu, na brzegu morza Bałtyckiego, na granicy z Niemcami, zacznie
się ono najwcześniej, o godzinic 12 minut 33 i pół według czasu środ
kcwo europejskiego. Po upływie 18 minut zaćmienie ogarnie całą
Polskę. W każdej miejscowości zaćmienie częściowe trwać będzie prawie dwie i pół godziny.
nięj.

Najpóźniej,

o godzinie 15 minut 17, częściowe zaćmienie zakończy
w Polsce w miejscu, gdzie się stykają granice Polski, Czechosło
wacji i Związku Radzieckiego.

się

Wszędzie

w

Polsce maksymalna faza

zaćmienia

przekroczy 0,86.

Na załączonej

mapce linie kropkowane łączą punkty, w których
zaćmienie jednocześnie się zacznie 1 jednocześnie się skończy (izochrony)
Grubą linią ciągłą jest zaznaczona południowo-zachodnia granica strefy
zaćmienia całkowitego. Linie przerywane łączą punkty, w których zać
mienie częściowe osiąga tę samą fazę maksymalną, tj. w których jednakowa będzie maksymalna zasłonięta przez Księżyc część średnicy
słonecznej.

Fosługując

nietrudno znaleźć dla każdej dowolnie
moment początku i końca zaćmienia. NietrudnC\
również ustalić, czy będzie to zaćmienie częściowe, czy też przejdzie
w całkowite, a w wypadku częściowego - obliczyć jego fazę maksymalną. Tak np. w Suwałkach zaćmienie rozpocznie się o godzinie 12
minut 45, a skończy się o godzinie 15 minut 9 czasu środkowo-europej
skiego i będzie (przez 1m 26S) całkowite. W stolicy kraju, Warszawie,
zaćmienie trwać będzie od godziny 12 minut 44 do godziny 15 minut 101/2
i będzie częściowe, przy czym jego faza maksymalna wyniesie 0,95,
bardzo więc nieznaczna tylko część Słońca powstanie nieprzysłonięta.

wybranej

się

tą

mapką,

miejscowości

Im dalej w kierunku północno-wschodnim, tym większa będzie
Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej maksymalna faza zaćmienia.
Zaćmienie całkowite wystąpi na północ - wschód od linii RudnikiLipsk.
w

Zaćmienie całkowite przekroczy granicę Folski o godzinie 13 minut 59. Po upływie minuty dotrze do Suwałk, a po upływie dalszych
trzech minut opuści teren Polski.

Podajemy obok tablicę czasu tnvania w Polscc w dniu 30 czerwca
1954 r. zaćmienia całkowitego. Obejmuje ona czas trwania zaćmienia
całkowitego w Suwałkach, w Gołdapic i w wielu innych miejscowościach, położonych w strefie zaćmienia całkowitego.
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Z chwilą , gdy Księżyc zasłoni całkowicie jasny dysk słoneczny, staną
Widoczne zewnętrzne części atmosfery Słońca , czyli tzw. korona.
Na niebie ukażą się gwiazdy, spostrzegane wieczorami tylko podczas
zimy. Korona słoneczna będzie ic wiecić w gwiazdozbiorze Bliźniąt.
~ię

W

liście

do Redakcji Uranii Doc. M . M. Lepskij pisze:

.,Wszelkich obliczeń doko'1ałem na podstawie elementów Bessela.
opublikowanych w .,Roczniku Astronomicznym Z. S. R. R. na rok
1954". Zwrócić się do czasopisma .,Uran'ia" poradził Tni Witalij
Aleksandrowicz Bronszten, sekretarz Biuletynu Wszechzwiązkowego
Towarzystwa Astronomiczno-Geodezyjnego".
(Przyp. Red.)
Obserwacje gwiazd zmiennYch

długookresowych

Obserwacji sześciu zmiennych długookresowych w bliskości maksimów ich blasku dokonywałem za pomocą 8 cm s:.::ukacza komet Zeissa.
Ogółem dokonałem 264 obserwacji. Dane dotyczące zmienności gwiazd
oraz momentów ich maksimów zaczerpnąłem z katalogu gwiazd zmiennych B. Kuk a r k i n a i P .. P ar c n a g o, jasności gwiazd porównan1a
z atlasu W e b b a. Na załączonych WYkresach każdy punkt jest średn i <!
arytmetyczną wyników obserwacji jednego wieczoru.
R And : Zakres zmian blasku: 5m.0-15m.3, okres 409d, przewidywane
maksimum J. D. = 2434580. Obserwacji 65. Zaobserwowany
moment maskimurn J. D.
2434575. 0-R - -5d. Zaobserwowana jasność maksymalna 6m.7.
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S Cas:

zakres zmian blasku : 61111.2-lSm.a, okres 612d, przewidywane
maksimum J. D. = 2434596. Obserwacji 54. Zaobserwowany
moment maksimum .T. D. = 2434579 . 0-R = -17d. Zaobserwowana jasność maksymalna 9m.1. Maksimum było wię c wyjątkowo słabe,
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zakres zmian blasku: 7m.l-13m.2, okres 485d, przewidywane
maksimum J. D. = 2134611. Obserwacji 45. Zaobserwowany
moment maksimum J. D. = 2434590. 0-R = -21d. Zaobserwowana jasność maksymalna sm.o.
zakres zmian blasku: sm.2-12m.7, okres 270d, przewidywane
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maksimum J. D. =2434493. Obserwacji 52. Zaobserwowany
moment maksimum J. D. = 2434580. 0-R +87d. Zaobserwowana jasność maksymalna 9m.2.
RY Her: zakres zmian blasku: 8m.2-14m.2, okres 22ld, przewidywane
maksimum J. D.
2434564. Obserwacji 15. Zaobserwowany
moment maksimum J. D. = 2434570 . 0-R - + 6d. Zaobserwowana jasność maksymalna 9m.2.
Z Peg: zakres zmian blasku: ?m.9-13m.5, okres 324d, przewidywane
maksimum J. D.
2434604. Obserwacji 33. Zaobserwowany
moment makc;il'num J. D. 2434617 . 0-R
t 13d. Zaobserwowana jasność maksymalna 8m.2.
A. W1·óblewski
Sekcja obserwac•yjna P. T. M . A. \Varszawa

Obserwacje Giacobinid (Drakonid)
Obserwacje prowadziłem gołym okiem w Krośnie n /Wisłokiem, woj.
Rzeszów. Czas poszczególnych zjawisk określałem zegarkiem uregulo-wanym wg radia. Dnia 9. X. 1953 r. (19h30m-20h30m) zauważyłem
18 meteorów o barwach: 8 białych, 4 czerwone, 3 żółte i 3 zielonkawe,
z tych 7 należało do roju Gwcobinid (o barwach: 4 białe, 2 czerwono:!,
l zielonkawy). Meteorv roju były o jasnościach om-+ 3m. Najdłużej
trwający {3 sek) ślad pozo~tawił meteor z roju om, barwy zielonkawej.
Wyznaczyłem radiant roju koło delta Smoka. Meteory miały czas trwania od 1-3 sek. Warunki atmosferyczne sprzyjały.
Abram Leon, Krosno n/Wisłokiem

ASTRONOMIA W SZKOLE
W sprawie
się

stało

że

Kółek

Szkolnych P. T. :M. A.

Redakcja Uranii udzieliła miejsca nd łamach
miesięcznika dyskusji na temat programu i metod nauczania astronomti
w szkole średniej. Konieczność i celowość takiej dyskusji wynikają
prosto i z praktycznego stanu nauczania astronomii i z dziwnego zjawiska "zmowy" milczenia panującej zarówno w publikacjach pedagogicznych jak i na konferencjach metodycznych wokół trudności zwią
zanych z nauczaniem tego przedmiotu. W mojej wypowiedzi - opartej
na nikłej, bo zaledwie 3-letniej, praktyce nauczania- chciałbym sformulować szereg postulatów dotyczących metod pracy istniejących przy
szkołach kółek kandydatów P. T. M.A. oraz przy okazji podkreślić ich
znaczenie i rolę przy procesie nauczania astronomii. Stojąc na stanowisku utrzymania obecnego programu przedmiotu, wysuwam koncepcję
ustalenia ogólnych założeń planu pracy oraz jej form i metod dla
szkolnych kółek P. T. M. A. W istnieniu takich kółek widzę ważny czynnik sprzyjający pracy nauczyciela nad realizacją programu i w walce
o wyniki nauczania - o ile jest mi wiadomo - niestety przez niego
niezupełnie doceniany. Kółka P. T. M. A. albo ograniczają swoja pracQ
do rejestracji w Zarządzie Gł., otrzymania odznak, legitymacji i prenumeraty Uranii albo też w tej pracy nie wybiegają poza indywidualne osiągnięcia. Sądzę, że przez ..,."łaściwie zaplanowaną i systematycznie, rzetelnie realizowaną pracę, kółka P. T. M.A. mogą pomó::
Dobrze

URANIA

30

decydujący nauczycielowi, a swoim członkom-uczniom dasumę teoretycznych i praktycznych wiadomości z zakresu
astronomii - wiadomości nierzadko wykraczających poza program.
Praca biegłaby dwoma głównymi torami:
a) Zajęcia pozalekcyjne dla młodzieży klas licealnych, tzw. "wieczorki

w sposób
dzą

dużą

ciekawej astronomii" oraz
zajęcia wewnątrz kółka, wyłączme dla jego członków.
Pierwsze, prowadzone przez ::tktywnych, uzdolnionych członków P. T
M A. nosiłyby charakter pogadanek w połączeniu z dyskusją i obser ·
wacją nieba przyrząd::tmi dostępnymi młodzieży (np. lornetki, luneta
Slkolna). Tem::ttyka - wybrPne zagadnienia astronomii (np. podróże
na Księżyc i planety, życie gwiazd, powstanie Ziemi i układu planetarnego) lub też c1ekawlc opracow<Jny cykl, ukazujący Wszechświat jako
całość. Kilka wieczorków omawiających interesująco historię astronomii, jej związki z życiem społeczno-gospodarczym człowieka zbliżyłyby
uczniów do tej n::tuki. Gdy jest to możliwe, wyświetlamy odpowiednie
przeźrocza. W ciągu miesiąca można z łatwością przeprowadzić dwa
wieczorki. Obecni, to uczniowie klas .>tarszych (X-XI). Celowe jest
zorganizowanie akademii szkolnej ku czci M. Kopernika z częścią artystyczną, którą można wykonać na podstawie materiałów zawartych
w publikac.ii wydawnictwa "Sztuka" pt. "Rocznice i obchody kulturalne", rok wyd. 1953, str. 91. Akademia ta mogłaby być potraktowana jako początek szerszej akcji na terenie szkoły popularyzowania życia i dzieła M. Kopernika. W końcowych myślach o zewnętrz
nych pracach kołka chciałbym podkreślić na pod<;tawie własnego doświadczeni?., nieodzowność kilku pokazów nieba.
Zaj<;cia pozall'kcyjne tylko dla członków dają się ująć w następu
jące punkty:
l. Referaty opracowm'e kolektywnie, połączone z dyskusją na tematy, które zazwyczaj nauczyciel z braku czasu traktuje pobieżnie
i szkicowo (końcowe partie programu).
2. Obserwacje grupowe i indywidualne zjawisk nieba. Prowadzenie zeszytów obserwacyjnych tych zjawisk.
3. Wykonanie kilku prostych przyrzadów astronomicznych lub modeli.
4. Sporządzenie tablic graficznych oraz tablic ilustrujących rozwój
astronomii (zdjęcia wybitnych uczonych z krótkimi notami bibliograficznymi, zdjęcia obserwatorów itp.).
5. Urządzanie konkursów na gazetkach ściennych o tematyce astronomicznej.
Całość prac kółka musi się opierać na:
a) Biblioteczce astronomicznej uzupełnianej ciągle nowymi pozycjami i dostępnej dla całości młodzieży. W skład jej wejdą: publikacje serii astronomiczno-fizycznej P. Z. W. S. (około 20 pozycji) Wiedzy Powszechnej (około 11 pozycji), Towarzystwa Wiedzy PoWiszechnej
(około 6 pozycji). Można skorzystać z bogatej literatury popularno!'aukowej w języku rosyjskim. Z czasopism są bardzo pożyteczne roczniki: "Uranii", "Problemów", "Wiedzy i Życia", ,.Prirody", "Znanie

b)

siła".

b) ,.Archiwum" wycinków z prasy codziennej i periodyków. Do tego
dodatki kulturalno-naukowe dzienników (np. ,.Życie Wars7.awy", "Dziennik Zachodni", "Dziennik Polski" "życi~ Poznańskie",
.. Sztandar Ludu", .,Sztandar Młodych" i inne).
Byłoby wyważaniem otwartych drzwi podkreślanie na tym miejscu
znaczenia pomocy i opieki ze strony nauczyciela dla pracy kółka, jak
równie" udawadnianie, że dobrze pracujące k6lko, to usunięcie wieb~
słuzyć będą
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trudnośc.i na drodze realizacji programu astronomti, to wręcz kwestia
utrzymania tak obszemego programu, jak obcenie obowL-jzujący. Moje
luźne uwagi, szkicowane na gorąco w "ogniu·' praktyki zawodowej,
dalekie są od wyczerpania problemu. Pommąłem sprawy: wspólnego
~rzeglądu trudniejszych numerów Uranii, wycieczek do obserwatoriów
astronomicznych, rodzaju dokumentacji prac kółka itp. Wyrosły te
uwagi z określonego terenu (ubogiego pod względem warunków naucza··
nia przedmiotu: brak światła elektrycznego, duża odległość od ośrod
kć:w uniwersyteckich) i są do podobnych terenów i szkół dostosowane'.
Jeżeli jednak spowodują ożywienie dyskusji na tPmat programu i metod nauczania e>.stronomii, w następstwie której astronomia przestame
być "michałkiem" w szkolE' średniej i odzyska właściwą jej pozycję
w procesie kształtowania światopoglądu ucznia- wówczas będę uważe>ł,
że przez ich skreślenie swój cel osiągnąłem.
M. Sawicki, Józefów k. Biłgoraja.

PRZEGLĄD

WYDAWNICTW

Mikołaj Kopernik: O Obrotach Sfer Niebieskich. KS. I. Państw.
Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1953. Cena w opr. płóciennej 50 zł.

Do

zespołu

uroczystości

jubileuszowych Roku Kopernikowskiego
siódme z kolei - a w tłumaczeniu polskim drugie wydanie fundamentalnego dzieła Kopernika "0 Obrotach", dokonane
przez Polską Akademię Nauk pod redakcją Aleksandra B i r k e n m aj er a. Księga pierwsza tego dzieła zawiera przedmowę redakcji, z której dowiadujemy się, że z powodu przeszkód personalnych, a zwłaszcza
merytorycznych wydanie całości dzieła w roku jubileuszowym okazało się
niemożliwe. Dlatego P. A. N. postanowiła już tE'raz ogłosić księgę I, abv
w ten sposób zaznaczyć związek wydanej pracy z jubileuszowym rokiem
1953. Po przedmowie następuje tekst łaciński księgi I, opracowany przez
K G a n sińca na podstawie zarówno autografu Kopernika, jak
i pierwszego wydania norymberskiego z r. 1543, następnie tłumaczenie
na język polski dokonane przez Mieczysława B r o ż k a i wreszcie
obszeme wyjaśnienia tekstu polskiego, opracowane przez Al. Birkenmajera.
dołącza się również

I tu nasuwa się pierwsza uwaga. Jeżeli jakiekolwiek względy nic
na wydanie w roku jubileuszowym całości dzieła i jeżeli
jednak włożono poważną pracę w wydanie pierwszej księgi, to zdaje
się, nie wiele większą pracę należałoby włożyć, aby tę I. księgę wydać
nie jako osobne wydawnictwo jubileuszowe, ale jako integralną część
całości, której następne księgi wyszłyby później, w miarę postępu prac.
Jeżeli bowiem ukaże się całość dzieła, w którym będzie również i nowe
opracowanie księgi pierwszej, w takim razie obecne "jubileuszowe"
wydanie tylko księgi pierwszej straci zupełnie rację bytu.
pozwoliły
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Inna uwaga dotyczy szaty zewn~trznej. Papier rotograwiw·owy bez zarzutu. Lecz w tym jubileuszowym wydaniu nie widzimy ani
portretu Kopernika, ani żadnej reprodukcji autografu, lub pierwszego
wydania, a przcdeż przy opisie wszystkich dotychczasowych wydań
(w przedmowie) aż prosi si~ o dołączenie ilustracji choćby kart tytułowych tych wydań. Dlaczego dalej, na str. 39 tekstu łacińskiego i na
str. 70 tekstu polskiego, me umieszczono oryginalnego rysunku układu
heliocentrycznego, zaczerpniętego drogą reprodukcji albo z rękopisu,
albo przynajmniej z pierwszego wydania (jak to czyni np. Przypkowsk1
w swej broszurze "0 Mikołaju Koperniku" na str. 89, lub "Wiedza
i Zycie" 1953, Nr 4, str.. 243), a zastąpiono je rysunkiem, w którym
napisy żłożone są czcionkami naśladującymi czcionki... współczesnej
maszyny do pisania? Sądzę, że tego rodzaju szczegóły przyczyniłyby siG
wydatnie do zwiększenia dostojności szaty zewnętrznej wydawnictwa.
Do tego samego celu służyłby również język i styl polskiego przekładu. Sądzę, że język z większym odcieniem staropolszczyzny byłby
tutaj daleko więcej na miejscu, niż styl współczesny, użyty przez obecnego tłumacza. Poza tym tłumaczenic nic zawsze jest szczęśliwe i nic
zawsze oddaje istotną treść oryginału. Z pośród wielu przykładów, jakic można by tu przytoczyć, porównajmy tekst obecnego przekładu, np.
z rozdziału VI, str. 61:
"Ale oprócz tego wciąż jeszcze pozostaje problemem również
miejsce Ziemi, które na podstawie dotychczasowych wywodów
nic jest jeszcze określone Bo też dowód ów nie stwierdza
nic więcej, jak tylko nieskończono.5ć rozmiarów nieba w porównaniu z wielkością Ziemi; lecz wcale nie wiemy, jak daleko
sięga ta niewspółmierność".
z tekstem tłumaczenia Ludwika Antoniego Birkenmajera w broszurze:
"Mikołaj Kopernik. Wybór pism" Kraków 1920, str. 67:
,.Potrzcba nam jeszcze ustalić położenie Ziemi w przestrzeni
nie dość jeszcze pewne także i po tern, co się wyżej powiedziało. Nic bowiem innego nic wynika z tych wywodów, jak
tylko, że wielkość nieba jest nicograniczoną w porównaniu do
Ziemi. Jak zaś daleko może si<: rozciągać ten bezmiar przestrzeni,
tego wcale nie wiemy".
Trzeba przyznać, że nie tylko precyzja wyrażenia, ale i poprawnoM
tłumaczenia jest w tym drugim tłumaczeniu lepsza, gdyż jeżeli obecny
tłumacz słowa "immensitas mundi" umieszczone w tytule rozdziału Vt
tłumaczy na str. 59 przez "ogrom nieba", to dlaczego ten sam zwrot
na końcu tego rozdziału został na str. 61 przetłumaczony mylnie przez
,.niewspółmierność" w zwrocie: .,jak daleko sięga ta niewspółmier
ność", podczas gdy Birkenmajer tłumaczy: "Jak daleko może się rozciągać ten bezmiar przestrzeni".
Wreszcie ostatnia uwaga. Pierwsze wydanie polskie z r. 1854 po·-
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stawiło

:sobie za zadanie uprzystępnić myśl twórcy heliocentrycznego
systemu szerokiemu kręgowi czytelników, nie tylko takim, co są zdolni
ją śledzić w jej łacińskiej szacie językowej. Z treści całej przedmowy
obecnego wydania wynika, że ten sam cel i tutaj przyświecał wydawcom. Dlaczego w takim razie objaśnienia na str. 14 zostały podane
tylko w języku łacińskim? I dlaczego w obszernych objaśnieniach do
tekstu polskiego znajdują się cytaty w językach łacińskim, francuskim,
angielskim i niemieckim bez tłumaczenia na język polski?
Redakcja i wydawnictwo postawili sobie zaszczytne zadanie dać
wydawnictwo na najwyższym poziomie pod każdym względem, unikając
błędów i niedociągnięć wszystkich poprzednich wydań, nie wyłączając
ostatniego niemieckiego z r. 1949. Jednym ze środków wiodących do
tego celu jest bardzo poważna praca ustalenia tekstu łacińskiego na
podstawie autografu i pierwodruku, a to w tym celu, aby ustalony
tekst odpowiadał możliwie wiernie intencjom samego Kopernika. I to
jest pierwszorzędną zaletą niniejszego wydania. Sądzę jednak, że przytoczone wyżej uwagi dadzą się łatwo uwzględnić w całokształcie prac
związanych z wydawnictwem, którego wartość, poziom i szata rewPętrzna winny się wzajemnie uzupełniać w oznakach pietyzmu dla dzieła
nasrego Wielkiego Mistrza.
F. Rapf.

Errata. Urania, t XXIV Nr 12, w op1s1e rycin na okładce zamiast:
Znak zodiaku: Jednorożec, ma być: Znak zodiaku: Koziorożec.
KALENDARZYK ASTRONOMICZNY
na styczeń 1954 r.
Wszystkie zjawiska podano w czasie środkowo - europejskim.
Przez cały miesiqc obserwować można przez lunety jaśniejsze planetki: Cererę, Paladę, Junonę i Metydę według współrzędnych ze str. 36.
l. do 3. Na rannym niebie świeci sierp Księżyca ze światłem popielatym.
Wyżej na niebie znajdziemy Saturna i czerwonego a słabszego
Marsa tuż obok siebie. Dalej na prawo świeci Kłos Panny.
2. gh Słońce najbliżej Ziemi, Ziemia w perihelium.
2. 1Qh 30m do 12h za dnia Antares zakryty będzie przeż Księżyc.
Zjawisko trudne do zaobserwowania z powodu małej wysokości
nad horyzontem.
2. 22h SATURN W ZŁĄCZENIU z MARSEM w odstępie 1".3, na prawo
od nich gwiazda 5-tej wielk. lambda Panny.
3. około 2lh w dobrych warunkach obserwować można gwiazdy spadające Kwadrantydy, promieniujące z pogranicza gwiazdozbiorów
Smoka, Herkulesa i Wolarza (Bootes) .
4. !Oh Wenus w niewidocznym złączemu z Merkurym, odstęp l 0 •
4. 15h Wenus, a 16h Merkury w niewidocznym złączeniu z Księżycem.
5. lh 14m do 5h 49m obrączkowe zaĆ!menie Słońca widoczne tylko
z Antarktydy, Nowej Zelandii i wysp Fałudniowego Pacyfiku.
6. 6h rano planetka Cerera zakryje gwiazdę słabszą od niej o l wielk.
Zakrycie widoczne będzie w Zachodniej Afryce. U nas stwierdzimy
tylko zlanie się obrazów obu ciał niebieskich w jedną gwiazdę.
6. do 9. Wieczorem widać sierp Księżyca ze światłem popielatym.
11. 2Qh Uran w przeciwstawieniu ze Słońcem. W lunecie wykazuje on
tarczę o średnicy 4", stanowiącą 1/12 średnicy tarczy Jowisza.
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13./14. Mars mija gwiazdę 3-ciej wielk. alfa Wagi, odstęp 3/• 0.
14. 17h do 19h ZAKRYCIE PLEJAD przez Księżyc w wieku 2Y. dni
po I. kwadrze. Od zmierzchu obserwową.ć można zbliżanie się Księ
życa do gromady Plejad. Zakryciu ulegnie dolna część gromady.
Zakrycie środkoweJ najjaśniejszej gwiazdy Alkyone widoczne będzie
tylko w południowej, centralnej i wschodniej części Polski od godz.
17h 47m począwszy (Kraków). W miejscowościach na północ od linii
Legnica-Suwałki gwiazda Alkyone nie zostanie zakryta przez Księ
życ.

14. 19h Merkury w górnym złączeniu ze Słońcem.
15./16. Poniżej Księżyca świeci Jowisz. Złączenie o 2h, odstęp 4°.
16. 18h Neptun w kwadraturze ze Słońcem, znajduje się blisko gwiazdy
5-tej wielk. 82 panny. Odstęp 2)1!', przy końcu miesiąca zmniejszy
się do zaledwie 0'.3.
18. 13h Uran w złączeniu z Księżycem w odstępie 0°.2.
18./19. CAŁKOWITE ZAĆMIENIE KSIĘZYCA, widoczne w Polsce.
Wejście w
półcień o Oh 39m. Foczątek
częściowego zaćmienia
o I h 50m. Całkowitość zaćmienia od 3h 17m do 3h 47m. Koniec
zaćmienia
częscwwego o 5h 14m. Wyjście z półcienia o 6h 24m.
Kąty pozycyjne zetknięć z cieniem 81° i 314°. Wielkość zaćmienia
1.037 w jednostkach średnicy tarczy Księżyca. Poniżej Księżyca
świeci gwiazda 1-szej wielkości Prokyon, na prawo powyżej: Kastor
i Poluks, zaś dalej na prawo Jowisz.
20. 15h Słońce wstępuje w znak Wodnika; tarcza Słońca od 19. r. widoczna jest na tle gwiazdozbioru Koziorożca, i dopiero 16. II. przeh
dzie do gwiazdozbioru Wodnika.
20. do 22. Księżyc mija Regulusa, gwiazdę 1-szej wielkości.
25./26. Na lewo powyżej Księżyca widać Kłos Panny, dalej na lewo
Saturna.
26. 13h Neptun w złączeniu z Księżycem w odstępie 8°.
26. 23h Uran mija gwiazdę 8 y,; wielk. w odstępie 7" (l Y. średn. tarczy
Urana).
27. 14h Saturn w złączeniu z Księżycem w odstępie 8°.
27./28. Powyżej Księżyca świeci Saturn, na lewo od Księżyca Mars,
a w środku pomiędzy planetami znajdziemy gwiazdę 3-ciej wielk.
alfa Wagi.
28. 6h Neptun nieruchomy w rektascenzji (p. 16. I.).
28. 16h Mars w złączeniu z Księżycem w odstępie 6°. Pod koniec nocy
świecić będzie sierp Księżyca ze światłem popielatym, na lewo poniżej niego czerwony Antares, powyżej Księżyca Mars, a dalej na
prawo Saturn i Kłos Panny.
29. 13h Saturn w kwadraturze ze Słońcem. W tym okresie obserwowal:
można cień rzucany przez kulę Saturna na pierścień.
29./30. Tuż na prawo od Księżyca znajduje się Antares.
30. lh Wenus w górnym złączeniu ze Słońcem.
Minima Algola: 3d 5h.3; 6d 2h.l; 8d 22h.9; lJd 19h.7; 14d 16h.5; 26d 3h.8;
28d 24h.6 i 3ld 21h.4.
Minima główne Beta Liry: 8d lOh i 21d 8h.
Maksima gwiazd zmiennych długookresowych typu Mira Wieloryba:
10. I. 54 U Łabędzia Rekt.: 20h18m. Dek!.: +47°.7. Maks.: 6'!'1. Okres: 462d
R Panny
12 36
+ 7°.2
6'!'2
146d
14. I.
V Wolarza
14 28
+39°.1
6 1 ~4
259d
31. I.
Zjawiska w układzie satelitów Jowisza:
c - cień satelity przechodzi przez tarczę Jowisza (ciemna plamka).
• - zasłonięcie przez tarczę;
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kz- koniec zaćmienia;
O - satelita niewidoczny, gdyż znajduje się na tle tarczy Jowisza.
IV-ty satelita mija tarczę Jowisza: 4./5., 13., 21. i 29./30. I.
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Widoczny w drugiej części nocy w są
siedztwie Saturna, jako czerwona gwiazda 11/1 wielk.
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Świeci prawie całą noc jako najjaśniejsza gw. minus 2 1/ 4 wielk.

SATURN
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URAN

1.1 ~! ~~ l= ~~:~ l ~ ~; l ~~ ~~ ~7 ~~76 l t+ 22.5
~~:~ l ~!I3 30~~ l ~s ~~57

IO II. 14 3I - I2.2
23 44
9 so
Jako gwiazda s;, wielk. widoczny jest
w drugiej części nocy w gwiazdozbiorze
Wagi.
NEPTUN

l

l-

l

l

I l.
I3 3S
S.4
I I2
I I 52
IQ II.
I3 39 - 8.4
22 31
9 I3
Przez lunetki może być odszukany jako
gwiazda 8 wielk. w bliskim sąsiedztwie
gwiazdy S-tej wielk.: 82 Panny.

11. I. w przeciwstawieniu ze Słońcem,
jako vwiazda 6 wielk. dostępny przez
lornetki w gwiazdozbiorze Bliźniąt.

PLUTON
IO 021+ 22.71 IS 40
II II
9 59 + 23.I rs SS
S 34
W przeciwstawieniu ze Słońcem
będzie 12. 11. Jest gwiazdą 14-tej
wielk. w gwiazdozbiorze Lwa.
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l
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Planetka
Nr Nazwa Jasność
m

Cerera S
2. Palada 7
3. Junona S
9. MetydaS
I.

Rekt.
h

m

l Deki.
O '

Rekt. / Dek!.
h

m

O '

Rekt.
hm

l Deki.
0

1

1

Rekt.
hm

l Dek!.
o'

I2 45'0 + 7 34 r2 54'S + 7 19 I302'2 + 7 I9 13 07'9 + 7 34
951'6-2341 952'0-2339 9 49'5 -22 52 9 44'6 -21 I4
9 39'2- 004 9 36·1 + o I6 9 30 3 + I 03 9 22·6 + 2 16
6 49'3 + 2S 07 6 3S·o +2847 6 27 9 +29 I4 6 20'7 +29 29

Dla odszukania planetki należy w ciągu szeregu pogodnych wieczorów wykonać dokładne
rysunki z wszystkimi nawet naj.łabszymi gwiazdarot dostrzegalnymi przez uźywanfl lunetę
w okolicy nieba wskazanej przez w•półrzędne planetki. Przez porównanie rysunków znaleźć można planetkę jako tę z pośród gwiazd, która zmieniała sw• oołoienie z dnia na dzień
jednakowo w tym samym kierunku
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miesiąc

styczeń

1954 r.

Gllwict .-. l. Sekretariat Kola jest czynny w poniE'dzialkt i czwartki (godz . 16-19)
w Ghwtcach. ul. Sobiesktego 26, tel. 49-77 - inz. T. Adamski.
2. Biblioteka Jest czynna przy sekretariacie.
J. Pokazy nieba odbywają się w każdy bezchmw ny wieczór po uprzednim
telefonicznym porozumleniu się:
Gliwice - d. Sobtesktego 26, teł. 49-77 - :nz. T. Adamski.
Ruda SI. - ul. J-go Maja J2, tel. 524-67 l 524-69 - J . Kasza.
Stallnogród-Dąb, ul. Wlejska 7, tel. J19-87 Jan Palt.
kłaków - l. Sekretariat Kola jest czynny codziennie w godzinach 9-1J i 11)-19
(soboty 9-1J), ul. św. Tomasza J0/8, tei. 5J8-92.
2. Ludowe Obserwatorium Astronomiczne prowadzi na Wawelu pokazy nieba
przez lunety w każdy bezchmurny wieczór (oprócz nicdziel i świąt) w godzinach 19-21.
J. "Wir>czory astronomiczne" (sala Kola PTMA, ul. św. Tomasza JO): J>nt.>
10. I. (niedziela), godz. 18 - referat Macieja Mazura pt. "Zacmicnia Księłyca
1 Słońca widoczne w Polsce w roku 1954". Dnia 25. I. (ponicdzla'ck), godz. 18 referat Leszka Marszalka pt. "Wyznaczanie odległości mgławic pozagalaktycznych".
4. Seminaria astronomtczne dla członków Kora odbywaJą stę w kazdy wtorek
w godzinach 17-19 w lokalu Kota.
Nowy Sącz - Sckrctanat Koła je<;t czynny we wtorki i pi~ttki w godz. 17-19
w lokalu Kola, t.l. Jagiellońska 50a.
J o7nań - l. Sekretariat Kola jest czynny w poniedziałki, wtorki, środy i czwarlkt
w godz. 17-18. ul. Golęclńska 7, tel. 516-74 lub 34-35.
2. Dnia 20. I. (hoda), godz. 19 - w sali Pozn. Tow. Przyjaciół Nauk (ul. Lampego 27/29) zostanie wyświetlony film pt. .. Księzyc": po filmie dyskusja.
Toruń Sekretariat Kola j<:st czynny we wtorki i czv. artki w godz. 17-19, oraz
w soboty w godz. 9-11. W tych samych dntach i godzinach będą się odbywać
zebrania i zajęcia świetlicowe. Kolo przyjmuje zamówlenia zakładów pracy
1 świetlic na prelekcje o tematyce astronomic-zn.:!j. Kolo dysponuje w tym
relu fachowym! prelegentami.
2. W każdy drugi poniedziałek mieslaca o godz. 18 będą się odbywa<: w lokalu
Kola zebrania członków l gości, połączone z prelekcją i pokazami (tzw. ,.Wieczory Astronomiczne").
··· ~
J. Dnia 11. I. (poniedziałek), godzina 18 - prelekcja mgra \. Lisickiego z cyklU:
A'tronomia popularna".
Dnia 25. I. (poniedziałek), godzina 18 referat mgra J Tomaszewskiego
pt. "Czas w życiu i astronomii".
Obydwie prelekcje odbędą su: w lokalu Kola, Torun, ul. Ko?ernika 17
\\ arszawa l. Sekretariat Kola 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. U,iazdowskie 4, w każdy pogodny wieczór (oprócz niedziel l świąt) w godz. 20-22.

----

Kompletujemy roczniki "Uranii". Wobec wyczerpania nakładu następujących numerów "Uranii": 7-9 z r. 1948; 9-10 l 11--12 z r. 1951; l, 2, 3 i 9 z r. 1952 oraz
od l do 6 z r. 1953 - Zarząd G l. P'l MA prosi CZ;Iito!lnik:lw, którzy nie kompletują ,.Uranii", o odstępowanie nam wymienionych zeszytów za zwrotem
tch wartości i kosztów przesyłki.
Oc:I:znakl PTMA, dla członków zwyczajnych (emaliowane) w cenie 22 zł (plus
4 zł na koszta prze•ylki) oraz dla członków-kandydatów (oksydowane) w eentc
zł 4.50 (bez kosztów przesyłki) są do nabycia w biurze Zarządu GI. PTMA.
Obrotowa Jl.lapka Niella, do nastawiania na określony dziel\ i godzinę, ułatwia
rozpoznawanie gwiazdoziJiorów. 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 (plL.s 2 zł
na koszta przesylkll jest do nabycia w biurze Zarządu GI. PTMA.
Składka członków zwyczajnych wynosi 16 zł za rok kalendarzowy, a człon
ków-kandydatów (uczniowie szkól śre:mlch) 6 zł za rok szkolny, Członkowie
nowowstępujący wypełniają deklarację przystąptenia i wpłacają jednora·wwo
wpisowe zł 1,50.
w~zelklch wpłat na!o::iy dokonywać na konto zarządu GI. PTMA, Kraków, ul.
sw. 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
składki członkowskiej
Dla nicczłonków prenumerata roczna wynosi 24 o:l.
Cena zeszytu 2 7r.
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okładce:

Globus astronomiczny Marcina By l i c y z Olkusza (obecnie własność
Uniwersytetu Jagiell.). przywieziony w r 1494 wraz z innymi instrumentami tego astronoma do Krakowa, gdzie był wystawiony w Stuba
Communis Collegii Maioris. Pokaz tych narzędzi powtórzono w tejże
sali na wystawie Kopermkowskiej w r. 1953.
Znak zodiaku: Ryby.
Nr zam. 6311 - 19. 12. 1953 - M-5-14019 - 5.000 - ObJęt. 21,. ark. - Pap. sat. V kl.
60 gr. - Druk ukończono 20. l. 1954 r.
Drukarnia

Związkowa

w Krakowie, ul.

Mikołajska

13
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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.

JERZY POKRZYWNICKI -

Warszawa

NOWE HIPOTEZY KOMETARNE
Praca Bessela z pierwszej połowy XIX w. "0 możliwej niedostateczności teorii komet opartej wyłącznie na prawie cią
żenia" może być uważana za prekursorkę nowych i interesu-

jących współczesnych poglądów na rolę, jaką gra w 'ruchu
komet wyrzucanie materii z ich jądra. W cytowanej rozprawie
i w pracach swoich nad kometą Halleya Bessel zajmował się
zagadnieniem ilości materii, jaką traci ta kometa na skutek
wyrzucania materii przy swym przejściu koło Słońca i wpły
wem, jaki wywiera strata materii na okres obiegu tej komety.
Zagadnienie skracania się czasu obiegu komet wysunięte
zostało również przez E n ck e' go na skutek obserwacji nazwanej jego imieniem komety, odkrytej w r. 1786, a dostrzeżonej
ponownie w latach 1796 i 1805. Encke próbował tłumaczyc
zaobserwowane skracanie się czasu obiegu tej komety koło
Słońca (3,3 lat) przez fakt istnienia w układzie słonecznym
stawiającego opór środowiska. Bessel przestrzegał jednak przed
tłumaczeniem opartym wyłącznie na przesłankach grawitacyjnych, zwracając uwagę na możliwość wypadków, gdy okresy
obiegu komet mogą nie skracać się a przedłużać. Zresztą ruch
Księżyca jak i planet nie wykazuje istnienia podobnego śro
dowiska.
Przypuszczenie Bessela co do możliwości zarówno przyśpieszeń jak i opóźnień w ruchach komet potwierdziło się następnie na innych kometach. Ostatnio wiele uwagi temu zjawisku poświęcił znany radziecki astronom D u b i a g o, objaśniając je wpływem działania na jądro komety odrzutu po-

3R
wstającego

URANIA

w

związku

z wydobywaniem

się

z

jądra

materii
napo-

tworzącej głowę i warkocz komety. Zagadnienie to zostało
stępnie rozpracowane przez W h i p p l e' a. Przedstawimy
niżej w zarysie teorię wymienionych autorów.

Komety przebiegając w pobliżu Słońca wyparowują w prze-strzeń pewną część swych gazowych składowych, tworzących
otaczającą jądro komety tzw. "głowę". Utwory te składają
się głównie z atomów i molekuł w stanie gazowym. Najczęstszy składnik stanowią molekuły złożone z dwóch lekkich
atomów, takich jak OH, NH, CH, CN i C2 • Większość tych molekuł nie odznacza się stałością i rozpada się pod wpływem
promieniowania Słońca, którego ciśnienie wyrzuca do ogonów

komet produkty tego rozpadu, jak: N 2 , CO, C0 2 itp.
Można sobie wyobrazić, że komety, a właściwie ich ją
d r a, składają się częściowo z różny c h l o d ów H 2 0, N Ha,
CH 4 itp. i ich hydratów, częściowo zaś z w roś n i ę t ej w t e
lody materii meteorytowej, zawierającej przeważ
nie żelazo, wapń, magnez, mangan, chrom, krzem, nikiel, aluminium i sód. Nie ma dostatecznych danych do stwierdzenia,
jakiej wielkości mogą być poszczególne cząstki tej materii.
Przypuszczalnie są one rzędu od swobodnych atomów - da-jących emisyjne prązki metali do większych bloków wymiarów centymetrów lub nawet metrów.
Zgodnie z tym, można uważać komety za ciała stałe, bę
dące czymś w rodzaju "brudnych" lodowców lub "przegniłego"
śniegu.

Gdy masa taka zbliża się do Słońca, lekkie pierwotne molekuły wyparowują. Wywołuje to odrzut, który kieruje się
radialnie od Słońca, jeśli kometa nie wiruje sama wkoło swej
osi, lecz który posiada również i składową sił bądź opóźnia
jącą, jeśli kometa wiruje w kierunku odwrotnym do swego
ruchu orbitalnego, bądź przyśpieszającą, jeśli wirowanie jest
prQSte.
Rysunek l. przedstawia omawiany efekt w trzech wypadkach:
a) Jądro komety nie wiruje. Symetryczne parowanie nagrzewanej części daje odrzut w kierunku radialnym od Słońca.
Efektywne przyciąganie słoneczne jest mniejsze niż obliczone
z pozycji komety na jej orbicie. b) Jądro komety wiruje
w kierunku odwrotnym do jej ruchu orbitalnego. Nagrzana
powierzchnia przesunięta zostaje na niewielką odległość w okolice nie oświetlone. W tym wypadku odrzut posiada składową
odwrotną do ruchu orbitalnego, jak to pokazuje dłuższa
strzałka. Efekt ten wywołuje opóźnianie się komety, która
. stopniowo skręca po spiralach w kierunku Słońca, jak to wska-
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zuje linia przerywana. Dotyczy to m. in. komety Encke'go,
której okres obiegu wkoło Słońca skraca się. c) Proste wirowanie jądra wywołuje odrzut, który zwiększa prędkość ruchu orbitalnego i kometa skręca na zewnątrz, jak to ma miejsce u komety d'Arresta, której okres obiegu wydłuża się.
Zauważmy, że mamy tu pewien pozorny paradoks: opóź
niająca składowa odrzutu, podobnie jak opór ośrodka, wywołuje, na skutek "spadania" komety ku Słońcu [przypadek (b)],
a więc zmniejszania się rozmiarów jej orbity, skracanie się
okresu obiegu, czyli zwiększenie średniego ruchu dziennegoi odwrotnie dla składowej przyśpieszającej odrzutu.
Gdyby szybkości obrotu jąder poszczególnych komet były
znane i gdyby można było obliczyć czas opóźniania się w przechodzeniu ciepła, można by uważać problem wydłużania się,
względnie skracania okresów obiegów komet za niemal całko
wicie rozwiązany .
W miarę topnienia lodów przy kolejnych powrotach komet
.okresowych, powierzchnia ich staje się coraz bardziej "brudna",

c

Rys. l. Zależnie od kierunku obrotu jądra komety, odrzut powstający
pny wysyłaniu przez jądro w przestrzeń materii gazowej i pyłowej powoduje skracanie się (przyp. b) lub wydłużanie się (przyp. c) okresu jej
obiegu wokół Sło1'ica .

dopóki nie stanie się podobna do moreny lodowcowej, pod której powierzchnią warstwa twardego lodu bywa dobrze zabezpieczona .przed promieniowaniem słonecznym.
Z zaobserwowanych przyśpieszeń i opóźnień można obliczyć (przy pewnych dodatkowych, prawdopodobnych hipotezach}, że przeciętnie komety wyparowują przy każdym swym
kolejnym przejściu koło Słońca 1 / 200 swej masy. W wypadku
komety Enckego prowadzi to do wniosku, iż posiada ona masę
dostatecznie dużą, aby przetrw~ć 200 powrotów w ciągu 660 lat.
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Wynik ten zgadza się dobrze 7 obliczeniami B o b r o w n ik o w a. Należy jednak zwrócić uwagę na rozpad niektórych
komet i ostateczne zniknięcie komety Bieli, która według podobnych obliczeń powinna była istnieć jeszcze w ciągu
6000 lat. Wypadek ten wskazuje wyraźnie, że są jeszcze inne
procesy, może np. tego rodzaju jak spadek wzgl. "zawalenie
się" skorupy lodowej jądra komety, mogące doprowadzić do
szybszej jej dezintegracji. W ostatnich czasach rozdwojeniu
uległa wielka kometa 1882 II, kometa Sawerthala 1881 I oraz.
Taylora 1916 I. Kometa Brooksa z r. 1889 rozpadła się na
5 części prawie w oczach obserwatorów. Fakty te wskazują na
działanie w kometach czasem jakichś sił katastrofalnych, być
może o charakterze wybuchów.
Whipple wyprowadza, opierając się na ilości wyrzucanej
z jądra materii, wymiary twardego jądra komet. Dla prze·ciętnej komety byłaby to kula o promieniu kilometra, zawierająca około 4X 10 15 g materii.
Przy topnieniu i wyparowywaniu lodów zostaje uniesiona
w przestrzeń pewna ilość materii meteorytowej, pochodząca
z powierzchni bryły. Można przypisać temu procesowi rol~
tworzenia potoków meteorowych związanych z kometami, ew.
kometarnego pochodzenia.
Wydaje się, że mamy mocną podstawę do twierdzenia, iż
istnieją dwa zupełnie odrębne rodzaje kosmolitów (meteorów
i meteorytów): te które tworzą wielkie nieregularne bryły
podobne do Sichote Alińskiego meteorytu (uważanego przez
Fiesjenkowa za małą asteroidę) i te, które należały pierwotnie
do komet i rozproszyły się po przejściu przez stadium rojów
meteorów. Pierwsze z nich z uwagi na ich kształt nieregularny, skład chemiczny i właściwości krystaliczne - są prawdopodobnie szczątkami pochodzącymi ze zderzeń w pierście
niu asteroid 1 ), w przeciwieństwie do meteorów kometarnych,
których pochodzenia nie można przypisać kosmicznej "kruszarce".
N a zakończenie dodajmy, że Whipple podobnie jak Ku i pper i ostatnio U re y, skłania się do hipotezy, że komety powstają z kondensacji pierwotnej mgławicy słonecznej na peryferiach układu słonecznego, poza granicami orbity Plutona.
Hipoteza ta zbliżona jest do hipotezy J. W i t k o w ski e g o 2 ) ,
przypisującej kometom pochodzenie międzygwiezdne, różni
1
) Por.
Urania, XXIII (1952) str. 16--17, streszczenie
S. P i o t r o w ski e g o "0 zderzeniach planetoid".
2
) Por. Urania, XXIII (1952) str. 17.
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natomiast zasadniczo zarówno od poglądów O ort a 3)
i F i e s j e n k o w a, iż komety powstały z rozpadu przy wybuchu jakiejś dużej planety w pierścieniu asteroidalnym, jak
i od hipotezy W s j e c h ś w i a t s k i e g o co do wyrzucania
materii komet przez planety.
KONRAD RUDNICKI -

Warszawa

MERKURY
O powierzchni Merkurego wiadomo niewiele. Ponieważ ta
Ziemi, nigdy nie
na niebie nocnym
można Merkurego obserwować w wysokości nie większej niż
kilkanaście stopni nad horyzontem. Jest to niestety wysokość
wykluczająca dostrzeżenie drobniejszych szczegółów. Promienie świetlne biegnące od planety przechodzą wtedy przez grubą
warstwę atmosfery ziemskiej i wskutek jej drgań zniekształ
cają obraz. Luneta, powiększając obraz, zwiększa również
<irgania i przy powiększeniu, które mogłoby już pozwolić na
dostrzeżenie szczegółów powierzchni widać niewiele więcej
niż drgający i falujący sierp planety (por. rys. na wkładce).
Pod koniec XIX wieku Schiaparelli zapoczątkował dzienne
obserwacje i to około południa, gdy Merkury wraz ze Słońcem
stoi wysoko na niebie .. Takie obserwacje nie są tak trudne,
jakby się mogło zdawać. Merkury jest jasną planetą i w niektórych położeniach względem Ziemi świeci jak gwiazda -1,2
wielkości, to znaczy tylko o 0,4 wielkości gwiazdowej słabiej
niż Syriusz. Tak jasny obiekt można dojrzeć w dzień przy
sprzyjających warunkach nawet gołym okiem. Tym bardziej
jest to możliwe przy użyciu lunet.
Pozostaje jednak dodatkowa trudność, że Merkury będąc
najbliżej Ziemi gdy jego średnica kątowa wynosi 13" najbliższa Słońca planeta obserwowana z
oddala się od niego więcej niż na 28°, więc

Rys. l. Schematyczny wygląd Merkurego w różnych
na niebie względem Słońca.

3)

Por. E.

str. 139.

Białoborski

polożeniach

,,Pochodzenie Komet", Urwnia, XXI (111501,
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zwrócony jest ku nam stroną nieoświetloną, zaś stronę oświe
tloną zwraca wtedy, gdy oddalony jest najbard~iej i widoczny
jako tarcza o rozmiarach ledwie 4". Trzeba więc szukać kompromisu i obserwować go w odległościach pośrednich , gdy przedstawia się jako sierp. Jest pomyślną okolicznością, że kątowa
odległość Merkurego od Słońca jest wtedy stosunkowo duż2.
(patrz rys. 1). Zresztą różne części powierzchni wygodnie jest
obserwować w różnych fazach. Sam środek oświetlonej tarczy
daje się dostrzec tylko, gdy Merkury jest oddalony najbardziej .
W ten sposób, poprzez blaski dziennego nieba, na powierzchni Merkurego można zauważyć mgliste półcienie przedstawiające ciemniejsze miejsca. Różni obserwatorzy rozmaicie
przedstawiają te same okolice powierzchni Merkurego, co
świadczy o wielkiej niepewności tego typu obserwacji. Jednak
ważniejsze kontury wszyscy obserwatorzy rysują tak samo
(por. rys na wkładce). Mimo więc, że wskutek silnego działania światła rozproszonego nie udało się dotychczas potwierdzić obiektywności tych dostrzeżeń drogą fotograficzną, nie
można wątpić w ich realność . Niestety, nie wiadomo czym są
te ciemniejsze miejsca.
Ponieważ na Merkurym, gdy jest od nas odwrócony stroną
nieoświetloną np. nieco przed lub po przejściu przed tarczą
słoneczną nigdy nie widać świetlistej obwódki atmosfery,
a terminator, to znaczy linia odgraniczająca część oświetloną
tarczy od nieoświetlonej, zawsze przebiega wyrażną elipsą od
jednego brzegu tarczy do drugiego - wnioskujemy, że atmosfera na Merkurym musi być niesłychanie rozrzedzona, podobnie jak na Księżycu. Niektórzy wyciągają stąd wniosek,
że powierzchnia Merkurego jest podobna do powierzchni Księ
życa, a ciemniejsze plamy mają podobną naturę jak morza księ
życowe. Analogia między tymi ciałami niebieskimi zwiększa
się przez to, że oba jednakowo słabo odbijają światło słoneczne,
a mianowicie zaledwie 70/o całkowitej ilości padającego. Swiadczy to zarówno o małej gęstości atmosfery na obu- lub o cał
kowitym jej braku - jak i o podobnym charakterze ukształ
towania powierzchni. Oczywiście nie można stąd wyciągać
wniosku, że to ukształtowanie powierzchni podobne jest również w szczegółach i że Merkury, podobnie jak Księżyc, usiany
jest charakterystycznymi kraterami.
W ubiegłym wieku kilku obserwatorów zauważyło, że jeden
rożek sierpa planety jest tępy, co wskazywałoby na górę mniej
więcej 20 km wysokości, znajdującą się przy brzegu tarczy
Merkurego. Okazało się jednak, że zachodziło tu złudzenie
optyczne. Rożek wydawał się tępy tylko z powodu nieco

URANIA

43

ciemniejszej barwy tej okolicy tarczy planety. Brak więc wsze] ·
kich danych o nierównościach jej powierzchni.
Mimo, że natura ciemnych plam na powierzchni Merkurego
nie jest znana, pośrednio pozwalają one odkryć fakt bardzo
ważny dla przyrody planety. Okazuje się mianowicie, że na
oświetlonej części tarczy zawsze obserwujemy te same plamy,
a więc Merkury zwraca ku Słońcu zawsze tę sarną stronę
i w czasie jednego obiegu wokół Słońca trwającego 88 dni,
dokonuje ściśle jednego obrotu wokół osi. Wobec średniej odległości Merkurego od Słońca 58 mln. km (0,4 średniej odległości Ziemi) na stronie planety zwróconej wiecznie ku Słońcu
panuje niesłychany upał wynoszący +410° C. W obszarze podsłonecznym, w którym Słońce stoi stale w pobliżu zenitu,
temperatura jest przypuszczalnie jeszcze o około 30° wyższa.
W tej temperaturze cyna, ołów i nawet cynk mogą się znajdować tylko w stanie ciekłym. Przy brzegu części oświetlonej,
gdzie promienie słoneczne padają pochyło na powierzchnię
planety, temperatura jest bardziej umiarkowana.
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Rys. 2. Schemat obiegu Merkurego wokół Słońca i obrotu
wokół własneJ osi. Na rysunku
zaznaczono położenie Merkurego w czterech równych od stępach czasu. Wskutek eliptyczności orbity i niejednostajności ruchu, Merkury zwraca
się w rozmaitych chwilach ku
Słońcu nieco inną stroną.

Ponieważ obieg Merkurego naokoło Słońca odbywa się po
elipsie i z prędkością niejednostajną, natomiast obrót wokół
własnej osi zgrubsza jednostajnie, więc mimo, że na pełen
obieg przypada ściśle jeden obrót osi, to jednak - w różnych
położeniach planety na orbicie ku Słońcu zwraca się ona
nieco różnymi stronami, jak to pokazuje rys. 2. Te wahania dochodzą do 24°. Wskutek tego na Merkurym istnieje
strefa pograniczna pomiędzy obszarami wiecznie oświetlonymi
i wiecznie nieoświetlonymi, w której Słońce czasem jest,
a czasem nie jest widoczne. Jest to jakby "strefa umiarkowana" Merkurego.
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Po drugiej stronie, której Słońce nigdy nie ogrzewa, panu,ie
wieczny mróz. Najsubtelniejsze pomiary nie są tam w stanie
wykryć jakiegokolwiek promieniowania własnego planety i należy przypuszczać, że temperatura tych okolic jest bliska zera
absolutnego, a więc wynosi około -270° C. W ten sposób
Merkury jest jednocześnie najgorętszą i najzimniejszą z wielkich planet w układzie słonecznym.
Tak osobliwy rozkład temperatur tłumaczy wystarczająco,
dlaczego Merkury nie posiada gęstej atmosfery. Jeśli przypuścić, że w pewnym okresie ewolucyjnym był pokryty war&twą gazów, to wskutek ich ruchów ciepło przedostawało się
również na półkulę nieoświetloną i temperatura planety mogła
być bardziej wyrównana. Zawsze jednak była dostatecznie wysoka, aby duża liczba cząsteczek gazu nabierała prędkości wystarczających do oderwania się od planety na zawsze, zwłaszcza
że Merkury posiada masę równą zaledwie 0,054 masy Ziemi,
a siła przyciągania na jego powierzchni wynosi 0,3 tego, co
na naszej planecie. W miarę ubywania cząstek, atmosfera stawała się coraz rzadsza, temperatura wyrównywała się coraz sła• biej i coraz szybciej następowało ulatnianie się atmosfery z połowy oświetlonej Słońcem. Przy odpowiednio dużym rozrzedzeniu wystąpiło dodatkowe zjawisko - skraplanie się atmosfery po stronie nieoświetlonej, które przyśpieszyło dalsze rozrzedzanie atmosfery i zaostrzenie różnic temperatury. Jeśli
Merkury niegdyś rzeczywiście posiadał gęstą atmosferę, to
możliwe, że do dziś po stronie nieoświetlonej znajdują się jej
pozostałości w stanie zestalonym, które w fantastycznie niskiej
temperaturze praktycznie wcale nie parują.
Czy jednak na Merkurym nie ma wogólę materii w stanie
lotnym? Światło przy odbiciu częściowo polaryzuje się. Inaczej
polaryzuje się światło słoneczne odbite od planety posiadającej
atmosferę, a inaczej od pozbawionej jej. Opierając się na tym
można wykrywać na planetach nawet niewielkie ślady atmosfery. Wstępne pomiary D o 11 f u s a z r. 1950 wykazują jakoby Merkury posiadał atmosferę o gęstości 300 razy mniejszej niż Ziemia. Wyniki nie zostały jeszcze ostatecznie potwierdzone, jeśli jednak są realne, to znaczy, że wskutek procesów
zachodzących we wnętrzu planety stale nowe ilości gazów mu·szą się wydzielać na zewnątrz. Niezależnie bowiem od tego,
czy gaz zauważony na Merkurym składa się z lekkich cząstek
wodoru, czy z ciężkich par metali, musi przy istniejących tam
temperaturach szybko się ulatniać po stronie gorącej, lub zestalać po nieoświetlonej. I nawet tak rzadka atmosfera, nie
mająca żadnego znaczenia dla klimatu planety, nie mogłaby
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się utrzymać przez dłuższy czas, gdyby nie była stale zasilana
nowymi ilościami gazów.
Wiadomo, że z wnętrza Ziemi stale wydzielają się w małych ilościach gazy. Obserwujemy to między innymi przy wybuchach wulkanów. Możemy więc przypuścić, że i na Merkurym zachodzą podobne zjawiska, bowiem jego średnia gęstość
4-5 gfcm 3 zbliżona jest do średniej gęstości Ziemi (5,5 g/cm3),
co wskazuje na podobną budowę geologiczną obu planet.

JAN GADOMSKI- Warszawa

Obserwatorium Kopernika. we Fromborku
Koper n i k, osiadłszy na stałe we Fromborku w r. 1510, w pół
nocno-zachodniej wieży murów obronnych tamtejszej katedry założył
swe obserwatorium. Tam miał narzędzia przenośne, a więc: trikwetrum.
astrolabium i inne. Natomiast kwadrant, który wymagał stałych fundamentów w ziemi, ustawił prawdopodobnie na terenie swej kanonii
położonej poza murami katedry. Za pomocą kwadrantu Kopernik wyznaczył drogą długich seryj obserwacyj w latach 1515 i 1516 szerokość geograficzną Fromborka oraz nachylenie ekliptyki do równika
niebieskiego, dwie zasadnicze wielkości niezbędne do jego prac astronomicznych.
1 stycznia 1520 r. wybuchła wojna Folski z Zakonem. Dnia 23 stycznia
podjazd krzyżacki podchodzi pod Frombork. Niewiele dni przed tym
przybyło z Elbląga 60 żołnierzy polskich, którymi obsadzono mury
obronne katedry. Krzyżacy, nie mając w tych warunkach szans zdo·bycia katedry, palą miasto. Spłonęły wtedy również tzw. allodia kanoników, położone poza murami katedry. Nie ocalała oczywiście i kanonia Kopernika. Przy tej okazji zniszczony został również kwadrant, na co się
Kopernik później uskarżał. Fotwierdza to również fakt, iż w rejestrze
obserwacyj Kopernika, odtworzonym przez L. B i r k e n m a j er a, dostrzeżenia tego typu po r. 1520 już wcale nie występują. Tego kosztownego i trudnego do ustawienia narzędzia Kopernik najwidoczniej już
nie odtworzył.
Zajmijmy się teraz właściwym obserwatorium Kopernika, tj. jego
wieżą północno-zachodnią. Stara tradycja fromb~rska, oparta na wypowiedziach kanonika Rh e d e n a, mówi o "obserwatorium" Kopernika. Wiadomo, że Rheden był jednym z wykonawców testamentu Kopernika. Według tych relacyj obserwatorium było wyposażone w cały
zespól instrumentów używanych do obserwacyj na wolnym powietrzu
oraz specjalny stołek dla obserwatora. Wymienia się przy tym "wieżę",
a nie "altanę", czy "chodnik".
By wyrobić sobie pewne zdanie o tym, jak mogło obserwatorium
Kopernika wyglądać, przyjrzyjmy się najpierw obserwatoriom z tych
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czasów.

Było

(t 1461)

miał

ich niewiele. Wiedeński astronom, Jerzy P e u r b a c h
dokonywać swych dostrzeżeń z wieży przy tamtejszym
Collegium Ducale. Za czasów Kopernika "stolicą astronomiczną" Europy
była Norymberga, gdzie odlewano ze spiżu narzędzia do obserwacyj
nieba. Tamtejszy astronom Bernhard W a l t h er <t 1504 r.) posiadał,
pierwszy w tym mieście, obserwatorium. Przedstawiało się ono skromnie.
Na południowej, szczytowej ścianie domu polecił zbudować jedno małe
i. drugie duże okno z balkonem opartym na kamiennych wspornikach.
gdzie na wolnym powietrzu dokonywano obserwacyj. Należy przypuszczać, że obserwatorium Kopernika we Fromborku podobnie było
skonstruowane.
Oczywiście o wiele okazalej przedstawiały się obserwatoria następ
ców Kopernika, Tychona Brah e <t 1601) w U raniborgu i Jana H ewe l i u s z a <t 1687) w Gdańsku. Ale to są już czasy późniejsze.
E. Brach v o g e l (t 1942) był proboszczem katedry we Fromborku.
W latach 1912-1942 poszukiwał on na miejscu śladów Kopernika.
W aktach katedry, pokrywających z górą pięćset lat, orientował się
jak nikt inny. Według niego Kopernik zbudował na południowej ścia
nie swej wieży, w poziomie szczytu przyległych murów fortecznych,
kamienny balkon podparty kamiennymi wspornikami. Na tym balkonie ustawiał do obserwacyj swe przenośne narzędzia: metalową planisferę, przypominającą dzisiejszą ruchomą mapę nieba, wówczas powszechnie używaną, trikwetrum, astrolabium i dioptrę.
Z zagadnieniem obserwacyj Kopernika wiąże się bezpośrednio problem
wyznaczania przez niego czasu. Wprawdzie we Fromborku był za Kopernika zegar wieżowy regulowany według Słońca*), ale do obsługi
obserwatorium się nie nadawał. Kopernik miał z nim ciągłe kłopoty.
Z dochowanych rachunków wynika, że od roku 1515 zegar ten był pod
troskliwą opieką. Kupiono nowy sznur za jedną grzywnę, potem znów
drut mosiężny i klucz. Sprowadzono też majstra do jego gruntownego
remontu, płacąc za tę pracę 3 dukaty. Wiemy, że Tycho Brahe w 100 lat
później w swym bogato wyposażonym obserwatorium w Uraniborgu,
maJąC' zegary mechaniczne, nie mógł ich używać z powodu niedokład
nego chodu. Fosługiwał się natomiast zegarami wodnymi. Należy przypuścić, że w podobnej sytuacji był także Kopernik. Do wyznaczania
czasu posługiwał się zapewne pomiarem położenia gwiazd za pomocą
sfery armilarnej, jak to opisuje w księdze II, rozdziale 14 "De Revolutionibus". Zresztą adnotacje Kopernika dotyczące czasu jego obserwacyj wyrażone są w "De Revolutionibus" jedynie ułamkami godziny,
np.: 1/2, 1 /~, 1/4, 1 /5, 1 /s i 1 h2. Jedyny wyjątek w tej dziedzinie stanowią
obserwacje dwunastu zaćmień Słońca i Księżyca z lat 1518-41, odnotowane ręką Kopernika w jego egzemplarzu "Calendarium magnum"
S t of f l er a z r. 1518, w którym podaje początek, środek i koniec
*) Pierwsze wzmianki o tym zegarze

pochodzą

z r. 1503.
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tych zjawisk z dokładnością jednej minuty. Do zjawisk tych - jak
wiadomo - Kopernik przywiązywał wielką wagę i dlatego śledził je
pilnie przez całe życie.
Pewne światło na umiejscowienie punktów obserwacyjnych Kopernika we Fromborku rzucają relacje z przyjazdu tutaj w r. 1584 mło
dego astronoma duńskiego, Eliasza Olsena C i m b e r a . Wysłał go Brahe
z sekstansem dla sprawdzenia kopernikowskich pom1arów szerokości
geograficznej Fromborka. Cimber przywiózł ze sobą list polecający do
dziekana katedry K e m p e n a, z prośbą o " izdebkę i ogród w katedrze dla dokonania obserwacyj". Było to w 41 lat po śmierci Kopernika
Cimber rozmawiał z ludźmi, którzy pamiętali Kopernika. Opowiadali oni, że Kopernik dokonywał obserwacyj z domu Kempena oraz
z wieżyczki ("turricula"). Dom ten był położony na zachód od wieżyczki. Dziś na zachód od "wieży Kopernika" mieści się poza jarem
(dawną fosą forteczną) na otwartym płaskim terenie schronisko Folskiego Towarzystwa Krajoznawczego. Posiada ono częściowo mury nowe,
częściowo zaś stare i grube ściany z wnękami na kominki. Wiele przemawia za tym, że dom ten jest właśnie dawnym domem Kempena.
Jeżeli przypuścimy , że Kempen , jako kanonik kapituły , wszedł w posiadanie kanonii Kopernika po jego śmierci, to wszystko układałoby
się teraz logicznie.
A wi<;c : Kempen użyczył Cimberowi kwatery
w swym domu, który odpowiadał - jako dawny dom Kopernika zamierzeniom duńskiego astronoma. Czy nie można by jeszcze obecnie
pokusić się o odszukanie w otoczeniu schroniska fundamentów kwadrantu Kopernika? Fundamenty takie byłoby łatwo rozpoznać, ponieważ miały specjalny kształt, orientację ściśle w kierunku północ-po
łudnie oraz cegłę i zaprawę wapienną z przed 400 lat, łatwą do rozpoznania.
O ile idzie o odnalezienie ś ladów balkonu obserwacyjnego Kopernika w jego wieży , to prace w tym kierunku są w pełnym toku.
Nieraz słyszy się utyskiwania, że los i czas zniszczyły wszystkie ślady
po Koperniku. Jeżeli jednak weźmiemy pod uwagę, że o miejscu obserwatorium Peurbacha we Wiedniu mamy dziś tylko mętne wiadomości, że po obserwatorium Walthera w Norymberdze nie ma żadnych
śladów, że z Uraniborga na wyspie Hven pozostały jedynie fundamenty, że narzędzia astronomiczne K e p l er a (t 1630) po jego śmierci
wyrzucono w Pradze wprost do fosy poza mury i że po wspaniałym
obserwatorium Heweliusza spalonym w r . 1679 pozostały tylko mury, to nasze narzekania na skąpą schedę po Koperniku nie będą słuszne .
We Fromborku stoi nadal "wieża Kopernika". W podziemiach tamtejszej katedry leżą jego szczątki. Księgozbiór Kopernika, pełny jego
notatek, znajduje się w Starej Upsali, rękopis zaś "De Revolutionibus"
w Warszawie. Tak więc spuścizna po Koperniku jest w rzeczywistości .
mimo pozorów, o wiele bogatsza, niż po innych astronomach z tamtych
czasów.
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KRONIKA
Nowa kometa (1953g)
Dn. 15. X. 1953 Jerzy A b e li odkrył na Mt. Falomar przy pomocy
teleskopu Schmidta o średnicy 125 cm nową nieznaną kometę. Był to
5łaby obiekt niebieski o blasku 15m, poruszający się dość szybko na
tle północnych części gwiazdozbioru Zyrafy. Temat przejęli wkrótce
Czesi w górskim obserwatorium w Tatrach nad Kamiennym Stawem
pod Łomnicą , dokonując czterech dalszych obserwacyj komety w ostatnich dniach tegoż miesiąca . Z prowizorycznej orbity wyliczonej w tym
obserwatorium wynika, że kometa Abella minie Słońce w październiku
1954 r . w odległości 2 jednostek astronomicznych od niego. Porusza się
w płaszczyźnie nachylonej do ekliptyki pod kątem 63°.
J. G.
Nowa kometa (1953h)
W dniu 3. XII 1953 P aj d u s ak o w a, pracująca w wysokogórskim
obserwatorium w Tatrach, wykryła nową kometę. Był to obiekt rozmyty, bez wyraźnego jądra, o jasności pozornej 11m. Kometa szybowała
w dniach odkrycia na tle gwiazdozbioru Wieloryba, dość szybko, przesuwając się o 1° na dobę ku południo-zachodowi. Droga jej w przestrzeni nie jest jeszcze znana. Jest to już 9 z rzędu kometa wykryta
w tym niedawno założonym obserwatorium. Jako 8 zjawisko kometarne w 1953 r . otrzymała oznaczenie: 1953h.
J. G.
Kiedy zaobserwowano

pierwszą

plamę

nowego cyklu

Ciekawą obserwację ob. W. S z y m a ń ski e g o [Urania, XXIV (1953)
str. 366] jednej z pierwszych plam słonecznych należących do nowego
cyklu warto uzupełnić danymi uzyskanymi przez innych obserwatorów.
Pierwszą plamę nowego cyklu zaobserwowała w dniu 13 sierpnia ub. r .
H. D o d s o n w obserwatorium McMath-Hulbert. Była to krótkotrwała
nieduża plama, która pojawiła się na szerokości heliograficznej północ
nej 53°. Przynależność odnośnej grupy do nowego cyklu wynikała nie tylko
z jej dużej odległości od równika, ale także i z własności magnetycznych
zbadanych przez H. D. i H. W. B a b c o ck ów w Słonecznym Obserwatorium w Pasadenie. Mianowicie bieguny magnetyczne tej grupy
były odwrotnie ułożone w stosunku do południka niż u plam mijającego
cyklu. Ślady krótkotrwałych ośrodków aktywności nowego cyklu
w znacznych szerokościach heliograficznych, w postaci słabych pól pochodni, były już obserwowane w dniu 8 czerwca i 23 lipca. Obserwacje
te jednak nie były zbyt pewne, można więc grupę z 13 sierpnia uważać.
za pierwszą nowe,go cyklu. Ponieważ minimum następuje po 0,6
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pierwszej plamy nowego cyklu, nie nalezy
przed polową przyszłego roku.
Przy tej okazji chciałbym poruszyć jeszcze jedno zagadnienie. Obserwacja ob. Szymańskiego dowodzi, jak wiele mogliby zrobić nasi miłośnicy astronomii, gdyby mieli lepsze lunety. Czy nie byłoby dobrze,
gdyby Zarząd Głó\.vny postarał się zaopatrzyć specjalnie pilnych obserwatorów w nieco lepsze narzędzia i umożliwić im obserwacje przez wystaranie się w urzędach, w których oni pracują, o wolne godziny, czy
o możliwość, bez łamania dyscypliny pracy, wychodzenia z biura dla
dokonania obserwacji. To, że ob. Szymański nie dostrzegł plamy
z 13 sierpnia, nie dowodzi bowiem, że źle obserwował, tylko, że miał
zbyt słabą lunetę, oraz że nie mógł obserwacjom poświęcać zbyt dużo
<:zasu.
J. Mergentaler
się spodziewać

wzrostu

aktywności Słońca

Wystawa. kopernikowska w P olitechnice Warszawskiej
Folitechnika Warszawska, łącząc się z ogólno- narodową akcją
uczczenia pamięci naszego wielkiego astronoma, M i k o ł a j a K oper n i k a, w 410 rocznicę jego zgonu urządziła w swoich murach,
w pięknej sali Senatu Folitechniki Warszawskiej, wystawę kopernikowską .
Otwarcie wystawy w dniu 18 listopada poprzedziła uroczysta akademia
ku czci M. Kopernika w auli P. W., na którą przybyli zaproszeni przedstawiciele nauki z Ob. Ministrem Rap a ck i m na czele oraz liczne rzesze studentów P. W.
Akademię zagaił rektor P. W. prof. dr J. B u k o w ski, po czym
prot. dr F. Kęp i ń ski wygłosił referat pt. "Dzieło M. Kopernika jako
astronoma", a mgr inż . W. R i c h er t referat pt. "Mikołaj Kopernik
ttłowiek nowej epoki". Po akademii goście zwiedzili wystawę.
Wystawa kopernikowska Folitechniki Warszawskiej, chociaż nie była
tak bogata jak wystawa kopernikowska w Krakowie, to jednak speł
niła swe zadanie, obrazując życie, pracę, osiągnięcia, sławę Mikołaja
Kopernika.
Na całość wystawy złożyły się: fotokopie portretów i obrazów treścią związanych z życiem Kopernika, książki, a co najważniejsze, nowe
rekonstrukcje przyrządów obserwacyjnych Kopernika.
Fotokopie zdobiły ściany sali. Na jednej z nich znajdowały się fotokopie portretów, na innej fotokopie obrazów związanych z życiem
M. Kopernika, począwszy od lat młodzieńczych spędzonych w Toruniu,
poprzez jego studia w Krakowie i Włoszech, aż do pracy i zgonu we
Fromborku.
Wśród książek umieszczonych w gablotkach najcenniejszym eksponatem była fotokopia rękopisu "De Revolutionibus", otwarta na stronie, na której widnieje szkic systemu heliocentrycznego, rysowany ręką
jego wynalazcy. Umieszczone obok me~ł.ale z wizerunkiem M. Koper-
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nika, wydane z okazji jubileuszowych obchodów w rocznicę jego zgonu
czy urodzin świadczyły najlepiej o wiekopomnoś ci jego dzieła.
Na wystawie \vyłożone były również obydwa polskie wydania dzieła
M. Kopernika "De Revolutionibus ..." : pierwsze J . Baranowskiego
z 1854 r. i zeszłoroczne w postaci pierwszej księgi dzieła wydanej
przez P . A. N. jako zapowiedź pełnego wydania drugiego.
Trudno wprost uwierzyć , że do genialnych wyników swoich doszedł
Kopernik przy pomocy prostych narzędzi , rekonstrukcje których widzieliśmy na wystawie. Złożyły się na nie: kwadrant słoneczny, astrolabium, triquetrum i hydrescopium - prototyp libeli (por. zdjęcie na
wkładce). Rekonstrukcje tych narzędzi zostały wykonane przez mistrza stolarskiego P . W. D u d k a pod naukowym kierownictwem Zakładu Astronomii Praktycznej P . W., organizatora wystawy. W modelach tych zostały usunięte usterki i niedociągnięcia modeli wystawy
krakowskiej. I tak triquetrum; przyrząd służący do mierzenia odległości zenitalnej gwiazd, zostało tak zbudowane, że można nim obserwować także w zenicie, co w poprzedniej rekonstrukcji nie było
możliwe .

W astrolabium udało się uniknąć zasadniczego błędu poprzedniej ,
krakowskiej rekonstrukcji, polegającego na błędnym połączeniu kół
za pomocą osi reprezentującej oś świata , co można stwierdzić porównując zdjęcie astrolabium z Uranii Nr 5, T. XXIV z reprodukowanym na
wkładce. Wystawa została zamknięta 29 listopada, a dwa przyrządy kopernikowskie wypożyczone zostały do oddziału warszawskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii, aby jeszcze raz posłużyć nauce, tym
razem do zbadania dokładności obserwacji Kopernika.
B . K.
Działalność

WAGO

W numerze 13 (20) z roku 1953 "Biuletynu" Wszechzwiązkowego Towarzystwa Astronomiczno-Geodezyjnego (WAGO) opublikowano sprawozdanie oddziałów WAGO za rok 1951. Obejmuje ono działalność oddziałów w Moskwie, Leningradzie, Gorki, Kijowie, Charkowie, Stalingradzie, Tartu i Rydze oraz działalność uzbekistańskiej filii W AGO.
Z obszernego materiału (osiem stron formatu A4 - petitem) podajemy, ze względu na szczupłość miejsca, tylko ogólne streszczenie, celem zapoznania członków PTMA z pracą miłośników astronomii
w Związku Radzieckim.
We wszystkich oddziałach odbyło się po kilka zebrań plenarnych
z referatami oraz zebrania okolicznościowe, jak np. w Leningradzie
z okazji 240-lecia urodzin Łom o n o s o w a, setnej rocznicy doświad
czenia F o u c a u l t a z wahadłem i in. Srednia frekwencja na tych zebraniach wynosiła kilkadziesiąt osób, dochodząc często nawet do dwustu.
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sprawozdania, rzuca się w oczy przede wszystkim poposzczególnych oddziałów na szereg sekcji, jak popularyzatorska, naukowo-metodologiczna, obserwacyjna, geodezyjna. mło~
dzieżowa i inne. W tych właśnie sekcjach skupia się głównie praca
oddziałów. Niektóre z nich są wspaniale rozbudowane, jak np. "kolektyw obserwatorów" w moskiewskim oddziale WAGO. Obejmuje on
szereg działów: słoneczny, planet i Księżyca, meteorów, gwiazd zmien~
nych i inne. Pracą .,kolektywu" kieruje prezydium składające się z przewodniczącego, jego zastępcy, sekretarza i kierowników poszczególnych
działów. Należy podkreślić, że każdy z tych działów prowadzi oprócz
obserwacji także akcję szkoleniowo-referatową.
W sprawozdaniach wszystkich oddziałów wybija slę pod względem
liczebności na pierwszy plan działalność odczytowa. Troskliwość W AGO
o umasowienie odczytów przejawia się najlepiej w liczbach: Kijów 25, Ryga 52,
123 odczyty w roku 1951, Leningrad ·- 80, Tartu Moskwa - 137 itd. Odczyty prowadzono nie tylko w miastach, będą
cych siedzibą oddziału, ale także w miejscowościach prowincjonalnych.
Na specjalną uwagę zasługuje współpraca WAGO w nauczaniu astronomii w szkołach średnich. W Moskwie np. wespół z Moskiewskim
Planetarium i Moskiewskim Uniwersytetem, zorganizowało WAGO
piątą już z kolei olimpiadę astronomiczną dla młodzieży szkolnej. Wzięło
w niej udzial 46 osób. Wydano także w roku sprawozdawczym zbiór
zadań z poprzednich czterech olimpiad. WAGO współpracowało również w wydaniu szkolnego kalendarza astronomicznego na rok 1952.
Ponadto członkowie Towarzystwa hospitowali w szkołach średnich
lekcje astronomii, biorąc udział w dyskusjach nad poziomem i programem nauczania astronomii w szkołach średnich. W AGO wzięło także
udział w zorganizowaniu seminarium dla nauczycieli astronomii. Troskliwość i współpracę w nauczaniu astronomii przejawiają także inne
oddziały WAGO.
Również
wszystkie oddziały (sekcje młodzieżowe) współpracują
z domami kultury, pałacami pionierów i - w Moskwie - z kółkami
astronomicznymi w Moskiewskim Planetarium.
Wreszcie należy wspomnieć, że oddział Moskiewski W AGO wziął
udział w wytypowaniu kandydatów do Nagrody Stalinowskiej. Jeden
z członków oddziału otrzymał ~agrodę Stalinowską za rok 1951.
Powyższe streszczenie nie wyczerpuje całości sprawozdania, które
znajdą czytelnicy w wymienionym · "Biuletynie", będącym do nabycia
w niektórych księgarniach ,,Domu Książki" oraz w Klubach Międzynarodowej Prasy i Ksią7ki.
M. M.
dział działalności

O pewnych

niezwykłych

gwiazdach

Do ciekawych wniosków prowadzą ostatnie prace w dziedzinie fotometrii gwiazd wizualnie podwójnych. Zmierzono mianowicie bardzo
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dokładnie różnice jasności między składnikami 40-tu układów podwójnych oraz wskaźniki barwy dla każdego składnika osobno. Jeżeli
przyjmiemy, że każdy jaśniejszy składnik leży gdzieś na ciągu głównym,
to już znajomość wskaźnika barwy pozwala powiedzieć, w którym
miejscu tego ciągu on się znajduje. W ten sposób wszystkie jaśniejsze
składniki mierzonych układów. zostały ułożone "jak pod sznurek" na
jednej linii biegnącej wzdłuż ciągu głównego. Z pomocą znanej z obserwacji różnicy jasności i wskaźnika barwy drugiego składnika, możemy
każdy z nich również nanieść na wykres H-R. Gdy to zrobiono dla
wszystkich układów, wyszła na jaw ciekawa rzecz. Wszystkie słabsze
składniki w rażący sposób odskakują od linii ciągu głównego, na której umieszczono składniki jaśniejsze. Tak więc między składnikami
gwiazd podwójnych muszą istnieć jakieś istotne różnice . .Jeśli opisany
wyżej wynik nie jest spowodowany błędami instrumentalnymi, co wydaje się mało prawdopodobne, to można by mu przypisać charakter
ewolucyjny. Być może szybkość procesów jądrowych w obu składnikach
nie była i nie jest jednakowa, co doprowadziło w efekcie do różnych
modeli, wg jakich zbudowane są te gwiazdy. Ciekawą jest również
rzeczą, że badanie spektroskopowe gwiazd typu Algola wykazuje nadmierną jasność składników słabszych, przy małej masie tych gwiazd.
Istnieją również wskazówki na to, że typy widmowe składników słab
szych nie zgadzają się z ich masami. Są zbyt wczesne. Wszystko to
wskazuje na jakieś niewyjaśnione dotychczas "zagadki" ewolucyjne
gwiazd podwójnych. Jest rzeczą interesującą, że w dwudziestych latach
bieżącego stulecia astronom estoński O p i k wyciągnął z badań statystycznych wniosek, że składniki słabsze w gwiazdach podwójnych nie
są zwykłymi gwiazdami. Praca jego jednak jak się zdaje nie zyskała
większego rozgłosu. Teraz jakby się potwierdzały wnioski Opika.

J. Kb.

Ruch perihelu planetki lcarus

Jednym z ważnych wniosków ogólnej teorii względności jest stwierdzenie ruchu punktu przysłonecznego orbit planet Stwierdzony obserwacyjnie dla Merkurego ruch perihelu wynosi około 43" na stulecie,
zgodnie z wartością otrzymaną z teorii. W "roku 1949 została odkryta
planetka Icarus o najmniejszej odległości od Słońca (jej punkt przysłoneczny leży wewnątrz orbity Merkurego) i orbicie odznaczającej się
szczególnie dużą ekscentrycznością. Dla planetki tej ruch perihelu powinien wystąpić bardzo Wyraźme. Ruch ten powinien wynosić około
10" na stulecie, a ze względu na możliwość uzyskania kilkakrotnie więk
szej niż dla Merkurego dokładności pomiaru, planetka ta nadaje się
szczególnie dobrze do zbadania tego ważnego efektu relatywistycznego.
[Wg Phys. Rev. 89, 1046 (1953)]
A. S.

Kometa 1911. V. Małe zakrzywione kreski w kształcie przecinków pochodzą z przesuwania się obrazów gwiazd na kliszy w czasie. gdy prowadzono instrument zgodnie z ruchem komety (która w ciągu ekspozycji przesunęła się w stosunku do gwiazd).

Rozpad komety Brooks·a według rysunku E. E. Bernard'a
z dnia 4 sierpnia 1889 r.

Na nocnym niebie Merkury jest widoczny tylko nisko nad horyzontem.
Wskutek przechodzenia światła przez grubą warstwę atmosfery przedstawia się wtedy jako nieregularny, drgający sierp.
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Mapy Merkurego wykonane na podstawie obserwacji wizualnych przez Schiaparelli'ego (na lewo) i Antoniadi'ego (na
prawo). W szczegółach mapy te różnią się znacznie, co świadczy o wielkiej niedokładności obserwacji, grubsze jednak
zarysy są na obu te same. Obie przedstawiają tę samą półkulę planety, gdyż druga, której Słońce nigdy nie oświetla,
jest stale niwidoczna.

Hydroskopium (prototyp libeli) i astrolabium na wystawie Kopernikowskiej w Folitechnice Warszawskiej.

Grupa uczestników pokazów astronomicznych na Wawelu
obserwuje Jowisza.
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Automatyzacja radarowych obserwacyj meteorów
Wizualne obserwacje meteorów, jako niezbyt dokładne, a przy tym
wykonalne jedynie w bezchmurne noce, wychodzą coraz bardziej z uży
cia. Także fotograficzr.e szerokątne kamery lustrujące automatycznie
bezchmurne nocne niebo nie wytrzymują już postępu czasu. Obecnie
za dnia i w nocy, niezależnie od zachmurzenia obserwuje się meteory
masowo za pomocą "ech radarowych". Ostatni postęp w tej dziedzinie
stanowi aparat samoczynny, który zainstalowano w uniwersytecie w Adelaidzie (Australia). Jest on czynny przez całą dobę niezależnie od pogody. Gdy nad tamtejszym horyzontem pojawi się meteor, wówczas
aparat włącza automatycznie radar i rejestruje na tej samej taśmie
filmowej: wysokość drogi meteoru nad miejscem obserwacji, kierunek
jego ruchu, szybkość w linii widzenia i szerokość śladu.
J. G.
Nowa metoda wyznaczania

prędkości

radialnych &Wiazd

Dużą przeszkodą

w wyznaczaniu prędkości oddalania się lub zbli(tzw. prędkości radialnych), które wyznacza się
z przesunięcia prążków w widmach gwiazd, stanowi konieczność znajomości położenia linii widmowych nie przesuniętych. Nie sprawia to
trudności, gdy widmo gwiazdy bada się w szczelinowym spektrografie,
natomiast przeszkadza wybitnie, gdy chcemy otrzymać na jednej klisz:•
widma weilu gwiazd, umieszczając przed lunetą duży pryzmat obiektywowy. Jedną z metod usunięcia trudności zaproponował ostatnio L.
A. P a n a i o t o w. Użył on jako pryzmatu obiektywowego, tzw. pryzmatu "a vision directe", który, rozszczepiając promienie na barwy, nie
załamuje średniej drogi promieni. Jeśli przed obiektywem umieścimy
jeden taki pryzmat duży, a ponadto jeden mały o takiej samej dyspersji, lecz ustawiony przeciwnie, wtedy promienie przechodzące tylko
przez jeden pryzmat dają na kliszy widmo, natomiast te, które przeszły
przez oba pryzmaty, zostają ponownie skupione i tworzą na tle widma
dodatkowy światły prążek. Jego położenie jest zależne tylko od ustawienia pryzmatów i wyznaczywszy je raz na zawsze, można mierzyć
względem niego położenie innych prążków. Jednorazowy pomiar pręd
kości radialnej wykonany tą metodą daje dokładność około 5 kmfsek.
Przez powtarzanie pomiarów można ją zwiększyć,
[Wg Astronomiczeskij Cirkular 139,7 (1953)]
K. R.
żania

gwiazd do

Słońca

Metoda kompensacji scyntylacji w fotometrii gwiazdowej
Czynnikiem znacznie zmniejszającym dokładność fotometrycznych
obserwacji astronomicznych są scyntylacje światła gwiazd. Opracowano
ostatnio specjalną metodę obserwacji pozwalającą na kompensacj~
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wpływu scyntylacji przy
fotoelektrycznej fotometrii polaryzacyjnej.
Metoda ta polega na użyciu dwu komórek fotoelektrycznych oświetlo
nych składowymi światła gwiazdy spolaryzowanymi w płaszczyznach
prostopadłych do siebie. Mierzy si~ przy tym równocześnie stosunek
nat~żeń prądu fotoelektrycznego pochodzącego z obydwóch komórek.
W ten sposób, ponieważ obydwie spolaryzowane składowe światła
gwiazdy zmieniane są równocześnie przez scyntylacje w ten sam sposób.
stosunek ich pozostaje niezmienny. Stosując tę metodę można było dokładność pomiarów powiększyć kilkadziesiąt razy.
A. S.

Osobliwe gwiazdy

zaćmieniowe

cechuje duża różnorodność zjawisk, tak pod
i rozmiarów ciał składoWYch, jak i długości
okresów ich wzajemnego obiegu. Rozpiętość stosunku długości okresów
jest ogromna. Osiąga wartość 350 000. Najkrótszy okres posiada U X
Ursae Majoris: 4g13m15s. Jest to w ogóle najkrótszy znany dotychczas
w astronomii okres obiegu. Ze względów dynamicznych nie należy oczekiwać WYkrycia w przyszłości okresów obiegu o wiele od niego krótszych - chyba, że istnieją ciasne układy podwójne, których składniki
są białymi karłami. Najdłuższy natomiast dotychczas zaobserwowany okres
obiegu u gwiazd tego typu posiada: BD-60°3278 (9m). Wynosi on 190 lat.
Niewątpliwie istnieją gwiazdy zaćmieniowe o jeszcze dłuższych okresach, jak na to wskazują gwiazdy wizualnie podwójne, które w rzeczywistości właściwie niczym więcej się od nich nie różnią, jak tylko
znacznym odchyleniem płaszczyzny obiegu od promienia naszego widzenia.
Dla uzupełnienia tych WYWodów podamy kilka gwiazd zaćmienio
WYCh o najdłuższych okresach: S Dorado - 40.2, epsilon Aurigae 27.1, VV Cephei - 20.4, V381 Scorpii - 17.7, V532 Ophiuchi - 16.4,
V383 Scorpii - 13.4 oraz BM Scorpii - 4.8 lat.
J. G.
Gwiazdy

zaćmieniowe

względem różnic jasności

N owe wyznaczenie

kształtu

Ziemi

Dokładna znajomość kształtu Ziemi jest konieczna nie tylko d()
celów geodezji i geofizyki, lecz również dla astronomii, bowiem wiele
stałych astronomicznych zależy od wzajemnego położenia obserwatoriów,
w których się te stałe wyznacza, a więc od kształtu powierzchni Ziemi.
W szczególności duży wpływ posiada kształt Ziemi na znajomość paralaksy Słońca i Księżyca. Błąd o 100 m w długości wielkiej osi Ziemi
powoduje błąd 0,"018 w WYznaczeniu paralaksy Księżyca. Na ogół
kształt Ziemi WYznacza się metodami geodezyjnymi. Ze względu jednak na możliwość nieprzewidzianych błędów, nie zaniedbuje się dla
porównania wszelkich innych dostępnych metod.
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Ostatnio w Instytucie Astronomii Teoretycznej ZSRR obliczono kształt
Ziemi wykorzystując do tego wszy s t ki e d ok o n a n e d o ty c hc z a s w świec i e pomiary grawimetryczne, dotyczące natężenia siły
ciężkości w różnych miejscach kuli ziemskiej. Obliczenie wykonano
analitycznymi maszylłami rachunkowymi. Znaleziony kształt Ziemi okazał się całkowicie zgodny z kształtem wyznaczonym przez geodetów.
(Wg. Trudy Instytuta Tieoreticzeskoj Astronomii II, 1952)
K. R .
Odkrycie pierwiastka neptun w naturze

W roku 1942 wytworzono sztucznie w reakcjach jądrowych pierwiastek o liczbie porządkowej 93. należący do grupy tzw. pierwiastków
transuranowych, to znaczy leżących dalej od uranu w układzie periodycznym pierwiastków M e n d e lej e w a . Ostatnio odkryto w rudach
pochodzących z Kongo Belgijskiego drobne ilości naturalnego izotopu
tego pierwiastka, nazwanego neptunem, o liczbie masowej 237. A . S .
Wyznaczenie promienia Ziemi z obsl"rwacji

zakryć

gwiazd przez

Księżyc

Z obserwacji zakryć gwiazd przez Księżyc wykonanych w różnych
miejscach na Ziemi możemy wyznaczyć średnicę kuli ziemskiej. Srednica
ta występuje w opracowaniu takich obserwacji na dwa sposoby. Obserwując zakrycia gwiazd przez Księżyc, obserwujemy właściwie ruch
na powierzchni Ziemi cienia Księżyca oświetlonego światłem zakrywanej gwiazdy. Przy obserwacjach w różnych miejscach Ziemi do
szybkości tego ruchu cienia dodaje się jeszcze szybkość obserwatorów
biorących udział w ruchu obrotowym Ziemi. Ta szybkość obserwatorów
jest proporcjonalna do odległości miejsca obserwacji od osi obrotu
Ziemi, a zatem i do promienia Ziemi. Z obserwacji możemy wyznaczyć
prędkość cienia Księżyca w kmjsek
i stąd, znając prędkość kątową
cienia oraz paralaksę Księżyca (to znaczy stosunek średniej odległości
Księżyca od Ziemi do promienia równikowego Ziemi), możemy wyznaczyć średnicę Ziemi. Na podstawie bardzo dokładnych obserwacji fotoelektrycznych zakryć gwiazd przez Księżyc wykonanych w różnych
miejscach na Ziemi, posługując się dokładnie znaną paralaksą Księżyca ,
wyznaczono wartość promienia równikowego Ziemi (6 378 441 ± 110) m,
zgodną w granicach błędu pomiaru ze znaną z innych pomiarów wartością promienia 6378388 m.
A. S.

KRONIKA P. T. M. A.
Krakowskie Koło P. T. M. A. zorganizowało w listopadzie br. dwie
serie masowych pokazów : Księżyca i Jowisza. Pokazy te odbyły się
na wzgórzu wawelskim.
Pierwszą serię pokaz Księżyca - przeprowadzono w dniach od
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15 do 18 listopada w godzinach od 19 do 22. Imprezę ogłoszono we
wszystkich trzech dziennikach krakowskich i przez radio. Projektowanych początkowo ogłoszeń afiszowych zaniechano, bowiem przy poważnym wydatku kilkuset złołych mogłyby pozostać bezużyteczne,
w razie niedopisania pogody.
Pog9da jednak na ogół dopisała. O zainteresowłniu świadczy fakt, że
w pienvszym dniu, pomimo deszczu, przybyło na pokaz ponad sto osób.
W drugim zaś dniu - przy pięknej pogodzie - po wpuszczeniu na teren
obserwacji 700 osób, bramy Wawelu należało zamknąć wobec ciągle
napływających ludzi. Ogółem w ciągu czterech dni Księżyc obejrzało
2 241 osób.
Nowością było wprowadzenie drukowanej mapki Księżyca z objaśnieniami, którą otrzymali jako kartę wstępu wszyscy uczestnicy pokazów, opłacając tytułem wstępu 2 zł (młodzież szkolna l zł).
Pokazy prowadzono przy pomocy ośmiu lunet, w tym 6 refraktorów,
czeski binar "Somet" oraz teleskop o średnicy lustra 15 cm, wyszlifowany i zbudowany przez członka Koła J. B u r d ę ; każdą lunetę
obsługiwał jeden demonstrator.
Drugą nowością w pokazach nieba było "zmegafonizowanie" terenu
obserwacji. Pozwoliło to na prowadzenie prelekcji (przeznaczonej dla
czekających w długich kolejkach do lunet) oraz udzielanie odpowiedzi
na zgłaszane przy mikrofonie pytania, a także ułatwiło utrzymanie spokoju i wzQrowego porządku.
Druga seria pokazów odbyła się w dniach 26-28 listopada i poświęcona była obserwacji Jowisza i poznawaniu gwiazdozbiorów. Na
skutek jednak dokuczliwego zimna frekwencja była znacznie mniejsza;
ogółem obejrzało Jowisza 529 osób. Wszyscy uczestnicy otrzymali jako
kartę wstępu drukowane objaśnienia wraz z rysur1.kiem planety i wykresem orbit jej satelitów.
Nowością tych pokazów było wprowadzenie w czasie objaśnień ilustracji (wśród nich także mapa widocznego wówczas nieba), rzucanych
epidiaskopem na ekran, ustawiony tak, aby ilustracje mogli widzieć
wszyscy czekający w kolejkach do lunet.
Kierownictwo obu serii pokazów spoczywało w rękach wiceprezesa
Koła- M. Mazura.
Należy tu dodać, że za kwotę zebraną ze wstępów, Koło zakupiło
urządzenie megafontczne. Projektowane są bowiem w okresie wiosennym dalsze serie pokazów masowych oraz pokazów dla młodzieży poszczególnych szkół. Flanuje się również wyjazdy całej ekipy do poszczególnych miejscowości woj. krakowskiego. Ta ostatnia akcja jest uzależniona przede wszystkim od uzyskania możliwie własnego samochodu.

OBSERWACJE
Radiant teleskopowych meteorów roju jota Peg w 195! r.

W dniach 30 i 31 lipca oraz l i 2 sierpnia obserwowałem w miejSopot k/Gdańska teleskopowe meteory roju jota Peg, przy
pomocy 46 mm refraktora o dużym polu widzenia (5°).
30 lipca zauważyłem jeden meteor w polu widzenia położonym nieco
poniżej przypuszczalnego radiantu (patrz mapa), w ciągu trzech godzin obserwacji (22h-25h cz. śr. eur.), 31 lipca trzy (22h-25h), l sierpnia
scowości
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dwa (22h-25h). Drugiego sierpnia nie zauważyłem żadnego meteoru
w polu widzenia w ciągu trzech (22h_25h) godzin. Poza wyżej wymienionymi zaobserwowałem dwa meteory należące prawdopodobnie do
roju zeta And, oraz jeden meteor sporadyczny. Wszystkie te meteory
miały jasność zawartą między 4 a 6 wielkością gwiazdową. Drugie
oko, wolne od lunety i skierowane na okolice radiantu nie zauważyło
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z wyzeJ wymienionych meteorów. Warunki atmosferyczne
w czasie obserwacji były dość dobre, przeszkadzał tylko Księżyc, którego
ostatnia kwadra przypadała na dzień 2 sierpnia.
Powyższy, jakkolwiek szczupły, materiał obserwacyjny umożliwił wyznaczenie radiantu roju jota Peg (patrz mapa). Radiant ten położony
jest na południe od gwiazdy jota Peg w odległości od niej ok. 2,5°.
Jego współrzędnie:
a= 22h05m

żadnego

ll

= + 22°30',

W. P. C e s e w i c z w sp1s1e radiantów podaje następujące położenie
radiantu roju jota Peg. ll = + 22°, a= 331°. Pomimo dość dużego rozrzutu zgodność obserwacji z efemerydą jest duża.
Na załączonej mapie zaznaczone są tory meteorów w polu widzenia
oraz położenie radiantu. Meteor oznaczony numerem l spadł 30 lipca,
nr nr. 2, 3, 4 - 31 lipca, nr nr 5 i 6 - l sierpnia. Pozycje gwiazd według W e b b'a.
Andrzej Pacholczyk
Sekcja Obserwacyjna P. T . M . A .

Oddział

Warszawski
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ANTONI RYBARSKI
KRZYSZTOF SERKOWSKI

AMATORSKI TELESKOP ZWIERCIADLANY
(Część

I.)

pragnący wykonywać obserwacje astronomiczne, powinien posiadać własny teleskop. Jedynym dostępnym dla
wszystkich sposobem zdobycia n a praw d ę d o b re g o teleskopu jes t
zbudowanie go samemu. Nie jest to rzeczą ani trudną, ani specjalnie
kosztowną. Wymaga tylko wytrwałości. Poświęcając codziennie 2 godziny na pracę przy budowie teleskopu, po paru miesiącach na pewno
będziemy mieć gotowy instrument. Własnoręczne zbudowanie teleskopu
daje głębokie zrozumienie zasad działania instrumentów astronomicznych: kto sam zbudował teleskop, ten później na pewno nie napotka
na żadne trudności przy wykonywaniu obserwacji przy jego pomocy.
Każdy miłośnik

astronomii,

)

Rys. l. Teleskop
zwierciadlany systemu Newtona.

Najodpowiedniejszym dla miłośnika astronomii instrumentem jest
teleskop zwierciadlany systemu Newtona (rys. l) o średnicy zwierciadła
15 cm i długości ogniskowej 150 cm. Swiatłosiła takiego teleskopu, czyli
stosunek średnicy zwierciadła do długości ogniskowej, wynosi l : 10.
Teleskop taki będziemy w dalszym ciągu nazywać n o r m a l n y m.
Nie opłaca się budowanie teleskopu o średnicy zwierciadła mniejszej niż 15 cm; teleskop taki nie będzie ani o wiele tańszy, ani łatwiejszy
do wykonania, niż teleskop normalny. Niecelowe byłoby również budowanie teleskopu z ogniskową krótszą niż 150 cm. Duża światłosiła jest
bowiem pożądana jedynie w teleskopach służących do fotografowania
nieba. Natomiast teleskop służący do bezpośrednich, wizualnych obserwacji, powinien mieć m a ł ą światłosiłę, gdyż ułatwia to stosowanie
dużych powiększeń. Dość rozpowszechniony pogląd, że teleskop o małej światłosile nie nadaje się do obserwacji mgławic i komet, jest niesłuszny. Przy obserwacjach takich nie światłosiła odgrywa rolę, tylko
odpowiednio małe powiększenie, dawane przez teleskop 1).
Z drugiej znów strony, długość ogniskowej amatorskiego teleskopu
nie może przekraczać wysokości człowieka, gdyż wtedy konieczne byłoby
przy obserwacjach używanie schodków i obserwacje stałyby się nad1
Bardziej szczegółowe przedyskutowanie zagadnienia światłosiły
)
i powiększenia teleskopu oraz podstawowe wiadomości o budowie tele
skopów można znaleźć w książeczce K. S e r k o w s k i e g o "Instru ·
menty astronomiczne", PZWS 1952.
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ZWyczaj niewygodne. Z tego względu zwierciadła o średnicy większej,
niż 15 cm muszą mieć stosunkowo dużą światłosiłę i wykonanie ich
jest przez to znacznie trudniejsze, niż zwierciadła o średnicy 15 cm.
Teleskop o światłosile w i ę k s z ej n iż l : lO musi mieć zwierciadło o kształcie p ar a b o l i c z n y m. Przy
światłosile l : 10, lub
mniejszej, zaciera się różnica między zwierciadłem parabolicznym a s!eI-ycznym (tj. takim, którego powierzchnia jest wycinkiem powierzchm
kuli). Do teleskopu o takiej światłosile nadaje się więc d o skon a l e
zwierciadło sferyczne, znacznie łatwiejsze do wykonania niż paraboliczne.
Teleskop normalny jest silnym instrumentem astronomicznym, umoż
liwiającym prowadzenie obserwacji o dużej wartości naukowej. Teleskop taki może dawać powiększenie 150-krotne, lub nawet jeszcze
większe.
Widoczne będą przezeń gwiazdy przeszło 13-tej wielkości.
Będzie on rozdzielać gwiazdy podwójne o składnikach, odległych od
siebie o 0,8 sekundy kątowej. Na Księżycu można będzie przy jego
użyciu dostrzec mniej więcej tyle kraterów i gór, co na fotografiach,
uzyskanych przy pomocy największych teleskopów świata 2 ). Nasz teleskop normalny pozwoli dostrzec 7 księżyców Saturna i przerwc;
Cassini'ego w jego pierścieniach, liczne smugi i plamy na powierzchni
Jowisza, morza i najgłówniejsze "kanały" na Marsie w czasie jego
opozycji.
Amatorski teleskop zwierciadlany w żadnym razie nie powinien
być gorszy od teleskopu tej samej średnicy wykonanego fabrycznie,
bez względu na to, czy to b<;dzie teleskop soczewkowy, czy zwierciadlany.
Zwierciadło teleskopu, stanowiące jego główną część, nie może "rue
udać się": zawsze można je poprawiać dotąd, aż będzie zadowalająco
dobre.
Przystąpimy najpierw do opisu szlifowania i polerowania głównego
zwierciadła teleskopu. Z pośród wielu istniejących metod opiszemy tylko
te, które zostały przez nas wypróbowane i dawały dobre wyniki. (Opis
teleskopów, wykonanych przez autorów artykułu. zamieszczony był
w "Uranii", grudzień 1952, str. 374. K. Serkawski wykonywał zwierciadła
wspólnie z W. Zawadowskim).
l.

Płyty

szklane i materjaly szlifierskie

P ł y ty szklane. Zaopatrzymy się przede wszystkim w dwie
jednakowe, okrągłe, płaskie płyty ze szkła lustrzanego, o średnicy 15 cm
i grubości c o n aj m n i ej 19 milimetrów. Mogą to być np. płyty szklane,
przeznaczone na okna do okrętów. Płyty takie, a również i większe,
można kupić za pośrednictwem Kół PTMA w hucie szklanej w Wał
brzychu, w cenie około 10 zł za sztukę.
Gr u b oś ć p ł y t. Jeżeli oprawa zwierciadła skonstruowana będzie
w zwykły sposób, tj. tak, że zwierciadło podparte będzie w 3 punktach,
to dla zwierciadła o średnicy 15 cm stosunek średnicy płyt do ich grubości powinien być mniejszy, niż 8 (tj. grubość zwierciadła większa,
niż 19 mm), zaś dla zwierciadła o średnicy 25 cm mniejszy, niż 5.
W przeciwnym razie uginanie się zwierciadła pod własnym ciężarem
będzie psuć obrazy dawane przez teleskop. Jeżeli jednak rozłożymy cię
żar zwierciadła na 6 punktów, to zwierciadło może być cieńsze. Wtedy
2 ) Na fotografii, wykonanej przez teleskop wychodzi z reguły znacznie mniej subtelnych szczegółów, niż przy obserwacjach wizualnych
przez ten sam teleskop.
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dla zwierciadła o średnicy 15 cm stosunek średnicy do grubości będzie
musiał w każdym razie być mniejszy,
niż 15,
zaś
dla zwierciadła
o średnicy 25 cm mniejszy, niż 12. Używanie takich cienkich płyt nie
jest jednak wskazane, gdyż podczas szlifowania i polerowania ciągle
odkształcają się i dokładne wykonanie zwierciadła jest trudne.
War s z t a t. Stół, na którym będziemy szlifować i polerować zwiermusi być na tyle mocny i ciężki, aby nie drgał i nie kołysał się
przy szlifowaniu. Dobrze nadaje się do tego celu beczka o WYSokości
około 85 cm, WYpełniona cegłami, lub kamieniami. Do przykrywki beczki
należy przymocować gładką i płaską deseczkę parocentymetrowej grubości, o rozmiarach większych niż zwierciadło. Oblepiamy ją dokoła
WYStającym paskiem papieru, aby zmielony przy szlifowaniu karborund
nie ściekał na podłogę.
Do deseczki tej przytwierdzimy jedną z płyt szklanych, przykręca
jąc śrubkami dokoła niej cztery kawałki gumy lub korka. Zamiast tego
można też podłożyć pod płylę szklaną kilka kawałków mokrej gazety.
Tarcie szkła o mokrą gazetę jest tak duże, że płyta szklana nie bę-
dzie ześlizgiwać się podczas szlifowania. Płyta szklana zainstalowana
w ten sposób na beczce będzie służyć jako matryca. Zwierciadło do
teleskopu zrobimy z drugiej płyty.
Jeżeli stosunek średnicy matrycy do jej grubości jest większy, niż 3.
to - aby uniknąć wyginania się matrycy podczas szlifowania i polerowania - należy na beczce umieścić płytkę żelazobetonową o śred
nicy większej od średnicy matrycy i grubości co najmniej 4 cm i matrycę na stałe przycementować do tej płyty.
F a z k a . Brzegi obu pł y t szklanych powinny mieć fazkę, tj. powinny być skośnie
ścięte (rys. 2). Fazkę taką, o szerokości
około 2 mm, najlepiej ze·szlifować przy pomocy osełki karborundowej, służącej do
ostrzenia noży. Zajmie to 5-10 minut. Je.
Rys. 2.
żeli podczas szlifowania fazka zetrze się,
należy koniecznie zrobie ją na nowo, gdy:t
w przeciwnym razie z brzegu płyty mogą przy szlifowaniu odpryskiwać
ciadło,

T

" i

kawałki szkła.

M a t er i a ł y s z l i f i er ski e. Najlepszym materiałem szlifierskim
jest karborund. Można też szlifować szmerglem, lub zwykłym czystym
piaskiem, ale zajmie to parokrotnie więcej czasu, niż szlifowanie karborundem.
, ', i. ' '~
Różne rodzaje karborundu, różniące się rozmiarami ziarenek, oznaczane są numerami. Będziemy szlifować zwierciadło kolejno następu
jącymi numerami karborundu (za każdym numerem podajemy dla
orientacji przeciętną średnicę ziarenek w milimetrach): 40 (0,4 mm).
100 (0,13 mm), 250 (0,05 mm), 500 (0,02 mm), l 000 (0,008 mm). Oczywiście nie jest istotne, aby używać właśnie d ok ł a d n i e takich numerów karborundu. Ważne jest tylko to. aby każdy następny rodzaj
karborundu miał ziarenka najwyżej 3-krotnie drobniejsze od poprzedniego.
Grubsze numery karborundu można kupić w sklepach z artykułami
młyńskiemi. Potrzebne jest około 1 /2 kg najgrubszego numeru i p<>
kilkanaście dkg numerów 100 i 250. Najdrobniejsze numery, których
potrzebne jest tylko po kilka gramów, są chwilowo trudne do nabycia.
Gdyby udało się nam je kupić, należy pamiętać, że do najdrobniejszego
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szlifowania lepiej nadaje się szmergiel niż karborund. W razie trudności
nabycia karborundu, lub innych potrzebnych materiałów, prosimy zwrócić się o bardziej szczegółowe informacje w tej sprawie pod adresem·
A. Rybarski, Warszawa-Bielany, ul. K3sprowicza 59, m. 3.
D e kan t o w a n i e k ar b o run d u. Cały potrzebny asortyment
karborundu można przygotować samemu przez odmącanie, czyli dekantowanie karborundu startego przy początkowym, grubym szlifowaniu
zwierciadła karborundem Nr 40. Zmielony przy szlifowaniu mokry karborund należy włożyć do dużego naczynia o wysokości około 40 cm
1 nalać do pełna przegotowanej wody. Po energicznym zamieszaniu tDk. aby na ściankach i na dnie naczynia nie został nierozmieszany
karborund - odczekujemy 1 /! minuty i ostrożnie odlewamy mniej wię
cej 3/• cieczy do drugiego naczynia przy pomocy lewara. Trzeba uważać, aby przy odlewaniu nie poruszyć osiadłych na dnie najgrubszych
ziaren karborundu. Następnie aby dostać więcej drobnego karborundu - powtarzamy ten zabieg: dolewamy do pierwszego naczyni::t
wody do pełna . mieszamy i tak samo, jak poprzednio, po 1/2 minuty
odlewamy do drugiego naczynia.
Teraz do drugiego naczynia dolewamy przegotowanej wody do pełna
i po starannym rozmieszaniu odczekujemy 4 minuty, po czym odlewamy 3 /• cieczy do trzeciego naczynia. W drugim naczyniu na dnie
pozostanie tzw. 1/2-minutowa frakcja karborundu - będzie to mniej
więcej to samo, co karborund Nr 100. Z trzeciego naczynia odlewamy
3 11 do czwartego naczynia. Na dnie trzeciego naczynia zostanie frakcja
4-minutowa, czyli karborund Nr 250. Tym sposobem otrzymamy jeszcze
l'l·akcje: 25-minutową (Nr 500) oraz 120-minutową (Nr l 000).
2.

Grube szlifowanie

Ruchy s z l i f i er ski e. Na powierzchnię matrycy, czyli płytki
gzklanej, przymocowanej do beczki, nasypujemy pół łyżeczki od herbaty karborundu Nr 40 i zmoczywszy go wodą, przykrywamy drugą

o

l

Rys. 4.

Rys. 3.

Rys. 5.

płytą szklaną (przyszłym zwierciadłem). Silnie i równomiernie n.aciskając na, środek górnej płyty obu rękami , poruszamy nią do siebie
i od siebie, jednocześnie wolno przesuwając się dokoła beczki. Należy
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zesuwać górną płytę do siebie o 1/4 średnicy płyty (rys. 3) i z powrot~m
od siebie aż do pokrycia się obu płyt, czyli do tzw. położenia centralr.ego, gdy środek zwierciadła znajduje się nad środkiem matrycy. Fotem znów zesuwamy górną płytę do siebie itd.
Jeden ruch do siebie i od siebie powinien razem trwać około 2 sekund. Po każdym takim ruchu należy przesunąć się o pół kroku wbok,
zarazem troszeczkę obracając w p r z e c i w n ą s t r o n ę zwierciadło
względem matrycy. Mniej więcej w ciągu minuty powinniśmy obchodzić
raz dokoła beczki.
D o d a w a n i e k a r b o run d u i w o d y. Szlifujemy w wyżej opisany sposób aż do zupełnego zm 'e lenia karborundu, dodając co pewie'1.
czas wody, gdy tylko szlifowanie zaczyna iść ciężko. Należy dodawać
tylko tyle wody, żeby karborund nie był suchy. Przy dodawaniu wody
należy całe zwierciadło zdejmować z matrycy. Gdy karborund zmiele
się dość miałko, szlifujemy krótszymi ruchami, o długości 1 /s średnicy
zwierciadła. Gdy karborund zmiele się zupełnie miałko co nastąpi
mniej więcej po 5 minutach - zdejmujemy zwierciadło z matrycy
i czyścimy obie powierzchnie, chowając zmielony karborund do dekantowania. NastępniE: sypiemy nową porcję karborundu Nr 40 i szlifujemy, jak poprzednio.
Kształt z w i er c i a d ł a. Wskutek szlifowania ruchami o dłu~
gości 1/4 średnicy płyt, zwierciadło staje się wklęsłe, zaś matryca ·wypukła. Przyczyna tego zjawiska jest prosta. Gdy górna płyta jest zsuwana z dolnej, powierzchnia ich zetknięcia zmniejsza się i zwiększa
się ciśnienie, wywierane na jednostkę powierzchni. Zwiększenie ciśnie
nia przypada na środkową część górnej płyty orc:.z na brzegową część
dolnej płyty. Ponieważ przy zwiększeniu CIŚnienia tarcie pomiędzy pły
tami zwiększa się, karborund będzie zdzierać największą ilość szkła.
ze środkowej części górnej płyty i z brzegowej części dolnej płyty.
Podczas szlifowania cały czas musimy pilnować, aby zwierciadło było
k~ztałtu sferycznego. Fosługujemy się przy tym metodami, opisanymi
w 3 rozdzialiku niniejszego artykułu, przede wszystkim oceną barwy
zmielonego karborundu na środku i przy brzegach matrycy.
G ł ę b ok ość w g ł ę b i e n i a. Zwierciadło do teleskopu normal-nego powinno mieć wgłębienie o głębokości 0,94 milimetra. Dla dowolnego zwierciadła o średnicy D mm i ogniskowej F mm potrzebne wgłębienie (czyli tzw. strzałkę) obliczamy z wzoru:

a=

D2
16 ·F

Wyszlifowanie potrzebnego wgłębienia zajmie początkującemu 10 do
15 godzin. Aby zmierzyć wgłębienie w naszym zwierciadle, przykła
damy wzdłuż jego średnicy dokładną linijkę (rys. 4) i wsuwamy między
linijkę i środek zwierciadła kawałki cienkiego gładkiego papieru. Głę
bokość wgłębienia znajdziemy,
mnożąc
grubość
pojedynczej kartki
przez liczbę wsuniętych kartek.
Grubość pojedynczej kartki papieru wyznaczymy, mierząc linijką
grubość całej paczki, zawierającej np. 100 kartek papieru. a następnie
dzieląc grubość tej paczki przez liczbę kartek w paczce.
Jeżeli mamy dostęp do jakiegoś warsztatu szlifierskiego, to korzystn~
jest - zwłaszcza przy szlifowaniu większych zwierciadeł - wytoczenie
na obrotowym stole !':zlifierskim (przy pomocy płytki z karborundu lub
piaskowca z dużym dodatkiem wody) wstępnego wgłębienia w zwierciadle według szablonu z blachy. Głębokość wgłębienia powinna wy-
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nosić 800/o potrzebnego, tj. obliczonego z podanego wyżej wzoru. Tak
samo według szablonu należy wytoczyć wypukłość w matrycy. Przez
Wytoczenie wstępnego wgłE;bienia znacznie skróci się czas grubego szlifowania. Po wytoczeniu wgłębienia należy szlifować karborundem Nr 40,
sposobem opisanym na początku niniejszego rozdziału, dotąd, aż zwierciadło przyjmie kształt dokładnie sferyczny. Przez wytoczenie wstępnego
wgłębienia unika Się strat na grubości zwierciadła: przy ręcznym szlifowaniu wgłębienia zmniejszenie grubości płyt jest zwykle 3-krotnic
większe od głębokości wgłębienia.

3. Drobne szlifowanie

P r z e s trze g a n i e c zystoś c i. Gdy wgłE;bienie w naszym zwie r ciadle wyniesie około 80~/o potrzebnego, przystąpimy do szlifowania
drobniejszym rodzajem karborundu. Przedtem jeszcze należy doprowadzić zwierciadło do dokładnego kształtu sferycznego przez szlifowanie
krótkimi ruchami. Należy starannie umyć zwierciadło, matrycę, beczk~
i ręce, tak, aby nie zostało ani jednego ziarnka grubego karborundu.
TBkie mycie należy powtarzać przy każdym przejściu do drobniejszego
rodzaju karborundu.
'
W dalszym ciągu pracy należy przestrzegać idealnej czystości w n:Jszym warsztacie, aby uniknąć powstawania rys na zwierciadle. Każde
ziarnko grubszego karborundu, które dostanie się na matrycę podcza3
nrobnego ~zlifowania, powoduje rysę. Tylko maleńkie, delikatne rysy
dadzą się usunąć przez szlifowanie drobniejszymi rodzajami karborundu.
Grube rysy można usunąć tylko grubym karborundem. Radzimy jednak,
zbytnio nie martwić się rysami, gdyż zupełnie nie przeszkadzają one
przy obserwacjach przez teleskop i nie wpływają na jakość obrazów
gwiazd.
S p o s ó b s z l i f o w a n i a. Drobniejszymi rodzajami karborundu
szlifujemy w sposób zupełnie podobny, jak najgrubszym karborundem ,
z tą różnicą, że wcale nie naciskamy z.wierciadła. Długość ruchów nie
powinna przekraczać 1/ 1 średnicy zwierciadła. Dobrze jest od czasu
do czasu zrobić kilkanascie chaotycznych, zupełnie nieregularnych ruchów dla wygładzenia cwentu3lnych drobnych nierówności na zwierciadle.
Im drobniejszego używamy karborundu, tym mniejsze porcje jego
należy nakładać. Zawsze między zwierciadłem, a matrycą powinna być
nie więcej, niż p oj e dyń c z a warstwa ziarenek karborundu.
Używając karborundu Nr 500. lub Nr 1000, należy kilka gramów
proszku zalać małą ilością wody i mieszaninę łyżyczką nalewać TJ.'l
matrycę.

Przy szlifowaniu drobnymi rodzajami karborundu musi być zawsze
dużo wody, tyle, aby szlifowanic szło bardzo lekko. Co parę minut
należy dodawać nową porcję karborundu, zdejmując całe zwierciadłu
z matrycy. Nie wolno ani na parę sekund zatrzymać zwierciadła nieruchomo na matrycy, gdyż przylepi się do niej bardzo mocno.
Każdym spośród drobniejszych rodzajów karborundu należy szlifować tak długo, aż znikną wszystkie (co do Jednej) nierówności na
powierzchni zwierciadła, pochodzące od poprzedniego, grubszego rodzaju
karborundu. Powierzchnia zwierciadła powinna. być jednostajnie matowa, bez żadnych większych jamek. Należy to skontrolować przy pomocy lupy. Zwykle wystarczy każdym z drobniejszych rodzajów
karborundu szlifować przez l Y. godziny. Przed przystąpieniem do
szlifowania każdym następnym z kolei, drobniejszym rodzajem karbo-
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rundu, należy k o n i e c z n i e upewnić się, czy zwierciadło ma kształt
sferyczny.
S f e r y c z n y k s z t a ł t z w i e r c i a d ł a. Stałe pilnowanie, aby
zwierciadło było sferyczne, jest najważniejszą rzeczą przy drobnym
szlifowaniu. Zwierciadło posiada bowiem tendencję do przyjmowania
kształtu h i per b o l i c z n e g o. Zwierciadło hiperboliczne źle przylega
do matrycy (rys. 5) i ze3zlifowuje się tylko w pobliżu brzegów, zaś koło
środka pozostają nierówności od grubszego karborundu. Inna jest wtedy
barwa karborundu na środku matrycy, niż przy jej brzegach.
Zwierciadło hiperboliczne zacina się przy szlifowaniu tak, jak
gdyby brzegi zwierciadła i matrycy zlepiały się. Aby nie dopuścić do
tego, żeby zwierciadło stało się hiperboliczne, gdy tylko zauważymy
takie objawy, musimy szlifować bardzo krótkimi ruchami, o długości
1
/s średnicy zwierciadła, tak długo, aż odcień zmielonego karborundu
będzie jednakowy w środku i na brzegach matrycy oraz przestaną s1ę
tworzyć bańki powietrzne na środku matrycy.
Gdyby krótkie ruchy nie pomagały , można zastosować jeszcze bardziej radykalny sposób, mianowicie zamienienie miejscami matrycy
i zwierciadła i szlifowanie w takim o d w r o t n y m położeniu dotąd ,
aż ustanie zacinanie się.
Bezpośrednio po zakończeniu szlifowania karborundem Nr 500, należy
w następujący sposób badać, czy zwierciadło jest sferyczne. Trzeba
umyć i wytrzeć do sucha zwierciadło i matrycę, po czym trzeć je o siebie przez parę minut na sucho, bez wody i karborundu, bardzo krótkimi
ruchami o długości paru milimetrów. Następnie trzeba zdjąć zwierciadło z matrycy, unosząc je pionowo do góry (a nie zesuwając, jak zwykle).
Jeżeli zwierciadło nie jest sferyczne, to będzie przylegać do matrycy
nie całą powierzchnią, tylko niektórymi strefami. Na tych strefach
zwierciadła . kłóre ściśle przylegają do matrycy, pozostaną ślady białego proszku zmielonego szkła. Strefy te ponadto wypolerują się na
zwierciadle będzie widoczny wypolerowany pierścień.
Szczególnie niebezpieczne jest, gdy brze g i zwierciadła nie przylegają do matrycy, czyli gdy jest tzw. o d wrócony brze g. Aby tego
uniknąć, należy co pewien czas zbierać mokrą szmatką nadmiar karborundu, gromadzącego się wzdłuż brzegu matrycy.
Dług ość o g n isk o w ej. Podczas grubego szlifowania wykonaliśmy tylko 80°/e potrzebnego wzgłębicnia w zwierciadle. Pogłębienie
o pozostałe 200fo powinno nastąpić podczas szlifowania karborundami
Nr 100 oraz 250. Gdybyśmy otrzymali ogniskową krótszą, niż nam jest
potrzebna, możemy przedłużyć ją przez szlifowanie w pozycji odwróconej, z matrycą umieszczoną na zwierciadle.

Rys. 6.
Przy szlifowaniu karborundl!m Nr 100 lub 250 powierzchnia zwierciadła jest już na tyle gładka, że można zmierzyć ogniskową m e t o d ą
optyczną. Należy, mianowicie, postawić zwierciadło pionowo i zmoczyć jego powierzchnię wodą (albo jeszcze lepiej gliceryną). Następnie
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należy ustawić się w odległości około 3 metrów
mając tuż koło oka zapaloną latarkę elektryczną
winna być w tej samej odległości od zwierciadła,

od zwierciadła, trzy(rys. 6). Latarka poco oko. Przesuwając
się na boki, znajdujemy takie położenie, w którym będziemy widzieć
odbite w zwierciadle światło latarki. Musimy teraz znaleźć środek
krzy w i z n y zwierciadła, tj. środek kuli, której wycinkiem jest powierzchnia zwierciadła. W tym celu należy przesunąć nieco wbok głowę
razem z latarką Jeżeli odbicie latarki w zwierciadle poruszy się przy
tym w tą s a mą stronę, co nasza głowa, znaczy to, źe musimy kaWałek o d d a l i ć się (razem z latarką) od zwierciadła, jeśli zaś poruszy się w przeciwną stronę - musimy przybliżyć się do zwierciadła.
Gdy, postępując w ten sposób, umieścimy w końcu oko prawie
w samym środku krzywizny zwierciadła, zobaczymy całą powierzchnię
zwierciadła jasne świecącą. Odległość od powierzchni zwierciadła oka,
znajdującego się w tym położeniu, jest równa pro m i e n i o w i krzyw i z n y zwierciadła, czyli podwojonej długości ogniskowej (promień
krzywizny zwierciadła teleskopu normalnego wynosi więc 300 cm).
Tą metodą można zmierzyć ogniskową zwierciadła z dokładnością do
centymetra. Podezas pomiarów należy co chwila zwilżać powierzchnię
zwierciadła.
Wy g l ą d

z w i er c i a d ł a p r z e d p o l er o w a n i e m. Po zakoń
czeniu szlifowania najdrobmejszym rodzajem karborundu, gdy zwierciadło jest gotowe do polerowania, powinno ono być półprzeźroczyste
i wyglądać, jak gdyby było posmarowane mlekiem. Musi ono być dokładnie kształtu sferycznego. Skośnie, niemal że równolegle do powierzchni zwierciadła padające światło pięknie odbija się w nim. Przy
oglądaniu takich odbić, wszystkie części powierzchni zwierciadła powinny jednakowo dobrze odbijać światło, jeżeli zwierciadło jest sferyczne. Na gotowym do polerowania zwierciadle przy oglądaniu, przy
silnym oświetleniu bocznym przL'Z lupę o powiększeniu lO-krotnym,
nie powinny być widoczne żadne dziurki i nierówności, - powinno
ono być jednostajnie delikatnie matowe. Polt>rowanie uda się tylko
"-iedy, gdy zwierciadło spełnia te wszystkie warunki.

KALENDARZYK ASTRONOMICZNY
na. luty 1954 r.
Wszystkie zjawiska podano w czasie środkowo-europejskim.
W przeciwstawieniu ze Słońcem są planetki: 5. II. Junona 8 wielk.
opodal teta Hydry (Węża Wodnego), 10. II. Falada 6% wielk. na :południe od alfa Hydry oraz 22. II. Astrea 8% wielk. w bliskości Regu'lu.sa. Poza tym dostępna jest Cerera 7% wielk. w sąsiedztwie epsilon
Panny (p. współrzędne przy końcu kalendarzyka).
l. do 5· Wieczorami na ciemniejącym zachodnim niebie widać poświatę światła zwierzyńcowego wzdłuż linii ekliptyki.
31 21h Wenus w niewidocznym złączeniu z Księżycem, odstęp 4°.
4. 22h Merkury w złączeniu z Księżycem w odstępie 4°. Zaraz po zachodzie Słońca niełatwo odszukać Merkurego jako gwiazdę minus
1-szej wielkości na lewo od sierpa Księżyca. Swiatło popielate na
Księżycu widoczne będzie do 7. II.
10. !Oh Jowisz nieruchomy w rektascenzji.
10. Księżyc w ciągu wieczora zbliża się do Plejad i minie je tuż poniżej nich około północy.
11./12. Poniżej Księżyca świeci jasny Jowisz. Złączenie o 7h rano.
12. Pluton znajduje się w przeciwstawieniu ze Słońcem.
12. W ciągu nocy zdarzają się 3 zaćmienia satelitów Jowisza.
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największym odchyleniu 18° na wschód od Słońca, dowieczorem po zachodzie Słońca. Jest jasności z,erowej, w lunecie widać fazę połówki tarczy, która w następnych wieczorach
zwężać się bęc?zie do sierpa.
12h Mars w złączeniu z gwiazdą beta Skorpiona.
I9h Uran w bliskim złączeniu z Księżycem. W Indiach
Australii
nastąpi zakrycie Urana przez Księżyc.
Saturn nieruchomy w rektascenzji.
6h Słońce wstępuje w znak zwierzyńcowy Ryb. Od 16. II. świeci
na tle gwiazdozbioru Wodnika, a 12. III. wkroczy do Ryb.
Merkury nieruchomy w rektascenzji.
II. do 5. III. Wczesnym wieczorem dobrze widoczne jest światło
zodiakalne. lecz tylko na zupełnie czystym niebie. Na ciemniejącym
niebie dostrzec można pasmo światła sięgające aż do Plejad.

13. Merkury w
stępny

14.
14.
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19.

19.
20.
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pomiędzy

gwiazdami w 1954 r.

narożniku podano położenie drogi Urana wśród gwiazd wigołym okiem.
Główny rysunek obejmuje również gwiazdy

słabsze niż Uran na wycinku gwiazdozbioru Bliźniąt, tak jak je widać
w lunecie odwracającej obrazy. W miejscach oznaczonych kółkami z liczbami rzymskimi znajdzie się Uran 1-szego dnia każdego miesiąca jako
gwiazda 6-tej wielkości gwiazdowej.

22. 20h Neptun w złączeniu z Księżycem, odstęp 711 •
23./24. 23h Saturn w złączeniu z Księżycem, odstęp 7u.
25. 3h Merkury w niewidocznym złączeniu z Wenus, odstęp 5u.
25./26. Od 3)0h do 5h Księżyc w ostatniej kwadrze zakryje Antaresa.
5)0łl powyżej Księżyca świeci Mars jako czerwona gwiazda 1-szej
wielkości. Antares zniknie za lewym jasnym brzegiem Księżyca
w Poznaniu i Wrocławiu o 3h 41m, w Toruniu i Krakowie o 3h 43m,
w Warszawie o 3h 45m, zjawi się zaś u prawego ciemnego brzegu
Księżyca w tych miejscoWIOściach o 4h 47m, 4h 51 m i 4h 55m (momenty zjawisk obliczone zostały w Obserwatorium Krakowskim).
26. 6h Mars w złączeniu z Księżycem.
28. II. do 3. III. nad ranem widoczne jest światło popielate na Księżycu .

.........
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1\linima Algola: 3d 18h.3, 20d 23h.l, 23d 20h.O i 26d 16h.8.
Minima główne Beta Liry: 3d 7h i 16d 511.
Zjawiska w układzie satelitów Jowisza:

c - cień satelity przechodzi przez tarczę Jowisza (ciemna plamka) .
• - zasłonięcie · przez tarczę; pz, kz - początek (koniec) zaćmięnia.
O - satelita niewidoczny, gdyż znajduje się na tle tarczy Jowisza.
IV-tv satelita miia tarcze Jowisza: 7. II .. 15. II. i 23 ./24. II.
Luty: 1954
h

d

d

Jll

23.23- 2.09 O III
0 .56- 3.07 O I
od 2.00
c I
22.13-25.33 e kz I
19.23-21.34- O I
20.29-22.4-1 c I
od 1.05
• ll
do 20.02 • kz I

l
3

3

3
4
4
b

11
12
12
12
13
13
13
15
18
18
19
19

5
5 17.4-7-20.4~pz e kzlll
6 20.06-22.34- O II
6 22.24--24.54- c II
8
do 19.06 • kz II
tO
od 24-.04- • I
Luty·

.,
.....,

o

Ih

czasu

W Warszawie
(czas śr.-eur.)

Rekt.l Deklin.

wsch.l ?.ach.

m

l

o

,

l

SŁ O NCE

środ.-europ .

b

m

h

m

3r L 2o 52. I - 17 35 - 13.4
10
11. 21 32.5~- 14 35 - 14.3
20
22 11.5- II 02 - 13.9
2
III. 22 49.4- 7 os - 12.4

7 20
7 03
6 43
6 2!

mi

l

16
r6
r6
!7

10. II. 1954

Miasto

l

h

1

31 I.
211.
4
6
8
lO

12
14

20
38
s8
16

b

m
Ol

Szczecin

7 32 17

Poznań
Wrocław

7 20 z6 SS
7 16 r6
7 20 r6
7 Ol 16
6 57 16

Gdynia
Kraków

środ.-euro p .

W Warszawie
(czas śr.-eur.)

....

Rekt. l Deki.

wsch. l zach.

o

czasu

h

m

I7
I9
21
23
o
2
4
6

35
3I
23
10
56
49
48
45

Najbliżej

o

h

m

-25'9 s I7
-22'I 6 34
-13'0 7 20
- 0'7 7 53
+ !!'7 8 28
+ 2!"3 9 r8
+ 25'8 IO 47
+ 24'3 13 03

b

I2
I4
17
20
23
I
3
s

d

Nów
h
m

3 r6

SS

I
III
III

m

I6 II.
I8
20
22
24
26
28 n.
2lll.

24
57
SI
45
39
05
37
rs

h

czasu

57
42
48
28

h

m

l Deki.

Rekt.
m

8 33
10 o8
I I 36
13 03
14 36
16 18
r8 10
20 03

wsch~ l zach.

+ IT7
+ 8'2
- 2'3

-12'3
....:. 20'4
- 25'2
- 25'3
- 19'9

IS
I8
20
22
25
2
3
4

Najdalej od Ziemi: 22. 11.
Pierwsza kwadra
d
h
m
!O

09

29

Pełnia

d

h

m

17 20 17

m

h

o

35
00
21
40
oo
o6
52
59

b

m

6
6
7
7
8
9

07
39
os
32
12
17
I I !2
13 SI

os•

Ostatnia kwadra
d
h
m

26

h

m

6 49 17 40
6 39 17 32
6 36 17 32
6 35 17 23
6 2'3 17 22
6 IS I7 o6

W Warszawie
(czas śr.-eur.)

środ.-europ.

h

Ziemi: 6. II. 07h

Fazy :
Luty:

l

m

h

KSIĘ Ż Y C 1954

Luty:

....
o

2. III. 1954

wsch. zach. wsch.! zach.

Białystok

III
III

lll

20
od 1.49 pz • III
20 17.34-19.45 O I
20 18 48-21.00 c I
21
od 1.06 O II
21
do 18.22 • kz I
22 19.16- 21.46 • II
22 21.48-24.20pz e kzll
24
do 19.27 c II
26
od 0.58 O I
26 22.18-25.49 • kz I
27 19.27-21.38 o l
27 20.13-2255 c I
28
do 20.17 • kz I

1954

m

b

h

d

21.14-23.25 O I
22.24--24.36 c I
do 19.48 • III
do 21.57 • kz l
21.48-24-,Upz • kzlll
do 17.53 O I
do 19.05 c I
22 35-~5.03 O II
do 21.43 • kz ll
23.05-25.17 O I
od 24.19 c I
20.24-23.53 • kz l
20.46-23.36 • III

11

00

29
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PLANETY
MERKURY
Data

1h czasu

WENUS

W Warszawie

7l Deki. 1

Rekt.

m

b

I.

31.
xo.
20.

n.

2.

IIJ.

21 39
22 39
23 os
22 39

o

-15.7

-

B.s

-

3.2
4·5

l

wsch.

zach.

Rekt.

m

b

h

l 17 22
18 20
18 29
l 17
14

7h 52m
7 34
6 53

S SS

20
21
22
23

n.

13.
w największym odchyleniu na
wschód od Słońca. Na wieczornym niebie
z początku jako gwiazda minus 1-szej
wielk. potem słabnie. W ostatniej dekadzie niewidoczny.

J

I.

u.

15
15
16
16

29
53
15
38

53
l 44
'l!
I 33
W gwiazdozbiorze Skorpiona widoczny
w drugiej części nocy jako gwiazda l-ej
wielkości przybierająca na jasności o 1 / ,
wielk. w ciągu miesiąca.
l

n

54
45
33
20

- 18.7
- 15.01
- 10.7
- 5.9

l =~~:~ ~ 2 ~ ~! l I~ ~~

- 12.1 22 25
8 29
W drugiej polowie nocy widoczny blisko
alfa W agi, od której zaczyna odsuwać
sic; w prawo.

NrNazwaJasnośó

,_ 8~.·:2~ 2~ ~~ l ~ ~~

28. l. 1954
Rekt. Deki.

h m
71/1 13 07"9
61/1 944"6
9 22"6
8
8 1 2 10 35"7
m

I. Cerera
2. Palada
3.junona
s. Astrea

l

l

l

zach.

30
18
03
45

h

m

16
16
17
17

16
48
20
53

+
+
+

l

l 1~~
l

URAN

l

l+
22.31
+ 22.5

7 15
14 53
13 30
s 53
'l2.5 12 os
4 37
Dostępny całą noc jako gwiazda
6-tej wielk. (p. mapka).
7 30
7 26
7 24

+

PLUTON

1

22. III. 13 37
19 52
6 37
Przez lunetlei do odszukania w odstępie
41J1 o na półn.-wschód od Klosu Panny
jako gw. 8-mej wielk. tuż przy 82 Panny.
Planetka

7
7
7
6

l

m

b

JOWISZ
22.4 I I 40
5 Ol
22.4 I I 02
5 02
+ 22.5 lO 23
2 SS
2 18
5 04
22.5
9 46
Świeci wieczorami w pobliżu jota
Byka jako najjaśniejsza gwiazda.
Zmienia lcierunek mchu i zaczyna
oddalać sic; od Aldebarana w lewo.
5 02

NEPTU N

~~: l}: l ~~ ~:

wsch.

stycznia w złączeniu ze
i w lutym nie jest wi·

SATURN

~~:2. III.
k l 14~: 31~~

W Warszawie
czas środ.-eur.

d oczna.

10 49
10 26
lO 03
9 40

2 Ol

- 17·91
-19.3
-20.41
-21.4

l Deki.

m

Była 30
Słońcem

MARS
31.
10.
20.

-1

1h czasu

l--ś_r_o_d_.- e_ur_o_p_.__ _c_z_a_s_ś,ro_d_._-_e u_r_.-l-_ś_ro_d_._-e,u_r_o_p_.

1954

l~ ~~

9 55

+ 23.4

13

5 57

II

12. II. w przeciwstawieniu ze

Słoń

cem, osiągalny przez całą noc
tylko przez wielkie teleskopy.

7. II. 1954
Rekt. Deki.

l

lt ~~:~l ~~ ~~ ,~~ ~~

17. II. 1954
Rekt.

l Deki.

-

27. II. 1954
Rekt.

l Deki.

,
,
o , h m
h m
o
o
13
09.7
13
n·B
13
n·x
+
Sos
+
945
+
849
+ 7 34
o

,

h

m

-2114 93T9 -1838 930"6 -1509 9 24"1 - I I Ol
+ 216 914.0 + 348 905"7 + 530 sss·s + 714
+911 1030.4 +1023 1023"1 +II 46 1015.1 +1307
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KOMUNIKATY 1\:ÓL PTM \
na miesiąc luty 19.H r.
Gliwice
l. Sekretariat Koła jest czynny w poniedziałki i czwartki (godz. 16-191
w Gliwi"ach, ut. Sobieskiego 26, teł. 49-77 - inż. T. Adamski.
2. Bibliotek.> je:;\ czynna przy sckretarlacit•.
3. Pokazy nieba odbywaja sie w każdy bezchmurny wieczór po uprzednim
telefonicznym porozumieniu s1<;.
Gilwlec - ut. Sobicsl<:!n<:o 26, teł. 49-77 - Inż. T. Adamski.
Ruda St. - •JI. 3-go Maja 32, teł. 524-67 i 524-69 - J. Kasza .
Stalinogród-Dąb, ul. Wic.!<ka 7, \('1. 310-87 -Jan Palt.
Kraków - l. Sekretariat h.ola jest czynn:~- codziennie w godzinach 0-13 i 16-19
(soboty 9--l.l), ut. św. Tomasza 30 8, teł. 538-92.
2. Ludowe Obserwatorium Astronomiczne prowadzi na Wawelu pokazy nieba
przez lunety w każdy bezchmurny wieczór (oprócz niedziel i swiqt) w godzinach 19-21.
3. "Wlcczo1·y Astronomiczne" (sala Koła PTMA, ut. św. Tomasza 30): Dnia
10. II. (środa), god. 18 - rl'ferat inż. E. Szyllglewlcza pt. .,Co mówi o gwiazdach
ich światło". Dnia 25. II. (czwartek), godz. 18 - rderat E. Dobrowolskiego
pt. "Mgławice w Drodzt• Mlecznej".
4. Seminaria astronomitzn<' dla członków Kola odbywają się w każdy wtorek
w godzinach 17-19 w lokalu Koła.
Nowy Sącz - Sekretariat Koła jest czynny we wtorki i
w Iekalu Kola, ul. Jagicllot'lska 50a.
Poznań

piątki

- l. Sekretariat Kola jest czynny w poniedziałki, wtorki,
w godz. 17-lf., ut. Golęcll1ska 7, teł. 516-74 lub 34-35.

w godz. 17-.1 !

środy

i czwartki

Toruń

- Sekretariat Koła jest czynny W<:! wt01·ki i czwartki w godz. 17· -19, oraz
w soboty w godz. 9-11. W t~cch samych dniach i godzinach będą się odbywać
zebrania i zajęcia świetlicowe. Kolo przyjmuje zamówlenia zakładów pracy
i świetlic na prelekcje o tematyce astronomicznej. Kolo dysponuje w tym
eelu fachowymi prelegentami.
2. W ka:l:dy drugi poniedziałek miesiąca o godz. 18 b<:dą się odbywac w lokalu
Koła zebrania członków i gości, połączone z p1·elekcją i pokazami (tzw. "Wieczory Astronomiczne"). Dnia 15. II. (poniedziałek), godz. 18 -· pogadanka mgr.
J. Tomaszewskiego pt . .,Czas w życiu l astronomii", lokal Kola PTMA, ul
Kopernika 17. Dnia 22. li. (poniedziałek), godz. 18 - akadE.'mia ku czci Kopernika dla członków l zaproszonych gości, sala Muzcum Toruńskiego (Ratusz)

Warszawa l. Sekretariat Koła jest czynny we wtorki, czwartki i soboty
w l(odz. 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. 2D--22.
3. Dnia 18. II. (czwartek), godz. 19 - odczyt inż. St. Wolskiego pt . .,Współczesne
wielkie obserwatoria i teleskopy", sala Kopernika Obserwatorium Astronom
Unlw. Warsz .. al. Ujazdowskie 4.
Kompletujemy roczniki "Uranii". Wobec wyczerpania nakladu następuJących numerów "Uranii": 7-9 z r. 1948; 9· lO l 11-12 z r. 1951; l, 2, 3 l 9 z r. 1952, oraz
od l do 6 z r. 1953 - Zarzad GI. PTMA p1·osi Czytelników, którzy nic kompletujq "Uranii", o odstępow~nic nam wymienionych zeszytów za zwrotem
ich wartości l kosztów przesyłki.
Odznaki PTMA, dla członków zwyczajnych (emaliowane) w cenie 22 zł. (plus
4 zł. na koszta przesyłki) oraz dla cdonków-kandydatów (oksydowane) w ce:~ie
· 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 Gł
PTMA, w cenie 9 zł. (plus 4 zl. na koszta przesyłki).
"Niebo przez lornetkę" dra J. Pagaczewsklego - str. 112 - ce•>a 8 zł. (plus 2 zł
na kosz~a· przesyłki) jest do nabycia w b1urze Zarządu GI. PTMA.
Składkil 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 i wpłacają jednorazowo
wpisowe zł. 1.50.
Wszelkich wpłat należy dokonywać na konto Zarządu GI. PTMA, Kraków ul.
św. Tomasza 30/d PKO Nr 4-113-5227 z wyraźnym podaniem celu wplaty.
"Urania" wychodzi jako miesięcznik w objętośct 2 arkuszy druku dnia 25-go
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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Pismo zalecone reskryptem Ministerstwa Oświaty z dnia 20. X. 1950 roku,
Nr Oc-506/50, jako pożądane w bibliotekach licealnych i nauczycielskich.

OD REDAKCJI

PRZED II. ZJAZDEM PZPR.
Pięć Lat upłynęło od I. Zjazdu PZPR, głównej organizacyjnej i ideowej siły motorycznej postępu naszej Ojczyzny.
Traktując bezwzględnie, w skali historii narodów, okres pię
ciu lat - to okres znikomy, a jeśli na kartach historii naszego
narodu napotykamy na doniosłe skutki okresów czasu tego
rzędu wielkości, to były to zaws~e klęski i kataklizmy, wojny
i zabory, zatrzymujące i cofające nasz rozwój.
Jakże inny i jakże doniosły w dodatnie skutki dla naszego
narodu był okres ostatnich lat pięciu. W ciągu tego czasu dokonaliśmy w dziedzinie rozwoju gospodarczego, oświatowego
i kulturalnego niespotykanego w historii skoku na miarę stulecia. Z dziedzictwa międzywojennego zacofania gospodarczego,
ciemnoty, ze zgliszcz i ruin wojennych, Polska dźwif]a się na
jedno z naczelnych miejsc w Europie pod względem gospodarczym, socjalnym i kulturalnym.
Pięciokrotny wzrost produkcji przemysłowej na jednego
mieszkańca, w tym kilku a nawet kilkunastokrotny wzrost
produkcji podstawowego czynnika rozwoju jakim są środki
produkcji, w stosunku do 1938 roku dwu i półkrotny wzrost
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liczby studiujących w szkołach średnich i wyższych, pięcio
krotny wzrost nakładu książek i czasopism przy kilkudziesię
ciokrotnym sieci bibliotek i ośrodkńw kulturalnych - oto wykładniki liczbowe wzrostu potęgi gospodarczej i kulturalnej
naszej Ojczyzny.
Tezy IX Plenum KC PZPR wytyczają w perspektywie najbliższej przyszłości linie rozwojowe dla nowego skoku ku
lepszemu jutru. Cechą charakterystyczną tych wytycznych
jest troska o dobro człowieka w najszerszym i najpowszechniejszym . słowa tego znaczeniu. Walka o szybsze podniesienie
stopy życiowej dotyczy nie tylko spraw materialnego bytu,
lecz również podniesienia świadomości i rozwo_ju intelektualnego. Stale rosnąca działalność naszego Towarzystwa stanowi istotny wkład w tej dziedzinie. Opieka i pomoc państwa
umożliwiły i na odcinku naszej pracy dokonanie w ostatnim
pięcioleciu nienotowanego dotychczas skoku. Ilość Kół Tow.
Milośników Astronomii w tym okresie wzrosła z 4 do 18,
a liczba członków zwiększyła się od 354 do 5 176. Podniósl
się równocześnie nakład "Uranii" z 2 000 do 5 000 egzemplarzy,
z przekształceniem się czasopisma z dwumiesięcznika na miesięcznik. Wraz z tym wzrostem ilościowym wzrosła i okrzepła
jakość pracy naszego Towarzystwa. 461 referatów, odczytów
i pogadanek oraz 723 pokazów nieba przy 61 000 słuchaczach
widzach (w o:.tatnich dwóch latach), znaczny wzrost samodzielnych prac obserwacyjnych i ich publikacyj w "Uranii",
coraz lepsze wyposażenie w narzędzia obserwacyjne - oto
realia rozwoju naszego Towarzystwa, zarówno co do rozszerzenia zakresu jak i p~głębienia treści działania.
Praca nasza w dziedzinie budzenia zainteresowań naukowych i dostarczania możliwości ich zaspakajania-, to nie tylk'J
wkład w dzieło budowy materialistycznego światopoglądu społeczeństwa, lecz również otwieranie przed ludźmi nowego zak7·esu doznaii wzbogaca_jących ich o nowe zdobycze na drodze podboju szczęścia i budu_jqcych zaufanie dla tego wspaniałego instrumentu. jakim jest umysł lwizki. Uwielokrotnienie naszej pracy w obliczu II Z_jazdu PZPR, to nasz udzial
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w walce o pełnię tego, co w socjaliźmie jest dobrem
szym - o d o b r o c z l o w i e k a.
JOZEF WITKOWSKI -
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najwyż

Poznań

PROBLEM CZASU W MECHANICE NIEBA
U podstaw mechaniki nieba leżą aksjomaty klasycznej mechaniki Newtona, a wraz z nimi i newtonowska definicja czasu.
Jest ona związana z pojęciem ruchu jednostajnego. Za ruch taki
uważano w przeciągu długich wieków ruch wirowy Ziemi.
Ruch ten był od dawna przedmiotem badań astronomów. Twórcy
mechaniki nieba byli świadomi niezmiernych trudności teoretycznych związanych z analitycznym ujęciem zagadnienia.
Wprawdzie zasada zachowania momentu obrotowego zapewniała
(w przypadku izolowanej bryły, wirującej dookoła jednej
z trzech głównych osi bezwładności) niezmienność okresu obrotu, ale pewne podejrzenia, co do możliwych zmian długości
doby istniały jednak już oddawna. Sam N e w t o n w swych
"Principia" tak mówi o pomiarze czasu: "Możliwe jest, iż
nie ma ruch'u zupełnie jednostajnego, który mógłby służyć do
dokładnego pomiaru czasu". Zupełnie wyraźnie pisze o niejednostajności ruchu wirowego Ziemi L a l a n d e, podając
przyczyny tego zjawiska. Również i L a p l a c e zastanawiał
się nad zmiennością doby, gdy rozważał możliwe przyczyny
przyspieszenia ruchu Księżyca . Od tego czasu zagadnienie stałości okresu doby łączy się ściśle z zagadnieniem biegu Księ
życa , a więc z teorią jego ruchu. Ruchy Księżyca, ciała najbliżej Ziemi położonego, możemy dokładnie obserwować i porównać z teorią. Niezgodność pomiędzy obserwacją a teorią
znajduje dość proste tłumaczenie w zmienności okresu doby.
Zwiększenie lub zmniejszenie jednostki czasu pociągnie bowiem za sobą przyspieszenie, względnie opóźnienie w ruchu
Księżyca. tj. wyprzedzanie, względnie zaleganie zaobserwowanych położeń Księżyca w stosunku do położeń obliczonych
z teorii przy założeniu niezmienności jednostki czasu.
Teoria ruchu Księżyca jest bardzo zawiła, tak zawiła i trudna, że twórca nowoczesnej teorii Księżyca, B r o w n, porównuje potrzebny tu wysiłek umysłowy do tego, jaki wykonać
:powinien gracz w szachy na szachownicy trójwymiarowej
l przy tym grający z zamkniętymi oczyma. Jako główne ciało
zakłócające występuje Słońce, ale i planety wpływają na bieg
Księżyca , działając bezpośrednio, lub pośrednio przez zakłóce-
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nie orbity Ziemi. Pod wpływem planet mimośród orbity Ziemi
zmniejsza się, na skutek czego zwiększa się przeciętna odległość Ziemia-Słońce w przeciągu roku. Pociąga to za sobą
zmianę okresu miesiąca gwiazdowego, który staje się krótszy.
Będzie to trwało tak długo, jak długo będzie zmniejszał się
mimośród orbity Ziemi, tj. około 24 000 lat, po czym nastąpi
odwrotny proces. Obecnie Księżyc przyspiesza swój bieg, tj.
zaobserwowane położenia naszego satelity wyprzedzają poło
żenia obliczone. Różnica ta· wynosi 6" po upływie stu lat, lecz
wzrasta proporcjonalnie do kwadratu czasu, tak iż po upływie
2000 lat narasta do 40'.
Wiekowe przyspieszenie Księżyca zostało wykryte przeszło
200 lat temu przez H a II e y'a na podstawie badań starożyt
nych obserwacji zaćmień Słońca. Najnowsze badania F o t h er i n g h a m a podają dla liczbowej wartości wiekowego przyspieszenia 10",3. Różnica pomiędzy tą wartością a wartością
teoretyczną 6" podaną przez Browna, znajduje swe tłumacze
nie w zwalnianiu prędkości ruchu wirowego Ziemi, spowodowanym hamującym działaniem na nią przypływów oceanicznych.
Z początkiem XX stulecia N e w c o m b wykazał, że zwalnianie prędkości wirowego ruchu Ziemi przejawia się nie tylko
w przyspieszaniu biegu Księżyca, ale też i Słońca. Prócz zmian
wiekowych w biegu Księżyca, Newcomb wykrył jeszcze niewielkie fluktuacje okresowe. Brown wykazał, że przyczyna
zmian obserwowanych w ruchach Księżyca, Słońca, Merkurego, Wenus i Marsa leżeć może jedynie w zmienności 'ruchu
wirowego Ziemi.
S p e n c e r J o n e s poddał szczegółowej analizie duży materiał obserwacyjny dotyczący Słońca, Merkurego i Wenus.
Stwierdził on wyraźne zmiany w ich biegach. FluktuacJe
w średnich długościach Słońca, Księżyca, Merkurego i Wenus
są proporcjonalne do odnośnych średnich ruchów tych ciał
i można je przypisać zmianom okresu ruchu obrotowego 7iemi
w następstwie zmiany jej momentu bezwładności. Wiekowe
przyspieszenia w biegach wymienionych ciał są również proporcjonalne do odnośnych średnich ruchów; przyczyną ich jest
wiekowa zmiana długości doby spowodowana działaniem przypływów na ruch obrotowy Ziemi. Wspomniane krótkookresowe
fluktuacje zostały potwierdzone przy pomocy wysoce precyzyjnych nowoczesnych zegarów kwarcowych, regulowanych
przez drgania piezoelektryczne kryształu kwarcu. Fluktuacje
są częściowo natury przypadkowej, częściowo zaś mają cha-
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rakter okresowy. Do tych ostatnich należą odkryte przez
S t o y k ę z Międzynarodowego Biura Czasu, sezonowe fluktuacje rzędu 1/1 000 sekundy na dobę, powodujące jednak
przez akumulację prześpieszenia lub opóźnienia w ::--uchu wirowym Ziemi, dochodzące do 0,06 sek. Przyczyną tych fluktuacyj
są, według C o x a, V a n d e r D u n g e n a i V a n M i eg h e m a, zjawiska atmosferyczne. Zachodzi tu wymiana momentu ruchu pomiędzy atmosferą a resztą ciała Ziemi. Pojęcie
ruchu wirowego Ziemi przestało istnieć w znaczeniu klasycznym. Zamiast ruchu wirowego tzw. bryły ziemskiej, musimy
uwzględniać ruchy atmosfery, hydrosfery i jądra Ziemi w odniesieniu do litosfery, z którą związane są obserwacje astronomiczne.
Zmienność doby jako jednostki czasu i wierne odbicie tej
zmienności w ruchach orbitalnych Ziemi, Księżyca, Merkurego i Wenus, naprowadza na myśl, że ruchy orbitalne nadają
się lepiej do mierzenia czasu, niż ruch wirowy Ziemi. Ruchy
orbitalne mogą więc służyć do wyznaczania czasu w rozumieniu Newtona. Czas ten nazwano newtonowskim, w odróżnieniu
od czasu ziemskiego, mierzonego ruchem wirowym Ziemi.
Czas newtonowski, jest czasem mechaniki nieba. Ruchy ciał
niebieskich odniesione do tego czasu są porównywalne ze sobą.
Międzynarodowe Colloquium odbyte w Paryżu w marcu 1950 r.
zaleciło Międzynarodowej Unii Astronomicznej, aby określić
sekundę czasu nie jako 1/86400 część doby średniej, lecz jako
odpo,w iedni ułamek roku gwiazdowego. Nawiązanie jednostki
czasu do roku gwiazdowego natrafia jednak na trudności natury technicznej. Sekunda stanowi mniej więcej 1/(3.107 ) roku
gwiazdowego ; nawiązania należałoby więc dokonać albo za
pomocą zdyskredytowanego zegara-Ziemi, albo zegarów astronomicznych. Najlepsze zegary wahadłowe utrzymują okres
wahania wahadła z dokładnością względną 10· 8 . Zegary kwarcowe utrzymuje swe drgania lepiej, mianowicie ze względną
dokładnością 10·9 • Zegary zarówno jednego jak i drugiego typu
wykazują nieprzewidziane zmiany chodu i nawet na dzisiejsze
potrzeby konserwacji czasu i częstotliwości są niewystarczające. "Nowa sekundat' zależna jest od dokładności z jaką znamy
długość doby oraz okresu roku gwiezdnego. Zarówno pierwszy
jak i drugi okres znane są w przybliżeniu; okres roku gwiazdowego w odniesieniu do "nowej sekundy" znany jest z .licwystarczającą dokładnością; tylko pierwsze 7 cyfr są realne. s~~ala
czasu proponowana dla efemeryd astronomicznych · wym'lga
więc przyjęcia bez poprawek elementów ruchu Słońca (według
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Newcomba). Dlatego też używany jest dla czasu newtonowskiego termin "czas efemeryd".
Możliwe jest inne podejście do definicji czasu . newtonowskiego, jeśli sięgnąć po zjawiska zachódzące poza rbrębem
naszego układu słonecznego. Prof. T. B a n a c h i e w i c z wystąpił z koncepcją czasu kosmicznego opartego na n1chach
orbitalnych gwiazd zaćmieniowych. Analogiczną koncepcję
wysunął T i er c y, proponując posługiwanie się cefeidami, jako
zegarami wskazującymi czas newtonowski.
Pojęcie czasu, jakim operuje mechanika nieba, jest poję
citm klasycznym. Teoria względności wprowa dziła zależnośc
jednostek długo ści, masy i czasu od prędkości. Czas upływa
inaczej w układzie związanym z obserwatorem, inaczeJ w ukła
dzie przemieszczającym się w stosunku do niego. Interwał
czasu t 0 mierzony przy pomocy zegara związanego z układem
obserwatora, zostaje odczytany przez tegoż obserwatora na zegarze przemieszczającym się względem niego z prędkością fJ
jako
t=

1/

, 1 - v21c2

'

gdzie c oznacza prędkość światła. Ponieważ prędko ś ci , którymi
operuje astronomia są małe w porównaniu z prędkoś cią świa
tła, można przyjąć z dokładnością dostateczną dla celów mechaniki nieba t = t 0 • Inaczej mają się rzeczy w mikrokosmosie,
gdzie konsekwencje relatywistycznego ujęcia czasu występują
w całej pełni.
Teoria względności sprowadza grawitację do zmiany metryki przestrzennej w pobliżu mas materialnych. Ciała materialne i światło nie mogą poruszać się w polu grawitacyjnym
wzdłuż linii prostych, jak to zachodzi w przestrzem pozbawionej pola grawitacyjnego, lecz zakreślają krzywe. Wzory podane przez E i n s t e i n a dla obliczenia biegu ciał w polu
grawitacyjnym są tak zawiłe, że nawet zagadnienie dwóch
ciał nie zostało rozwiązane w pełni. Zresztą przy małych pręd
kościach llapotykanych w astronomii, relatywistyczne odchylenia od ruchu klasycznego są bez znaczenia. Z tego też punktu
widzenia relatywistyczna mechanika nieba nie może mieć zastosowania w astronomii. Ważniejsze konsekwencje astronomiczne teorii względności są znane. Należą do nich: l) Odchylenie promieni światła w pobliżu Słońca; zostało ono potwierdzone na odchyleniach na kliszy obrazów gw1azd widzialnych
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przy Słońcu w czasie całkowitych zaćmień słonecznych. 2) Przemieszczenie punktu przysłonecznego orbity Merkurego. ruc!1
pustępowy perihelu Merkurego nie znajduje tłumaczenia w m~
chnnice klasycznej, ale z punktu widzenia teorii względności
jest koniecznym następstwem szybkiego ruchu Merkurego dookoła Słońca 1). 3) Przemieszczenie ku czerwieni linii w widmie
słonecznym; według Einsteina okres drgań atomu w polu grawitacyjnym Słońca jest większy niż okres drgań atomu tegoż
pierwiastka na Ziemi - to samo będzie słuszne i dla światła,
wywołanego drganiami w atomach.
Poza ruchem perlhelu Merkurego, teoria względności nie
zmieniła niczego w mechanice nieba, w niczym nie naruszyła
klasycznego i harmonijnego piękna jej budowy, a czas newtonowski obowiązuje nadal we wszystkich częściach tego
gmachu.

KONRAD RUDNICKI -

Warszawa

WENUS
Po Słońcu i Księżycu najjaśniej świecącym ciałem na niebie jest Wenus. Jej średnica jest ledwie 2.5 raza wlększ:t od
średnicy Merkurego, a średnia odległość od Słońca prawie dwa
razy większa. Mimo to - przy tej samej średniej odległości
od Ziemi - Wenus wysyła ku nam 17 razy wiec~] światła
niż Merkury, świecąc w największym blasku jako gwiazda
minus 4,3 wielkości. Przyczyną tego jest całkowici e inna zdolność odbijania promieni świetlnych przez obie planety. Powierzchnia Merkurego odbija tylko 7%, Wenus przeszło
połowę a mianowicie 59% i posiada największą zdolność odbijania promieni świetlnych ze wszystkich planet naszego układu.
Wśród substancji znanych na Ziemi do najlepiej odbijających
światło należą chmury i obłoki. Wyłania się więc przypuszczenie, że to, co obserwujemy jako powierzchnię Wenus, nie jest
twardą skorupą planety, lecz warstwą chmur.
Do tego samego wniosku można dojść również w inny
sposób. Od dawna usiłowano wyznaczyć okres obrotu Wenus
wokół osi, obserwując położenie jaśniejszych i ciemniejszych
miejsc na jej tarczy w różnych chwilach. Obserwacje takie
nie dały wyników. Okazało się, że obserwowane tu i ówdzie
1
Relatywistyczne przemieszczenie punktu przysłoncczneg') zostało
)
stwierdzone ostatnio również u Wencry, Ziemi i Marsa (?rzyp. Red.)
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ciemniejsze plamy wykazywały tylko bardzo wolne i do tego
nieregularne przesunięcia względem całości tarczy, natomiast ich kształty zmieniały się dość szybko. Widocznie ciemniejsze miejsca są po prostu przerwami między chmurami.
Chmury dowodzą obecności gęstej atmosfery, która jest
w stanie je unosić. Tę obecność można stwierdzić również
pośrednio obserwując granicę oświetlonej i nieoświetlonej
części powierzchni planety, czyli tak zwany terminator. Jeśli
planeta jest pozbawiona atmosfery całkowicie lub prawie cał
kowicie, wtedy brak rozproszenia światła w atmosferze i oświe
tlona jest ściśle połowa powierzchni planety, ta mianowicie,
na którą bezpośrednio padają promienie słoneczne. Terminator
jest wtedy łukiem elipsy, przy czym jego dwa "rogi" leżą ,:awsze na prostej przechodzącej przez środek tarczy planety. Łatwo
to zaobserwować, chociażby na Księżycu. Inaczej wygląda
natomiast terminator u planet posiadających atmosferę zdolną
w znacznym stopniu rozpraszać promienie Słoneczne. \Vtedy,
wskutek rozproszenia, oświetlone są również te części planety,
na które promienie słoneczne ni~ padają bezpośrednio. Jest to
znane zjawisko zmierzchu i świtu, które sprawia między
innymi i na Ziemi, że dzień zaczyna się nieco przed wschodem Słońca i kończy po jego zachodzie. Oświetlona częśc~ planety stanowi wtedy więcej niż połowę tarczy, jak to pokazuje
rys. l.
Występuje to tym wyraźniej iin .węższy jest oświetlony
sierp planety. Gdy planeta jest oświetlona od tyłu, wtedy przy
braku atmosfery wydawałaby się nam całkiem ciemna. Jeśli
natomiast jest otoczona atmosferą, widzimy naokoło tarczy
jasną obwódkę atmosfery, w której rozpraszają się promienie
słoneczne. Szczególnie interesująco przedstawia się zjawisko
jasnej obwódki w czasie przejścia planety przed tarczą sło
neczną, które można obserwować z Ziemi dwa razy co sto kilkadziesiąt lat . Wskutek silnego blasku Słońca widać wtedy tylko
najgęstsze, najsilniej rozpraszające warstwy atmosfery (patrz
ryc. na wkładce). Zjawiska przejść Wenus są więc skwapliwie
obserwowane nie tylko dlategro, że pozwalają poznawać dokładniej ruch planety, ale również dlatego, że mówią o jej
przyrodzie. Ostatnie dwa przejścia Wenus obserwowano w latach 1874 i 1882. Następne będą widoczne niestety dopiero
w 2004 i 2012 r.
Na podstawie obserwacji terminatora w różnych fazach
można stwierdzić, że gęsta atmosfera, zdolna w znacznej mierze załamywać i rozpraszać światło , wznosi się przynajmniej
dość
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na 8 km. Niestety jest to wysokość liczona od nieprzeźroczy
stej powierzchni planety, którą na V,łenus stanowi nie twarda
skorupa, lecz warstwa chmur. Jak głęboko pod tą warstwą
znajduje się stała powierzchnia, dokładnie do dziś nie .viadamo.
Pewną metodę daje tutaj fotografowanie planety w różnych
barwach. Jak wiadomo, atmosfera rozprasza łatwiej promieniowanie krótkofalowe, niebieskie, niż długofalowe, podczerwone. Jeśli wykonać zdjęcia w tych dwu barwach, to na niebieskim otrzymuje się mniej więcej taki obraz, jak przy abserwaciach wizualnvch. to iest dokonywanych okiem przez lu-

Rys. 1. Schematyczny rysunek wyglądu tarcz planet w różnych fazach.
U góry planeta pozbawiona atmosfery, u dołu posiadająca atmosferę.
W drugim przypadku oświetlone są (wskutek rozproszenia światła
w atmosferze) również miejsca, na które nie padają bezpośrednio promienie słoneczne.
netę. Widać więc masy jasnych obłoków i niewielkie, ciemniejsze przerwy pomiędzy nimi (por. ryc. na wkładce). Natomiast zdjęcia w promieniach podczerwonych przedstawiają
powierzchnię planety jednolitej jasności, bez żadnych cieni,
przy tym rozmiary tarczy są nieco mniejsze. Oczywiście pochodzi to stąd, że promienie podczerwone wnikają głębiej
w atmosferę planety i pozwalają dojrzeć warstwy znajdujące
się pod obłokami.
Czy jednak widzimy w ten sposób stałą powierzchnię planety? Należy w to wątpić, chociażby dlatego, że zdjęcia w protnieniach podczerwonych nie wykazują żadnych szczegółów.
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Trudno przypuscrc, żeby powierzchnia Wenus była rzeczywiście niczym nie urozmaicona. Dużo prawdopodobniejsze wydaje się, że docieramy w ten sposób tylko do gęstej, jednolitej
warstwy chmur unos<:ących się w atmosferze niżej, niż lekkie
i nieregularne obłoki widoczne w promieniach niebieskich.
Wniosek ten potwierdzają również rozważania nad własno
ściami odbijania się promieni od ciał stałych i od chmur.
Wszystkie bezpośrednie obserwacje Wenus dotyczą więc
górnych warstw jej atmosfery. Dolne warstwy i stała powierzchnia są przy dzisiejszych metodach niedostępne dla obserwacji.
Wskutek dużej gęstości atmosfery stosunkowo łatwo daje
się badać jej skład chemiczny. Promienie słoneczne muszą
bowiem przeiść dwukrotnie przez jej warstwę. Raz gdy dążą
do punktu odbicia, drugi- po odbiciu, gdy zostają rozproszone
na zewnątrz planety. W czasie tych przejść gazy atmosfery
pochłaniają właściwe dla siebie długości fal świelnych. Porównując widmo światła, które dotarło bezpośrednio ze Słońca,
z widmem odbitego od Wenus, łatwo zauważyć, że to drugie
posiada. pewne ciemne pasma absorpcyjne, których brak
w pierwszym. Mówią one o składzie chemicznym górnych
warstw atmosfery Wenus.
Okazuje się, że skład ten jest inny niż atmosfery ziemskiej.
Głównym składnikiem atmosfery Wenus jest dwutlenek węgla.
Tl~u i pary wodnej, charakterystycznych dla Ziemi, analiza
widmowa nie wykryła zupełnie. Jeśli więc te substancje istnieją,
to tylko w minimalnych ilościach. Wyłania się tutaj problem:
w jaki sposób jest możliwe, aby w warstwach atmosfery leżą
cych tuż ponad gęstymi chmurami było prawie całkiem brak
pary wodnej?
Ta sprawa do dziś nie została ostatecznie wyjaśniona.
Istnieją jednak. różne prawdopodobne hipotezy, które są w stanie wyjaśnić pozorną sprzeczność istnienia chmur i braku pary
wodnej. Najbardziej interesujące i zarazem najprawdopodobniejsze wydaje się przypuszczenie R. W i l d t a, według którego r·rawie wszystka woda na Wenus pod wpływem promieni
ultrafioletowych weszła w reakcję chemiczną z dwutlenkie:n-1
węgla. powodując powstanie wolnego tlenu i formaideehyclu
(podstawowego składnika powszechnie znanej formaliny),
w myśl wzoru: C0 2 +H 2 0 = CHp+0 2 • Wolny tlen natychmiast wszedł w związki z minerałami - zwłaszcza połącze
niami żelaza - na powierzchni planety, której temperatura
jest bez wątpienia wyższa niż powierzchni Ziemi, i został w ten
sposób z atmosfery usunięty, zaś formaldechyd w połączeniu
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resztkami wody i - być może ~ innymi związkami chemicznymi utworzył masę plastyczną, jedną z rodzaju tych,
jakie używamy w przemyśle.
Formaldechyd unoszący się w atmosferze osiadał również
na zawiesinach kropelek wody i w ten sposób utworzył gęste
chmury i obłoki. Takie chmury składające się z zawiesin masy
plastycznej, powinny posiadać własności odbijania światła
t inne bardzo podobne do zwykłych chmur wody. Obserwacje
wykazują, że w warstwie chmur na Wenus zachodzą również
wyładowania elektryczne, które często bywają widoczne na
nieoświetlonej części planety. Niewątpliwie ich istota jest zbliżona do błyskawic na Ziemi. Jedynie skala zjawisk wydaje się
bardziej potężna, gdyż obserwuje się czasem błyskawice trwające wiele minut i rozjaśniające obszary o promieniu tysięcy
kliometrów.
Masa plastyczna odgrywa według Wildta tę samą rolę
w przyrodzie Wenus, co woda na Ziemi. Krąży w atmosferze
i wypełnia zagłębienia, tworząc jeziora i oceany. Stan, w jakim znajduje się masa w tych hipotecznych oceanach, zależy
oczywiście od temperatury na powierzchni planety. Ponieważ
powierzchnia jest dla obserwacji niedostępna, więc i tempe:ratura pozostaje w zasadzie nie znana. Można jedynie zastanawiać się nad ogólnymi czynnikami kształtującymi klimat
Wenus.
średnia odległość Wenus od Słońca wyrażona w jednostkach astronomicznych*) wynosi 0,723. Wskutek tego jednostka
powierzchni Wenus otrzymuje około 2 razy więcej energii
słonecznej niż Ziemia. Większość planet posiada orbity tak mało
różniące się od kół, że niewielkie zmiany w odległości od
Słońca w czasie obiegu wokół niego prawie wcale nie powodują różnic w ilości otrzymywanej energii słonecznej. W szczególności dotyczy to Wenus, gdyż mimośród jej orbity wynosi
niespełna 0,007 i jest najmniejszy wśród orbit wszystkich
planet naszego układu.
Ważnym czynnikiem kształtującym klimat planet jest szybkość obrotu wokół osi, gdyż może to decydować o szybkości
zmian temperatury wywołanych następstwem dnia i nocy.
Niestety, dotychczas żadną metodą prędkości tego ruchu nie
udało się zmierzyć, gdyż jest on zbyt powolny. Pomiary spektroskopowe wykazały, że w każdym razie obrót nie może zachodzić szybciej niż raz na 2-3 tygodnie. Wenus należy więc
do planet o bardzo wolnym obrocie. Kilka niepewnych obser-

E

,.... *) Jednostka astronomiczna = średnia
.rorównaj Urania, Tom XXIV, str. 97.

odległość

Ziemi od

Słońca .
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wacji dotyczących przesuwania się bardziej trwałych ciemnych
plam widocznych w atmosferze, wskazywałoby nawet na to,
że okres obrotu Wenus koło osi równy jest podobnie jak
w przypadku Merkurego - obiegowi planety wokół Słońca.
Powinno to wywoływać duże różnice temperatury strony oświe
tlonej i nieoświetlonej. Zresztą podobnych ostrych różnic temperatur należałoby oczekiwać nawet tylko w przypadku wolnego obrotu, który wywołuje nierównomierności w ogrzewaniu przez Słońce różnych części planety.
Obserwacje jednak mówią co innego. Pomiary promieniowania własnego wysyłanego przez Wenus wykazują, że na
stronie nieoświetlonej temperatura jest średnio niższa tylko
o około 80° niż na stronie oświetlonej. Fotwierdza to wyciągnięty
już na innej drodze wniosek, że warstwa chmur w atmosferze
musi być bardzo gruba, żeby była w stanie nie dopuścić do
szybkiej ucieczki ciepła w czasie długotrwałej nocy. Jeśli
przyjąć, że obrót Wenus wokół osi odbywa się rzeczywiście
w tym samym czasie co obieg dokoła Słońca, a więc, że Słońce
oświetla i ogrzewa tylko jedną jej stronę, to trzeba dodatkowo
założyć, że na planecie istnieją silne prądy atmosferyczne przenoszące ciepło na stronę nieoświetloną i mogące w znacznym
stopniu wyrównywać temperaturę.
·
Na powierzchni jednolitej warstwy chmur, temperatura
wynosi od -25° (na stronie nieoświetlonej) do +60°. Ponieważ
o grubości warstwy chmur oraz o głębokości warstwy atmosfery znajdującej się pod nią nic nie wiemy, trudno powiedzieć,
jak dobrą izolację cieplną stanowią chmury i jak gorąco jest
przy powierzchni Wenus. Dość prawdopodobne wydaje się, że
temperatura może tam wynosić niewiele poniżej + 100°. W takiej temperaturze masa plastyczna skupiona w oceanach może
przypominać stanem fizycznym wodę, tym bardziej, że ciśnie
nie atmosferyczne jest również większe niż na Ziemi, odpowiednio do większej grubości atmosfery.
Gorąco i ciemności rozjaśniane czasem potężnymi błyska
wicami, a rzadziej nikłym światłem słonecznym, które wyjątkowo zdoła dotrzeć do powierzchni planety przez jakieś
rozrzedzenie w chmurach, huragany spiętrzające fale dziwnych
oceanów, być może aktywna działalność wulkanów-tak można
sobie wyobrazić krajobraz Wenus.
.'
Średnica Wenus wynosi 0,97 średnicy Ziemi. Średnia gę
stość materii, z jakiej się składa (4,9 g/cm 3 ), jest tylko o 1/1()
mniejsza niż Ziemi. Często więc obie planety nazywa się bliź!.
niaczymi i uważa, że wewnętrzna budowa obu globów musi
być podobna. Przeprowadzając analogię można zwrócić uwagę,
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że gdyby nie istotna różnica w ilości wody,
byłby podobny do tego, jaki wyobrażamy

krajobraz Wenus
sobie na Ziemi
w czasie, gdy zaczynały na niej powstawać pierwsze przejawy
życia. Często dyskutuje się, czy i na Wenus nie powstają wła
śnie teraz pierwsze istoty żywe. Oczywiście zbyt mało wiemy
o warunkach koniecznych do powstania życia, żeby można coś
konkretnego o tym powiedzieć. Brak wody na Wenus nie jest
zupełny, bo nawet jeśli słuszna jest hipoteza formaldechydowa,
to woda występuje tam jako składnik masy plastycznej. Nie
można więc twierdzić, że powstanie życia z dopuszczeniem
innych form niż na Ziemi - jest niemożliwe. Można natomiast
uważać za dosyść pewne, że nie rozwinęły się dotychczas
w większei ilości istoty odżywiające się w podobny sposób, jak
nasze rośliny, gdyż musiałyby dać znać o swoim istnieniu obec
nością wykrywalnych ilości czystego tlenu w atmosferze.
JAN GADOMSKI -

Warszawa

GROB KOPERNIKA
Katedra we Fromborku, w której cztery wieki temu pochowano Kopernik a, szczęśliwie przetrwała do dzisiaj.
Zdawałoby się zatem, że i grób Kopernika można w obrębie
jej murów odszukać. Za czasów bowiem Kopernika istniał zwyczaj, że każdy z 16 kanoników kapituły warmińskiej miał jeden
Qłtarz w swej pieczy i przy tym ołtarzu po śmierci go grzebano. Ale były to groby niemal bezimienne pod ceglaną podówczas posadzką katedry. Tylko dla biskupów i znaczniejszych
kanoników osadzano w posadzce orientacyjne płyty kamienne
z napisami. Trumny kanoników były liche, drewniane, a szaty
liturgiczne z oszczędności dawano im do grobu stare. Toteż
czas zdołał tu wiele śladów zatrzeć.
Jeżeli idzie o grób Kopernika, to pierwsze kroki w celu
Qdszukania go poczyniono dopiero z początkiem XIX wieku.
Dwaj delegaci Warszawskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk,
Tadeusz Czacki i Marcin M o l ski, zjechali w r. 1802 do
Fromborka, szukając pamiątek po Koperniku. Dowiedziawszy
się zaś od tamtejszych kanoników, że Kopernik został pochowany w katedrze w sąsiedztwie ołtarza, który był pod jego
pieczą, postanowili odszukać także grób. Podnieśli więc płytę
grobową, której silnie zatarty napis zdawał się zawierać
nazwisko Kopernika. Pod płytą, w ziemi, znaleziono resztki
szkieletu, które uznano za zwłoki Kopernika. Była to jednak
niefortunna eksp~rtyza. Zwłoki bowiem należały do biskupa
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Henryka F l e m i n g a, założyciela katedry, który - jak wynika z odcyfrowanego później napisu - zmarł: "anno domin.t
MCCC. ydus iulii", a więc 15 lipca 1300 r., czyli przeszło 200 la
przed Kopernikiem. Po takiej omyłce sprawa odszukania grobu
Kopernika ucichła na długo. Dopiero w 137 lat później ponownie podjęto próby. 'JSm razem sięgnięto do aktów.
Katedra fromborska posiadała nieprzerwany ciąg dokumentów i zapisków sięgających niemal początków księstwa biskupów warmińskich. Akta te, spisane w języku łacińskim, stanowiły niewyczerpane źródło wiadomości o dziejach katedry.
Po przestudiowaniu ich potwierdzono fakt, iż każdy z 16-tu
kanoników rezydujących przy katedrze we Fromborku winien
dożywotnio opiekować się jednym z 16-tu ołtarzy i przy tyrn
ołtarzu znajdować się ma jego grób.
W aktach tych znaleziono protokół z datą 11 stycznia 1480 r.,
z którego wynika, że po długich latach przerwy spowodowanej
zamieszkami wojennymi, kapituła dokonała w tym dniu ponownego podziału ołtarzy pomiędzy kanoników. Ołtarz numer
14-ty, licząc od ołarza głównego, czyli drugi ołtarz po prawej
stronie od wejścia do katedry, przypadł kanonikowi Janowi
Z a n a u. Z innych zapisów było wiadomo, że właśnie bezpośrednio po nim Mikołaj Kopernik otrzymał w r. 1495 kanonię
i ołtarz. Tak więc ustalono, że wymieniony ołtarz pod wezwaniem św. Wenczesława był ołtarzem Kopernika, a zatem i grób
jego tam się powinien mieścić. Stanowi to już bądź co bądi
pewien wskaźnik dla poszukujących.
Dalsze dociekania archiwalne wykazały, że w r. 1581 a wi~c w 38 lat po śmierci Kopernika - biskup warmiński.
Marcin K r o m e r polecił wmurować nad grobem Kopernik~
którego miejsce pamiętali zapewne jeszcze dobrze starsi wiekiem konfratrzy, epitafium. Epitafium to z podobizną Koper-nika,_później zresztą przemalowaną, dochowało się do naszych
czasów (patrz ryc. na wkładce), ale ·w chwili poszukiwań (tak
zresztą jak dzisiaj) znajdowało się ono już w innym miejscu
niż pierwotnie, a mianowicie w pobliżu ołtarza główneg0r
w odległości 20 m od ołtarza św. Wenczesława. Sprawa zatem
skomplikowała się znowu.
Po dalszych studiach zdołano ustalić, że przeniesienie epitafium nastąpiło w r. 1746. Wtedy bowiem na zewnątrz katedry, tuż obok ołtarza św. Wenczesława, dobudowano nowltl
kaplicę, ufundowaną przez biskupa warmińskiego, Andrzeja
S z e m b e k a. Niedoceniany jeszcze wówczas Kopernik zawadzał możnemu fundatorowi. Przeniesiono tedy epitafium Kopernika na inne miejsce, zresztą . nie gorsze, a jego miejsc.-
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zajął nagrobek ścienny Szembeka (patrz ryc. na
Jak wynika z akt, przenosiny te kosztowały 80 florenów. Tak więc w świetle tych faktów, nie dzisiejsze epitafium Kopernika, lecz nagrobek ścienny Szembeka, wskazuje
miejsce grobu Kopernika.
W r. 1938 z okazji tygodnia "Kanta-Kopernika" przystą
piono do ściślejszego poszukiwania grobu Kopernika. I znowu
odkryto płyty grobowe przed ołtarzem św. Wenczesława. Lecz
2maleziono tam ślady tylko jednego grobu, gdy przecież powinni byli tam leżeć wszyscy kanonicy tego ołtarza. I tę zagadkę pozwoliły jednak rozwiązać akta kapituły. Okazało się
mianowicie, że w r. 1860 wyburzono pierwotną ceglaną posadzkę katedry i zastąpiono ją nową kamienną, do dziś istniejącą. Przy tej okazji zdjęto wszystkie płyty grobowe, lecz,
kładąc je z powrotem, umieszczano byle gdzie. W ten sposób
raz na zawsze utracono wskaźniki, bowiem napisy na płytach
nie odpowiadają już dawnym grobom.
Ekipa badaczy złożona z: archeologa, antropologa, rentgenologa, fotografa i "kopernikanisty" w osobie E. B r a c h v og l a, proboszcza katedry, niezrażona tym faktem, przystąpiła
teraz do odkrycia całego przypuszczalnego pola grobów pod
nagrobkiem Szembeka, tj. w miejscu pod pierwotnym epitatium Kopernika. Istotnie, na głębokości dwóch metrów pod
posadzką, w piaszczystej ziemi, pod wewnętrznym murem katedry, natrafiono na cały szereg trumien, gęsto ułożonych obok
siebie, a nawet spiętrzonych. Leżeli tu niewąpliwie kolejni
opiekunowie ołtarza św. Wenczesława, a między nimi też
Kopernik. Lecz drewniane trumny były spróchniałe i zapadłe.
Oprócz szczątków kości ludzkich i resztek szat mszalnych, nie
zawierały żadnych przedmiotów, po których można by rozezmi:C!
poszczególnych kanoników. Wśród szkieletów anatom napróżno
poszukiwał kośćca 70-letniego starca, jakim był Kopernik
w chwili zgonu.
Niektóre trumny ostrożnie wydobyto, sfotografowano
i zrentgenowano. Uzyskany materiał badawczy przesłano do
Królewca celem poddania go dalszym studiom. Tymczasem
jednak wybucha wojna. Prace przerwano, trumny zasypano
ziemią, a "pole grobów" nakryto z powrotem kamienną posadzką. O wynikach diagnozy uzyskanego materiału fotograficznego w literaturze głucho. Być może zaginął niewyzyskany.
Tak więc problem odszukania szczątków Kopernika przedstawia się wyjątkowo trudno. Jak dotąd zdobyliśmy tylko jeden
Pewnik.: jedna z na pół rozsypanych trumien pod posadzką
katedry fromborskiej w pionie pod nagrobkiem biskupa Szembeka, kryje w sobie szczątki doczesne Kopernika.

pierwotne
wkładce).
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przenieść

epitafium Kopernika na pierwotne,

właściwe mieJsce. Gdyby zaś dalsze badania nie pozwoliły
zidentyfikować zwłok Kopernika, to w każdym razie w posadzce w pionie pod epitafium powinna znaleźć się płyta z napisem, iż tam spoczywają zwłoki Mikołaja Kopernika w zbiorowej mogile kanoników ołtarza św. Wenczesława.

KRONIKA
Tablica
W

pamiątkowa

ku czci Kopernika we

Włocławku

dnia 29 listopada 1953. odbyła się we Włocławku urotablicy ku czci Mikołaja Kopernika.
Skromna, marmurowa tablica, na której widnieją słowa: "Mikołajowi
Kopernikowi, który w mieście tym pobierał nauki, składa hołd robotniczy Włocławek", wmurowana została w ścianę gmachu Muzeum Kujawskiego. Po odsłonięciu tablicy zgromadzeni udali się do sali odczytowej w gmachu tegoż Muzeum, gdzie wysłuchali pogadanki mgr. A.
L i s i c k i e g o o naszym genialnym astronomie. Obecnych było okoł•
200 osób.
A. L.
niedzielę,

czystość

odsłonięcia pamiątkowej

Powrót komety Enckego
Jako szósta kometa w 1953 roku, została odszukana powracająca do
kometa Enckego. Odkrył ją w sierpniu 1953 r. Dr Leiand E .
C u n n i n g h a m z uniwersyteckiego obserwatorium w Berkeley, na
zdjęciu zrobionym dwu l pół-metrowym teleskopem na Mount Wilson.
Jest to 52-gi powrót ku Słońcu tej komety o najkrótszym okresie spośród znanych okresów komet periodycznych, wynoszącym 3 3 lat. Kometa Enckego w sierpniu 1953 r. znajdowała się w gwiazdozbiorze Ryb
i świeciła jako obiekt 20m. Perihelium osiągnie 2 lipca 1954 r. i wówczB.!I
będzie łatwa do odszukania.
W h i p p l e przypuszcza, że istnieje pokrewieństwo między kometą
En ck ego a jesiennym rojem meteorów Taurydów, zaś . egipski astronom
Salah El-Din H a m i d tłumaczy powstanie tego roju gwałtowną emisją
materii z komety Enckego, ospowodowaną zderzeniem się jej z jedną
z licznych asteroid w okolicach aphelium komety. Zjawisko to miało
się wydarzyć około 4700 lat temu.
B. K.
Słońca

Nowa górska stacja astronomiczna
Słońce jest
dostarcza nam

ciałem

niebieskim. które ze względu na swoją bliskość
o budowie gwiazd . Dlatego w szcze-

najwięcej wiadomości

Epitafia biskupa A. Szembeka (na lewo) i Kopernika (na prawo) w ka tedrze fromborskiej ; w pionie epitafium Szembeka, pod podłogą katedry, znajduj ą się prochy Kopernik a .
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Kame r a fotograficzna Markowitza (por. str. 83_g4).

Fotografia

mgławicy

M 101 w

przy pomocy 5-metrowego teleskopu.

'

\

Na lewo: Zjawisko jasnej obwódki w czasie przejścia Wenus przed tarczą
Słońca. Na prawo: Fotografia Wenus w pobliżu złączenia dolnego; widać
wyraźni e przedłużeni e

rogów sierpa planety.

23. VI e ..

Fotografie Wenus w promienia_ch nadfioletowych '•wykopane w r. 1927
przy pomocy 60-calowego te~eskopu .
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jest pilnie obserwowane. Na Słońcu zachodzą różnego rodzaju
zjawiska pozostające w ścisłej od siebie zależności. Plamom tworzącym
się w fotosferze towarzyszą flocculi. N'ad nimi, w chromosferze, obserwuje się obłoki wapnia i wodoru świadczące o tym, że z głębin Słońc~
w tym miejscu płynie szczególnie intensywne promieniowanie. Przeważnie
też zjawiskom tym towarzyszą protuberancje (wyskoki). Współzależność
wymienionych zjawisk wymaga prowadzenia obserwacji nie w oderwaniu od siebie, ale równocześnie i w różnych kierunkach. Otrzymuje się .
w ten sposób możliwie pełny obraz Słońca dla danej chwili.
Do niedawna specjalną trudność sprawiało obserwowanie korony
słonecznej, która była dostęppa obserwatorom tylko w czasie całkowi
tych zaćmień Słońca, czyli bardzo rzadko. W roku 1930 francuski :..stronom B. L o y t skonstruował instrument zwany koronografem, w którym
wywołuje się sztucznie zaćmienie Słońca przez umieszczenie w ognisku
obiektywu metalowego dysku równego obrazowi Słońca. Rozproszenie
światła Słońca przez optykę instrumentu i cząsteczki ziemskiego powietrza usuwa się, stosując dokładnie oszlifowane, jednosoczewkowe
obiektywy i umieszczając instrument na dużych wysokościach, gdzie
rozproszenie światła przez atmosferę ziemską jest dużo mniejsze.
Dla prowadzenia obserwacji Słońca koronografem Główne Obserwatorium Astronomiczne Akademii Nauk Z. S. R. R. w Pułkowie zbudowało górską stację na wys. 2130 m w Północnym Kaukazie. Celem prowadzenia jednak obserwacji całościowych Słońca, stacja ta posiada także
wiele innnych instrumentów, jak fotoheliograf pomysłu znanego konstruktora M a k s u t o w a do badania fotosfery i wielki spektograf dyfrakcyjny do obserwowania procesów zachodzących w chromosferze.
Prowadzone są równocześnie obserwacje plam słonecznych i inne. Przez
zastosowanie filtrów specjalnej konstrukcji stało się możliwe obserwowanie Słońca w wydzielonych częściach widma szerokości rzędu 2 A,
bez stosowania spektroheliografu.
(Wg Priroda, Nr 9, 1953).
W. W
Nowy aparat do fotografowania

Księżyca

Ze względu na , dużą jasność Księżyca i jego szybki ruch pośród
gwiazd, istnieją duże trudności w fotografowaniu go wraz z otaczającymi gwiazdami. Ostatnio astronom W. M ark o w i t z skonstruował
specjalną kamerę, przy pomocy której można otrzymać jednoczesne
zdjęcię Księżyca i otaczających go gwiazd {por. ryc. na wkładce).
Pomysł polega na ustawieniu przed kliszą, w miejscu gdzie tworzy
się obraz Księżyca, , ciemnego filtru w postaci okrągłej płytki o odpowiedniej średnicy oraz 7..asłonięciu reszty kliszy żółtym filtrem o gru..:
bości takiej samej, jaką miał filtr ciemny. Ta kombinacja filtrów pozwala. otrzymać w przeciągu kilkunastu sekund obrazy gwiazd oraz nie

l
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obraz Księżyca. Kwestię szybkiego ruchu Księżyca wśród
gwiazd rozwiązał Markowitz w ten sposób, że przy pomocy synchronicznego motorku pochyla odpowiednio ciemny filtr w czasie ekspozycji,
tak aby otrzymany obraz Księżyca zajmował stałe miejsce wśród gwiazd.
Markowitz otrzymywał w ten sposób zdjęcia w czasie pełni Księżyca
eksponując 12 sek., a w czasie kwadry - 20 sek. Zdjęcia takie pozwalają
na dokładny pomiar współrzędnych Księżyca względem otaczających
go gwiazd. Z pojedynczej kliszy otrzymuje się współrzędne Księżyca
z błędem prawdopodobnym wynoszącym 0,15 sekund łuku w rektascensji
i 0,10 w deklinacji.
Obecnie planuje się obserwacje Księżyca przy pomocy kamer Mark:owitza w licznych obserwatoriach położonych w różnych częściacb
świata. Otrzymane wyniki posłużą do wyznaczenia paralaksy Księżyca,
elementów jego orbity, rozmiarów i kształtu Ziemi oraz nieregularności
obrotu Ziemi.
B. K.
"Gwiazda Epsilon Aurigae

Epsilon Aurigae - to jedna z najbardziej interesujących gwiazd
Co 27 lat następuje minimum jasności gwiazdy: w ciągu
przeszło pól roku jasność jej zmniejsza się o 0,8 wielkości gwiazdowej.
po czym gwiazda świeci przez rok ze zmniejszoną, ale stałą jasnością .
:Po upływie tego czasu, gwiazda znów w ciągu przeszło pół roku odzyskuje swoją normalną jasność. Najbliższe takie minimum nastąpi w latach 1955-57.
Zmniejszenie się jasności jest spowodowane zakryciem jaśniejszej
spośród dwóch gwiazd, stanowiących układ Epsilon Aurigae. Zakrywana
gwiazda jest olbrzymem typu widmowego FS. Podcz.as zakrycia światło
tej jaśniejszej gwiazdy jest osłabione, ale nie przestaje ona być dostrzegalna. Frzez spektroskop nawet w środku zakrycia można obserwować
jej linie widmowe. Widocznie gwiazda ta jest zakrywana przez jakieś
ciało półprzeźroczyste. Do niedawna przypuszczano, że jaśniejsza gwiazda
jest zakrywana przez rozległą atmosferę niewidocznej, ciemnej gwiazdy.
Jednakże trudno byłoby wtedy wytłumaczyć, dlaczego w środl:owycb
tazach zakrycia jasność Epsilon Aurigae pozostaje przez pewien czas
o.iezmienna.
Trudności te usuwa hipoteza, którą wysunął ostatnio prof. Zdenek
Kop a L Według niego zmniejszenie blasku jaśniejszej gwiazdy jest
spowodowane zakryciem jej przez płaski, cienki pierścień, utworzony
z drobnych głazów, czy jakichś odłamków i otaczają<;y ciemną, niewidoczną gwiazdę. Pierścień taki byłby zupełnie podobny do pierścienia
Saturna, tylko znacznie większy od niego. Rozmiiu-y pierścienia musiały 
by być niewiele mniejsze od rozmiarów naszego układu planetarnego-.
KS.
zaćmieniowych.
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Nowy dowód spiralnej struktury Galaktyki

Od kilka lat wiadomo było, że gazowa materia międzygwiazdowa
spiralnych ramion, szczególnie w mgławicach spiralnych późniejszych typów. Jeżeli więc przypuszczamy, że nasza Galaktyka posiada także spiralną strukturę, to możemy się o tym przekonać , badając rozmieszczenie gazu w przestrzeni międzygwiazdowej :
jeśli układa się on w postaci spirali to gwiazdy w Drodze Mlecznej
także mają spiralny rozkład. Na
przeszkodzie tym badaniom stały
względy techniczne; aby rozwiązać omawiane zagadnienie obserwacyjne,
potrzebny jest olbrzymi teleskop (bo gaz międzygwiazdowy słabo świeci),
połączony z szeregiem innych precyzyjnych narzędzi. Po uruchomieniu
S-metrowego teleskopu na Mt Palomar można było przystąpić do zbadania rozkładu przestrzennego gazu międzygwiazdowego. Okazało się.
i:e gaz międzygwiazdowy rzeczywiście układa się w przestrzeni w postaci spiral, których dotychczas zaobserwowano dwie: jedną w odległości 400, zaś drugą 3000 parseków. Stwierdzono, że zarówno gaz
m!ęd:l:ygwiazdowy, jak też istniejące obok niego gwiazdy, uczestniczą
w ruchu rotacyjnym (tzn. obiegają środek układu galaktycznego) w sposób dokładnie zgodny z przewidywanym przez astronomię gwiazdową.
W ten sposób potwierdziła się słuszność teorii rotacji Galaktyki, oraz
wykazane zostało istnienie spiralnej struktury układu Drogi Mlecznej.
wyst~puje wewnątrz

A. L.

Stulecie zliczania obrotów

Słońca

Słońce, podobnie jak wiele ciał niebieskich, obraca się dokoła sweJ
osi. Jeden jego obrót synodyczny trwa 27Y. dnia (w pobliżu równika).
Zliczanie obrotów Słońca zapoczątkował przed 100 laty, dnia 9. XI. 1853 r.,
angielski miłośnik nieba, R. Ch. C a r r i n g t o n. Oparł się on na obserwacjach plam słonecznych. Metodę tę przejęli od niego astronomowie
fachowi. Dnia 7. X 1953 r. Słońce ukończyło, według tych zliczęń, 1340-ty
swój obrót.
Carrington obserwował systematycznie plamy słoneczne przez 8 lat
(1853-61). Obserwacjami tego rodzaju zajmują się żywo miłośnicy polscy.
W Kole Warszawskim PTMA współpracujący ze sobą B. S z c z e pko wski i A. Wrób l e w ski mają za sobą już 5-letni okres systematycznych obserwacyj tych zjawisk. Bardzo wnikliwie pracuje w tej dziedzinie W. Szymański w Gliwicach.
1. G.

OBSERWACJE
Radiant teleskopowych meteorów roJu teta Dra w li53 r.
W okresie od 25 do 28 czerwca 1953 r. obserwowałem w Warszawie
teleskopowe meteory l,'oju teta Dra prz:r pomocy '6 mm. refraktora
e średnicy pola widzenia 5G.
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Warunki atmosferyczne były na ogół dobre. Noce były jasne, widoczgwiazd gołym okiem - do ok. 4 wielkości. Wyniki obserwacji
zestawione są w poniższej tabeli:

ność

Data

t95'l. VI. 25

l

Godz. obserw
(cz. śr. eurJp.)
23h- 2?ih

l

Nr
meteoru

Jasność

l

1

meteoru
6m
6

2

26

---

l!rlh- 2f>h

---

-

1

-

5m

3
4-

~

-- -

5
7

5
1- -

l

Częstość

na godz.

6

fi

7
8
!l

6m
6

.~

27

---

28

23h -

25h

23h- 25h

-

l

lO

1,5

5

-

7m

l

l

t,

Jak widać z powyższej tabeli maksimum częstości przypadało na
dzień 26. VI. 1953 i wynosiło 2 meteory na godzinę w polu widzenia
o · średnicy 5°, obejmującym radiant (patrz mapa).

RADIANT ROlU

0- D.RA
w 1953
( 41 R)

R

t

+

+
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Interesującym zjawiskiem był przelot meteoru. nr 4 z dnia 26. VI. 1953.
leciał dokładnie w kierunku lunety, tak, że w polu widzenia
<iał się zauważyć jako świecący punkt, początkowo coraz bardziej jaśniejący, ·a następnie tracący blask. Zjawisko to trwało ok. l sek. Po-

Meteor ten
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nieważ przecięcia przedłużeń

torów pozostałych meteorów leżały dokoła
punktu przelotu meteoru nr 4, zatem punkt ten można przyjąć za radiant roju {} Dra. Ma on współrzędne:
Rekt. - 15h 56m
Dekl. - + 58° 40'.
Odskok od efemerydy (W. P . Cesewicz: a - 236°. l> = + 58°), wynosi
w rektascensji + Oh 12m, zaś w deklinacji nie przekracza + 1°. Na załączonej mapce punkt wyznaczony przez efemery dę jest środkiem pola
widzenia, punkt R - zaobserwowanym ra diantem roju. Pozycje gwiazd
wg Webb'a.
Andrzej Pacholczyk
Sekcja Obser wacyjna P . T . M. A .• Warszawa

A. RYBARSKI
K . SERKOWSKI
Amatorski teleskop zwierciadlany
(Część

II)

4. Polerowanie
Przygotowanie formy polerowniczej. Najbardziej precyzyjne powierz-

chnie optyczne poleruje się wyłącznie na mieszaninie kalafonii ze smołą .
Odpowiednie dobranie składu tej mieszaniny jest przy polerowaniu
n a j w a ż n i e j s z ą rzeszą . Do polerowania zwierciadła o średnicy 15 cm
należy użyć 150 gramów kalafonii (żółtej), którą można zakupić za po·
średnictwem Kół PTMA. Należy do niej dodać sprzedawanej w sklepach
z przyborami szewskimi smoły szewskiej, w ilości zależnej od temperatury pokoju, w którym będziemy polerować. Do 150 gramów kalafonii
należy dodać, przy temperaturze około 14° C, około 60 gramów smoły,
przy 1so - około 45 gramów smoły, przy 24° - około 30 gramów smoły .
Kalafonię i smołę należy włożyć do metalowego naczynia i podgrzewać na w o lny m ogniu, stale mięszając. Nie należy używać maszynki
elektrycznej, gdyż zbyt silnie grzeje. N i e w o l n o, aby mieszanina się
z a g o t o w a ł a. Gdy roztopi się i dojdzie do temperatury bliskiej wrzenia. należy przecedzić mieszaninę przez płótno krawieckie (o otworkach
między nitkami, mających około l mm), lub przez gazę opatrunkową,
złożoną S-krotnie. l>rzy cedzeniu należy mieszaninę dolewać po trochę
na płótno, stale mieszając. Będzie to trwało około 20 minut.
W naczyniu o średnicy około 20 cm kładziemy na dnie dwa drewienka, a na nich wklęsłością do góry zwierciadło . Na nim znów dwa
drewienka i matrycę. Zalewamy to wodą i ogrzewamy do temperatury
około 55°. Następnie wyjmujemy matrycę, szybko wycieramy powierzchnię szmatą i oblepiamy brzeg posmarowaną klejem opaską z papieru,
tak, aby wystawała o 4 milimetry na powierzchnię matrycy.
Następnie nalewamy na powierzchnię matrycy naszą przecedzoną
mieszaninę . ogrzaną tak, aby miała konsystencję śmietany. Musi ona
być na tyle gęsta, aby gruba na 4 milimetry warstwa, pokrywająca ma·
trycę, przyjęła wypukłość cokolwiek większą, piż matryca.
Gdy nalana na powierzchnię matrycy mieszanina kalafonii ze smołą
trochę wystygnie, smarujemy ją pędzlem z pianą mydła. Wyjmujemy
~ gorącej wody zwierciadło, smarujemy je również pianą mydlaną
l trzemy b a r d z o rów n o m i e r n i e zwierciadłem po wylanej na
R'latrycę kalafonii, przez kilka sekund, aż wyciśnie się całe mydło i powierzchnia kalafonii będzie zupełnie gładka. Wtedy szybko zdejmujemy
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odczekujemy, aż kalafonia ostygnie do 35°-40° i wycinamy
na niej rowki.
Wycinanie rowków . Rowki wycinamy piłą do drzewa posiadającą
ząbki o wysokości 3-4 mm. Rowki należy powycinać w dwóch wzajemnie prostopadłych kierunkach, tak żeby pocięły całą powierzchnię
kalafonii na kwadraciki o boku 25 mm (rys. 7). Bardzo ważne jest, żeby
rowki nie były rozłożone symetrycznie względem środka matrycy. Srodek matrycy (który najlepiej przed wycinaniem rowków zaznaczy<: na
kalafonii) powinien przypadać blisko rogu jednego z kwadracików.

Rys. 7.

Rys. 8.

Rowki należy wycinać przez całą grubość warstwy kalafonii, aż do szkła
matrycy. Przed każdym wycięciem rowka należy usunąć resztki smol;"'
z zębów i zmoczyć piłę wodą. Gdy podczas wycinania rowków kalafonia
ostygnie i stwardnieje, należy ją znowu ogrzać przez włożenie do wody
o temperaturze około 40°.
,
Po zrobieniu rowków należy spłókać wodą matrycę z kalafonią
i podgrzać ją, a także i zwierciadło . do temperatury 40°-45°. Następnie
należy namydlić zwierciadło i powierzchnię kalafonii i trzeć zwierciadłem po kalafonii przez parę minut. Trzeba uważać, aby przy tym nie
zalać rowków. Formę polerowniczą z gotowymi rowkami umiesźczamy
na beczce tak, jak przy szlifowaniu. Do polerowania przystąpimy po
całkowitym ostygnięciu matrycy i zwierciadła.
Róż polerski. Jako materiału polerującego będzi:my używać tzw.
różu polerskiego (czyli trójtlenku żelaza) . Jest to bardzo drobny ciemnoczerwony proszek. Można go kupić w sklepach Centrali Handlowej Przemysłu Chemicznego w cenie około 10 zł . za l kg. Przy polerowaniu
zużyjemy najwyżej 20 gramów różu. Należy jednak kupić go więcej,
.co najmniej 100 gramów, ponieważ przy oczyszczaniu znaczna część różu
zmarnuje się. Jeszcze lepszymi od różu materiałami polerującymi są
tlenek ceru i barnezyt.
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przestrzegać jeszcze większej czystośti,
Każdy twardy pyłek, który dostanie się
<lo różu, może spowodować rysę.
Dekantowanie różu. Aby oczyścić kupiony przez nas róż, wkładamy
.go do szklanego naczynia o średnicy około 5 cm i wysokości około ~5 cm,
wsypujemy 2 łyżeczki od herbaty różu, nalewamy do połowy wody
i energicznie mieszamy. Następnie nalewamy wody do wierzchu, spłó
niż

Przy polerowaniu musimy
przy drobnym szlifowaniu.

kując boki naczynia i pozostawiamy naczynie w spokoju przez 2 minuty,
po czym ostrożnie odlewamy połowę cieczy do słoika o pojemności około
l~ litra. Powstałość znów energicznie mieszamy, dolewamy wody do
pełna i po 2 minutach polowę odlewamy. Cały ten proces powtarzamy
<>koło 8 razy. Po upływie około ~ godziny odlewamy z dużego naczynia
nadmiar wody, a pozostałość będzie służyła do polerowania zwierciadła .
Dekantowany róż przechowujemy zawsze w wodzie.
Sposób polerowania. Przystępując do polerowania, smarujemy zwier<:iadło różem przy pomocy delikatnego pę<lzla i kładziemy je na zwilżoną
matrycę z kalafonią. Następnie polerujemy, poruszając zwierciadłem
zupełnie tak samo, jak przy drobnym szlifowaniu: wcale nie naciskamy
na zwierciadło, wykonujemy ruchy bardzo łagodne, bez żadnych szarpań,
nie dłuższe, niż X średnicy zwierciadła. Jeden ruch tam i z powrotem
nie powinien razem trwać dłużej. niż 2 sekundy, zaś beczkę obchodzimy
dookoła w ciągu l minuty. Podczas polerowania należy dolewać wody
tak, aby zawsze wszystkie rowki w formie polerowniczej były nią wypełnione. Różu można dodawać bardzo rzadko. Powinno go być tyle,
aby zwierciadło po zdjęciu z matryc było tylko lekko róż o w e, ale
przeźroczyste. Od czasu do czasu należy wykonywać podobnie, jak
przy szlifowaniu - kilkanaście chaotycznych ruchów dla wygładzenia
drobnych nierówności. Gdy zwierciadło ma prawidłowy kształt sferyczny, polerowanie powinno iść lekko, "jak po maśle". Jakiekolwiek opory
i zacinanie się świadczą o niesferycznym kształcie albo zwierciadla, albo
powierzchni kalafonii.
Przyleganie zwierciadła do kalafonii. Zwierciadło musi zawsze d o~ kona l e przylegać do formy polerowniczej.
Aby zapewnić dobre
przyleganie, należy nie rzadziej niż co % godziny przerywać polerowanie i zostawiać na kilkanaście minut zwierciadło na matrycy z kalafonią.
Należy je wtedy przykryć mokrą szmatą, aby róż nie wysechł i ewentualnie przyłoży~ jakimś ciężarkiem.
To samo musimy zrobić po każdym zdjęciu zwierciadla z matrycy,
a więc np. po każdym badaniu metodą cieniową. Na dluższe przerwy
w polerowaniu można wkładać matrycę z leżącym na niej zwierc-iadłem·
do naczynia _z odrobiną wody na dnie, przykrytego mokrą szmatą.
Wygląd wypolerowanej powierzchni. Całe polerowanie trwa zwykle
-około 10 godzin. Po wypolerowaniu powierzchnia zwierciadła powinna
być idealnie gładka bez żadnych śladów matowości. Przy oglądaniu
Przez silną lupę przy mocnym skośnym oświetleniu nie powinny być
Widoczne na niej żadne dziurki, ani innC' nierówności.
Już mniej więcej po 30 minutach polerowania zwierciadło powinno
zacząć nieźle odbijać światło. Należy wtedy zbadać kształt zwierciadła

metodą cieniową.

5. Badanie cieniowe i figuracja
Metoda cieniowa badania kształtu zwierciadeł wklęsłych, wynaleziona
W 1858 r. przez L . F o u c a u l t'a, umożliwia wykrycie i zmierzenie naWet nadzwyczaj małych odchyleń powierzchni zwierciadła od kształtu
sferycznego, mniejszych , niż 1/100000 milimetra.

URANIA

Aby zbadać zwierciadło metodą cieniową, należy powiestc Je na ścia
nie na p a s ku (rys. 8), podkładając kawałek tektury między ścianę
a zwierciadło. Badanie wykonujemy w ciemnym pokoju. W pobliżu
-środka krzywizny zwierciadła umieszczamy na stole latarkę elektryczną
(lepiej okrągłą). W sposób podobny, jak przy optycznym wyznaczaniu
ogniskowej (rozdz. 3), regulujemy położenie wzajemne zwierciadła i latarki tak, aby umieściwszy oko jak najbliżej latarki widzieć całą powierzchnię zwierciadła jasno świecącą odbitym światłem latarki. Oczywiście wtedy nasze oko będzie się znajdować bardzo blisko środka
krzywizny zwierciadła, czyli bardzo blisko punktu przecięcia promieni
świetlnych odbitych od zwierciadła .
Zasłaniamy teraz żarówkę latarki szczelną zasłoną, której środkową
częścią będzie kawałek cyn f o l i i, w której igłą zrobiony jest maleńki
okrągły otworek, o średnicy od 0,1 do 0,2 milimetra. Otworek ten stanowić będzie "sztuczną gwiazdę " . Umieszczając oko tak, jak bezpo ś red
nio przed założeniem zasłony, powinniśmy widzieć całą powierzchnit;
zwierciadła świecącą odbitym światłem sztucznej gwiazdy.
Delikatnie wprowadzamy w wiązkę światła, biegnącą od zwierciadł a
do oka, żyletkę przytwierdzoną do stojącej na stole podstawki i zwróconą ostrzem w stronę latarki. Jeżeli przesuwając latarkę na boki, jej
cień widoczny na jasnej powierzchni zwierciadła (rys. 9-a) będzie się
przesuwać w tę samą stronę, musimy trochę oddalić żyletkę od zwicr

Rys. 9.
ctadła; jeżeli cień będzie s1~ przesuwać

w

przeciwną stronę niż żyletka,

należy przybliżyć żyletkę do zwierciadła. Gdy, postępując w ten sposób,
umieścimy w końcu żyletkę w miejscu, gdzie przecinają się promienie
biegnące od zwierciadła, zobaczymy na powierzchni zwierciadła <>komplikowany układ cieni, z którego postaci wyciągniemy wnioski o kształ
cie naszego zwierciadła.

Interpretacja cieni. Jeżeli zwierciadło jest dokładnie sfery c z n e,
to wszystkie promienie świetlne, biegnące od zwierciadła, przetną się
w jednym punkcie. Przecinając ten punkt żyletką (drobne przesunięcia
żyletki na boki najlepiej wykonywać przez naciśnięcie ręką na brzeg
stołu), całe zwierciadło niemalże momentalnie zgaśnie, przy tym nie
pojawią się na nim ż a d n e cieniowe figury wszystkie punkty zwiermiadła będą ciemnieć je d n o cześnie (rys. 9-b). Powierzchnia zwierciadła będzie widoczna w chwili gaśnięcia jako idealnie gładka, jak
powierzchnia miękkiego zamszu, bez żadnych szorstkości i nieregularności
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Jeżeli zwierciadło jest h i per b o l i c z n e, pojawi się na nim przy
'Odpowiednim położeniu żyletki układ cieni o wyglądzie , przedstawionym
na rys. 9-c. Nad tym ostatnim rysunkiem (i następnymi) przedstawiony
jest w wielkim powiększeniu przebieg odchyłek powierzchni zwierciadła
o\1 kształtu sferycznego, czyli tzw. pro f i l zwierciadła. Profil taki, przy
dowolnym kształcie powierzchni zwierciadła możemy łatwo narysować,
pamiętając o tym, że cienie na zwierciadle wyglądają zupełnie tak samo,.
jak wyglądałyby (po odpowiednim powiększeniu) rzeczywiste odchylenia
powierzchni zwierciadła od kształtu sferycznego, tj. różne wzniesienia
i zagłębienia na powierzchni sferycznej, gdyby były oświetlone z u p e ln i e z b o k u z e s t r o n y p r z e c i w n e j niż ta, w którą skierowane
jest ostrze żyletki. Patrząc na zwierciadło podczas badania cieniowego
widzimy te nierówności na jego powierzchni w powiększeniu mniej wię
cej 100000-krotnym. Oczywiście tak wielkie powiększenie jest tylko
w kierunku prostopadłym do powierzchni zwierciadła.
,
Profil i figura cieniowa danego zwierciadła o kształcie np. hiperbolicznym, zmieni się, gdy np. troszeczkę przybliżymy żyletkę do zwierciadła. Po takim przesunięciu żyletki będziemy bowiem widzieć odchyłki
powierzchni zwierciadła od powierzchni kuli o nieco mniejszym promieniu, niż przedtem. Najlepiej jest ustawiać żyletkę zawsze w takim położeniu, aby figura cieniowa była jak najbardziej skomplikowana.
Wplyw zmian temperatury. Aby przekonać się o tym, jak czuła jest
metoda cieniowa, potrzymajmy przez chwilę palec tuż koło powierzchni
zwierciadła podczas badania. Po odsunięciu palca zobaczymy, posługując
się metodą cieniową , że w miejscu, gdzie trzymaliśmy palec, powstała
na powierzchni zwierciadła górka wskutek rozszerzalności cieplnej szkła.
W pomieszczeniu, w którym wykonujemy badanie cieniowe, musi być
równomierna temperatura. Niedopuszczalny jest nawet najsłabszy przeWiew - spowodowałby on, że powierzchnia zwierciadła wyglądałaby
przy badaniu, jakgdyby przebiegały przez nią fale. Po zawieszeniu zwierciadła na pasku należy zawsze odczekać co najmniej 15 minut, aby
temperatura zwierciadła rozgrzanego polerowaniem zrównała się z temperaturą otoczenia. Nic należy zwierciadła myć przed badaniem cieniowym - wystarczy usunąć róż kawałkiem waty.
Figuracja. Mniej więcej co godzinę należy przerywać polerowanie
i przeprowadzać badanie cieniowe. Kierując się jego wynikami, prowadzimy figurację zwierciadła, tj. nadawanie mu odpowiedniego kształtu.
Jdeli przy każdym następnym badaniu odchylenia zwierciadła od
kształtu sferycznego są coraz mniejsze, polerowanie przebiega prawidłowo. Gdy odchylenia wzrastają, znaczy to, że albo twardość kalafonii,
albo sposób polerowania jest nie odpowiedni.
Jeżeli zwierciadło przyjmuje kształt h i per b o l i c z n y (rys. 9-c),
lub posiada o d w r 6 c o n y b r z e g (rys. 9-d), należy polerować krótkimi ruchami o długości mniejszej, niż 1/8 średnicy zwierciadła. Gdy to
~ie pomaga, znaczy to, że kalafonia jest zbyt miękka. Trzeba zdrapać
Ją z matrycy i zrobić nową formę polerowniczą o mniejszej domieszce
smoły. Kalafonia nic może też być za twarda·, gdyż wtedy zwierciadło
nie chce się wypolerować i łatwo powstają rysy.
Gdy zastosowanie twardszej kalafonii nie skutkuje, można stosować
n a c i n a n i e powierzchni kalafonii. Aby pozbyć się kształtu h i p erb o l i c z n e g o (czyli zagłębienia w środku zwierciadła), można wyciąć
z kartonu nieregularną gwiazdkę, połdżyć ją na nieco ogrzanej w ciepłej
Wodzie formie polerowniczej (rys. 10) i przycisnąć zwierciadłem. Gdy
następnie usuniemy karton, w kalafonii zostanie wgłębienie w kształcie
gwiazdki. Folerawanie na kalafonii z takim odciskiem powinno szybko
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Po pozbyciu się kształtu hiperbolicznego, usuniemy zagł~
bienie w kalaJonii lekko J::Odgrzcwa j ąc formę polerowniczą i kładąc
na niej na pewien czas zwierciad·o.
Aby pozbyć się o d w r 6 c o n e g o b r z c g u, można ściąć brzegi
powierzchni kalafonii tak . aby jej Śr " dnica by a o kilka m ilimetrów
mniejsza, niż średnica zwierciad 1a. Odwrócony brzeg nal e ży bardzo
starannie usunąć, gdyż pozostawiony - bardzo psuje obrazy dawane
przez teleskop. Gdy odwrócenie brzegu j est niewielkie, w idoczne jest
ono przy badaniu cieniowym tylko
jako cieniutka, jasna obwódka wzd' ui
po owy obwodu zwierciad ' a. Podobna, tylko słabsza o'.wódka, pochodząca z ugięcia świat a na brzegu
zw icrciad ' a, widoczna jest dokoła
zwierciad' a zawsze przy badaniu
cicniowym. Aby poznać, z kt0rym
ród za jem obw id'd m ::~ my do czynienia, zasłaniamy kawałek brzegu
zwierciad ł a kartonem. Jeżcli jasn a
obwódka, którą widzimy wzdł uż
brzegu kartonu, nie jest słabsza od
obwódki wzd uż brzegu zwierciadł a,
to brzeg zwierciadła nie jest odwrócony.
Rys. 10.
Czasem zdarza się, że na środku
zw!Prciad la powstaje górka (rys.
9-e). Aby ją usunąć, należy poszerzyć troszeczkę wszystkie rowk1 w k alafonii, z wyjątkiem okoLe środka matrycy, gdzie jest górka. Można też
zamiast tego porobić nacięcia takie, jak przy parabolizacji (patrz rozdz 7.)
Aluminiowani e Gdy zwierciad o do teleskopu normalnego będzie
miało kształt dokładnie sferyczny i gdy będzie pięknie wypolerowane,
należy wysłać je, opakowane w watę, do Państwowych Zak ad .iw Optyczn\'t h w W a r ~ z ;- wie. Z•vierciadła przyjmowane są tam do alum;niowania
ty l k o za pośrednictwem Kół PTMA. Aluminio·,,,ranie koszb1.je około
40 złotych.
. Błyszcząca warstewka aluminium, którą zostanie pokryta powierz
chnia zwierciad ' a, powinna mieć grubo 3 ć oko o 1/ H m ikrona. Jest ona
bardzo delikatna - przy dotykaniu palcami może ulec zniszczeniu. Przy
zachowaniu o ~ trożności powinna ona jednak przez co na ;mnicj 5 lat
wyglądać jak nowa. Nie należy wycierać kurzu z powierzchni zwierciadła, gdyż przy tym może rysować się aluminium. a nicwi elka ilość
kurzu nie przeszkadza przy obserwacjach. Po obserwacjach należy zakrywać zwierciad lo tekturową przykrywą,
oczywiście nie dotykającą
jego powierzchni. Aby ustmąć kurz, co parę miesięcy (ale nic częściej)
można
delikatnie um)'ć aluminiową powierzchnię destylowaną wodą
z toaletowym m yd'cm.
Zamiast 'łluminiowania można zwicrciad' o łatwo samemu posrebrzyć ,
lub oddać do posrebrzenia powierzchniowego do jakiejkolwiek wytwórni
luster. Oddając zwierdadlo do posrebrzenia, należy zaznaczyć, aby posrebrzyli je tak, jak srebrzy się lustra do epidiaskopów. Powierzchmę
posrebrzoną trzeba delikatnie wypolerować suchą irchą z odrobiną różu
polerskiego. Posrcbrzona powierz<!hnia jest znacznie delikatn iejsza od
aluminiowanej. Srebrzenie zwierciadeł nie jest praktyczne, gdyż posrebrzona. powierzchnia ciemnieje już po upływie paru miesięcy. Z tego
względu nie podajemy tu przepisu na srebrzenie.
poskutkować.
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PYTANIA i ODPOWIEDZI
Odpowiedzi na pytania Ob. Z. S kury.
l. Jak obliczamy
Swiatłosiłę

silę światła

lornetek pryzmatycznych?

lornetek pryzmatycznych (jak i innych) wyliczamy ze

wzoru:

Siła światła

średnica

2

obiektywu )
Powiększenie lornetki
.Test to, oczywiście, tylko umowa, przy której zakładamy dodatkowo, że
wszystkie lornetki są układami w jednakowym stopniu pochłaniającymi
światło. Po prawej stronie powyższego wzoru widzimy kwadrat tzw.
źrenicy wyjściowej (łatwo ją zmierzyć, gdy ustawimy lornetkę z dala
od oczu i skierujemy na jasny przedmiot). Wiemy, że im oko ludzkie
znajduje się w gorszych warunkach oświetleniowych, tym źrenica jego
ma większą powierzchnię. Jasność oka można uważać przeto za proporcjonalną w pewnym stopniu do powierzchni źrenicy. Podobnie sprawa
Wygląda z lornetką. źrenica wyjściowa dla lornetek pryzmatycznych
Waha się od 3 mm (np. w lornetce 8X24) do 8 mm (np. w lornetkach
7X56 i 10X80). Jasności więc są zawarte w przedziale od 9 do 64. Można
by powiedzieć, że przez lornetkę o danej jasności {pomijając absorpcję
światła) tak długo widzimy równie jasno jak gołym okiem, dopóki źre
nica oka w danych warunkach nie będzie większa od średnicy źrenicy
Wyjściowej lornetki (lornetka 8X24 jest bardzo dobra do użytku w dzień,
do użytku w nocy mamy lornetki 7X50 - Binoctar Zeissa, lub nawet
7X56). Ponieważ źrenica oka nigdy nie przekracza 8 mm, nie buduje
się lornetek o jasności większej niż 64. Lornetki z optyką T (bezodblaskową) mają jasność geometryczną taką samą. Przepuszczają one jednak
Więcej światła niż lornetki zwyczajne i dają obraz znacznie bardziej
kontrastowy. Dlatego, dla ścisłości, należałoby wprowadzić jasność rzeczywistą, uwzględniającą straty w przyrządach {podobnie sprawa ta
Wygląda w obiektywach fotograficznych). Z podanych wyżej względów
jasności lornetki, jako przyrządu subiektywnego, nie można obliczać
W sposób stosowany do obiektywów fotograficznych.
2. Jak obliczyć silę światla obiektywu aparatu fotograficznego z doatawioną lornetką ?
d .Lornetka dostawiona do obiektywu aparatu fotograficznego powoUJe wydłużenie jego ogniskowej tyle razy, ile powiększa. Zmieniamy
W~wczas jednak średnicę obiektywu aparatu fotograficznego na średnicę
ob1ektywu lornetki. Jeśli źrenica wyjściowa lornetki jest mniejsza od
średnicy czynnej obiektywu fotograficznego (średnica czynna odległość
Ogniskowa X światłosiła, np. dla "Tessara'" f = 50 mm, A = l : 3,5,
d ::: 50: 3.5 = 14,3 mm), to jasność takiego układu wyliczamy ze wzoru:
= (

=

D
A =--

G.f'

Cdzie A G D F -

jasność układu,
powiększenie lornetki,
średnia obiektywu lornetki.
ogniskowa obiektywu aparatu fotograficznego.
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Jak wdiać, jasność układu zależy od stosunku D
źrenicy wyjściowej lornetki w pierwszej potędze

do G, czyli od średnicy
(przez światłosiłę aparatu fotograficznego rozumiemy bowiem stosunek średnicy obiektywu,
a nie jego powierzchni, do odległości ogniskowej). Dlatego, czy dostawimy lornetkę 6X30, czy 10X50, dostaniemy tę samą światłosiłę wypadkową. Należy tu dodać, że czas naświetlania będzie musiał być co
najmniej dwukrotnie dłuższy, niż w wypadku stosówania teleobiektywu
o tej samej światłosile, gdyż straty światła w tym układzie są znacznie
większe. Należy z góry uprzedzić, że kontrastowość i ostrość zdjęć uzyskanych tym sposobem będzie znacznie gorsza niż zwykłym teleobiektywem o tej samej średnicy, lub nawet zwykłym długoognlskowym
achromatem (użycie lornetki z optyką T poprawi nieco kontrastowość
zdjęć).

3. Jaki jest czas ekspozycji filmu panchromatycznego polskiej proddukcji o czuło§ci 17/10° DIN w układzie aparat fotograficzny - lornetka
pryzmatyczna następujących obiektów: a) Księżyca, b) Słońca, c) Gwiazdo.zbiorów?

Czas naświetlania Księżyca przy lornetce 6X30 użytej jako nasadka
do obiektywu o ogniskowej 50 mm nie może być dłuższy, przy fotografowaniu bez prowadzenia, jak 1/10 sek. ze względu na ruch sklepienia
niebieskiego (Księżyc bowiem przewędruje swoją średnicę na kliszy,
równą ok. 3 mm, w ciągu 2 min.). Należy dlatego zacząć próby, stosując
ten czas naświetlania.
Fotografie Słońca można próbować robić przy czasach rzędu 1/200
do 1/500 sek., stosując dodatkowo filtr ciemno-zielony, oraz ewentualnie
dodatkowe przysłony na obiektyw lornetki (a nie przesłaniając obiektyw
aparatu).
Czas naświetlania gwiazdozbiorów - oczywiście, im dłuższy, tym
lepiej. Teoretycznie maksymalny czas naświetlania przy jasności 1: 10
wynosi ok. 14 godz. Oczywiście, zdjęcia wymagają prowadzenia aparatu.
Do prac powyższych błony małoobrazkowe Filmu Folskiego nie bardzo
-się nadają, gdyż nie są bezodblaskowe.
4. Jak

wykonać zdjęcia

plam

słonecznych

?

Do tego celu trzeba użyć obiektywów długoogniskowych. Najlepiej
nakręcić aparat fotograficzny wprost na lunetę, lub ewentualnie użyć
układu lornetka-aparat fotograficzny i mikrofilmu (ostatnio Film Folski
wyprodukował błony tego typu). Famiętać należy, że czułość mikrofilmu
jest rzędu 10/10° DIN. Jeżeli mamy do dyspozycji jakiś obiektyw ze
starej lunetki morskiej, to spełni on dobrze tu swoje zadanie, jako
obiektyw fotograficzny, gdyż pole pokrywane przez obiektyw jest tutaj
bardzo małe i nie wymaga się w związku z tym obiektywu wysokiej
klasy.
Janusz

Witczyński

Z KORESPONDENCJI
Ruch perlheliurn Merkurego

W uzupełnieniu artykułu dra K. Rud n i ck i e g o (Urania, XXIV,
"322-9) o ruchu perihelium Merkurego chciałbym zaznaczyć, że rozeznanie tego ruchu zawdzięczamy K o p e r n i k o w i. On pierwszy
wykrył ruch periheliów wszystkich planet, między nimi też Merkurego.
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Wprawdzie w rękopisie ,.De Revolutionibus" na karcie 61 recto (patrz
Uremia, X XIV nr 12, druga strona wkładki ilustracyjnej) znajdujemy
Wypisaną

jego

ręką

adnotację:

.,Mercurij apog. 1B3°20' ", lecz

wartość

ta, jak wskazuje na to choćby słowo "apog.", została zaczerpnięta wprost
z P t o l e m e u s z a. Wiadomo skądinąd, że Kopernik po r. 1532 wyznaczył ówczesne położenie aphelium tej planety na podstawie trzech
obserwacyj norymberskiego astronoma Bernarda Walthera (t 1504)
i otrzymał wartość: 211°:m', a więc o 2B 0 10' większą, niż astronomowie
starożytni. Konieczność korzystania z obserwacyj Walthera tłumaczy
Kopernik tym, że w czasie. gdy do rCYLwiązania tego zagadnienia przystępował, nie mógł uzyskać własnych obserwacyj położeń Merkurego
gdyż .,Nil, jak podają, nie wyziewa par wodnych, jak u nas Wisła. Tu
spokojność powietrza jest rzadszą, a do tego znaczne nachylenie sfery.
rzadziej pozwala dostrzec Merkurego". Ruch perihelium Merkuregookazał się u Kopernika najszybszy ze wszystkich planet.
J. Gadomski

KALENDARZYK ASTRONOMICZNY
na marzec 1954 r.
Wszystkie zjawiska podano w czasie środkowo-europejskim.
Marzec 1954 :

l. do 31·

Dostępne dla małych lunet są jaśniejsze planetki: Cerera
7 wielk. w pobliżu epsilon Panny (w przeciwstawieniu ze Słońcem
będzie 2 kwietnia), Pallada 6)1:; wielk. pomiędzy gwiazdami alfa i teta
Hydry, Junona BY, wielk. w Raku i Astraea 9 wielk. w pobliżu
Regulusa.
l. do 5. Wieczorami odszukać można światło zodiakalne na ciemniejącym zachodnim niebie.
l. do 3. Nad ranem świeci sierp Księżyca ze światłem popielatym
l. Uh Merkury w dolnym złączeniu ze Słońcem, jest niewidoczny.
2. 4h Mars w kwadraturze ze Słońcem, jako czerw:ona gwiazda Y. wielk
widoczny w drugiej części nocy. Przez lunetki widać małą tarczę
Marsa w fazie, jak u Księżyca w 3 dni po pełni.
4. 17h Merkury w niewidocznym złączeniu z Księżycem.
5. 23h Wenus w niewidocznym złączeniu z Księżycem.
6. do 9. Wczesnym wieczorem widać leżący sierp Księżyca ze światłem
popielatym.
7./8. Po północy widoczny jest Saturn na pograniczu gwiazdozbiorów
Panny i Wagi, a przy nim przez lunetki odszukać można jego satelit~
Tytana jako gwiazdę BY, wielic w największym odchyleniu (w lunecie odwracającej obrazy, na prawo od Saturna), w odstępie równym
4 średnicom pierścienia Saturna. Obieg satelity dokoła Saturna trwa
16 dni po elipsie podobnej do obwodu pierścienia Saturna.
8. 17h Jowisz w kwadraturze ze Słońcem, widoczny jest wieczorami
jako najjaśniejsza gwiazda na niebie, minus 2-giej wielk. W tym
okresie najdogodniej obserwować można zaćmienia satelitów Jowisza, gdyż koniec zaćmień zachodzi z dala od brzegu tarczy.
9. Wieczorem Plejady znajdują się na lewo powyżej sierpa Księżyca
10. Plejady i Aldebaran znajdują się już poniżej Księżyca.
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złączeniu z Księżycem w I. kwadrze.
Wieczorent
znajdziemy Jowisza na prawo poniżej Księżyca.
13. Merkury nieruchomy w rektascenzji.
13. 20h Księżyc zakryje gwiazdę 3)1:! wielk. delta Bliźniąt. Gwiazda
zniknie nagle za ciemnym niewidocznym brzegiem tarczy Księżyca
w Poznaniu o 19h 58m, we Wrocławiu i Toruniu o 20h om, w Warszawie o 2Qh 4m, w Krakowie o 20h 6m (momenty obliczono w Obserwatorium Krakowskim).
13. 23h Uran w złączeniu z Księżycem, tuż ponad tarczą Księżyca.
13. i 14. Powyżej Księżyca znajdziemy Kastora i Poluksa.
15. Cerera znajduje się w odstępie y. o na pólnoc od epsilon Panny.
16. Na lewo powyżej Księżyca świeci Regulus.
20. Na lewo od Księżyca widać Kłos Panny.
21. III . do 3. IV. Wieczorami najdogodniej widoczne jest światło zodiakalne jako smuga światła od punktu zachodniego aż poza Plejady.
21. 5h Słońce wstępuje w znak Barana, co oznacza początek wiosny
astronomicznej. Słońce przekracza równik niebieski, równonoc wiosenna. Tarcza Slonca od 12. III. świeci na tle gwiazdozbioru Ryb
21./22. Powyżej Księżyca Kłos Panny a na lewo Saturn.
22. 2h Neptun w złączeniu z Księżycem w odstępie 7°.
23. 3h Saturn w złączeniu z Księżycem w odstępie 8°.
23. do 26. Neptun (p. mapka) tworzy wraz z 2 gwiazdami 9-tej wielk .
gwiazdę potrójną o odstępach 4'. Neptun jest najjaśniejszą z nich .
24./25. Na lewo od Księżyca Antares, a dalej na lewo Mars.
25. /26. Antares na prawo, Mars na lewo od Księżyca.
26. 16h Mars w złączeniu z Księżycem w odstępie 2°.
27. 20h Uran nieruchomy w rekstascenzji.
28 . 16h Merkury w największym odchyleniu 28° na zachód od Słońca
29. 21h Planetka Cerera w złączeniu z gwiazdą 8)1:! wielk., odstęp 6" .
30. III. do l. IV. o świcie widać stojący sierp Księżyca ze światłem
popielatym.

11. 14h Jowisz w
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Droga Neptuna

pomiędzy

gwiazdami w 1954 r.

W lewym narożniku podano położenie drogi Neptuna wśród gwiazd
Panny, widocznych gołym okiem. Główny rysunek obejmuje wycinek
gwiazdozbioru Panny, widoczny w lunecie odwracającej. W miejscach
oznaczonych kółkami z liczbami rzymskimi znajdzie się Neptun 1-sze~o
dnia każdego miesiąca jako gwiazda 8-mej wielkości gwiazdowej.
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l. IV. 19h Merkury w niew!docznym złączeniu z Księżycem
Minima Ałgola: Marzec 12d 24h.8; 15d 2'h fl: 18d 18h.5.
Minim'l główne Beh Liry: Id 3h; l4d 2h; 26<l 24h.
Zjawiska w układzie ntelitów Jowisza:

odstęp

7e,

cień satelity przechodzi przez tarczę Jowisza (ciemna plamka).
zasłonięcie, zaćmienie; pz, kz początek (koniec) zaćmienia.
satelita nicwidoczny, gdyż znajduje się na tle tarczy Jowisza.
satelitn mija tarczę Jowisza: 3./4., 12., 20. i 28./29. Ill.
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PLANETY
MERKURY

Data

-

1954

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

:z . Uf.
12.
22.
r. IV.

l
l

WENUS

l

Deki.

wsch.

f

l

4~5

:z:zh 39m , _
22 I3
8.9
22 25 1 - Io.3
23 Ol
- 8.3

'=====;=l
=
= = " =l
Ih czasu
W=
Warszawie
Środ.-europ.

zach.
11

5h55m I7
5 15
15
4 54 ,. xs
4 4I
IS

I:
47
14
23

Rekt.

l 23h:zom

28 III. jest w najwiekszym odchyleniu
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Widoczny w drugiej części nocy
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Świeci wieczorami w gwiazdozbiorze Byka jako najjaśniejsza
gwiazda nieba, minus 2-ej wielk.
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Od późnego wieczoru widoczny na
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Dostępny dla lunetek wg. mapki str. 98
w gwiazdozbiorze Panny.
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Przez lornetki może być odszukany wg. mapki w Uranii str. 66
w pobliżu delta Bliźniąt .
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ROMNIKATY KOl PTM \
na miesiąc m~rz~r 1954 r.
Gliwice
l Sekretariat Kola jest czynny w poniedziałki i cz"'artkl (godz. t&--19)
w Gliwicach. ul. Sobieskiego 26, tel. 49-77 inż. T. Adamski.
2. Biblioteka jest czynna przy sekretariacie.
3. !'okazy nieba odbywają •ię w każdy bpzchtnlll'ny wieczór po uprzednim
1<'1< fonicznym porozumieniu się:
GliWICe
'.!l. SobicFkicgo 26, 1t•l. -19-77 - Inż. T. Adamski.
Huda St.
ul 3-go Maja 32. teł. 524-67 i 524-6~ - .T. Kasza.
Stalinogród Dqb. ul. Wiejska 7. teł. 319-87 - .Jan Palt.
l(ral<rrw ··- 1. Sekretariat Kola jest czynny codzlennl(' w godzina t' h !l 13 i !6-1!~
(soboty 9·-13), ul. Ś\\ , Tomasza 30 r8. tt'l. 538-92.
przez lurwty w każdy !Jezehrnurny wieczór (oprócz nicdziel l świąt) w go2. Ludowe Obserwatorium Astronomkzne prowadzi na Wawelu poka~.v niC'ba
dzinach 19-21.
... "Wieczory Astronomiczne" (sala Koła PTMA, ul. sw. Tomasza 30): Dnia
IC. lll. (hoda), godz. 18 - rfcrat mgra J. Pokornego pt. ,.Słońce - najbliższa
g"'iazrla", Dnia 25. III. (czwartek), godz. 18 - referat mgra A. Strzałkowskieg()
pt. "Hadiowe obserwacje Słońc·a".
4. l;cminaria astronomiczne dla członków Kola odbywają się w każdy wtorek
\\' godzinach 17-19 w lokalu Koła.
Nowy S:lcz .._ Sekretariat Koła jest czynny wc wtorki l piątki w godz. 17-19.
. w lokalu Kola, ul. Jagiellońska 50a.
Pozna1i
Sekretariat Koła jest czynny we wtorki i czwartki w godz. 17-1~
w nowym lokalu Koła, ul. Chełmońskiego J.
2. Dnia 18. III. (czwartek), godzina 18 - prelekcja mgra J. Dobrzyekieg()
i Z. Kandziury pt. ,.Lunety astronomiczne", ilustrowana przeźroczami i po·
lączona '- pokazem amato1·~kiego teleskopu refraktora. Sala Pozn. Tow
Przyjaciół Nauk, ul. Lampego 27/29.
'l'oru .1 - Sekretariat Koła jest czynny we wtorki i czwartki w godz. 17-19, oraz
w hOboty w ~oclz . 9-11 . W tych samych dniach i godzinach będ;l się odbywać
zeurania i zajęcia śwlctllcowc. Kolo przyjmuje zamówienia zakładów pracy
i świetlic na prelekcje o tematyce astronomicznej. Kolo dysponuje w tym
<:cłu
fachowymi prelegentami.
2. W każdy poniedziałek micsi<!Ca o godz. 18 będą się odbywać w lokalu
Koła zebrania członków i go!ci, połączone z prelekcją l pokazami (t,,w. ,.Wieczory Astronomiczne"). Dnia O. III. (poniedziałek), godzina 18 - pogadanka
H. Witkowskiego pt. ,.O kalendarzu słów kilka", lokal Kola PTMA, ul. Kopernika 17. Dnia 22. Jll. (poniedziałek), godz. 18 Walne Zebranie Kola
PTMA w Toruniu. ul. Kopernika 17.
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
Ous. Astr. U. W., al. Ujazdowsl<le 4, \V każdy pogodny wieczór (oprócz niedziel l świąt) w godz. 20 -22.
Kompletujemy roczniki "Uranii". Wobec wyczerpania nakładu następujących numerów ,.Uranii": 7-9 z r. 1910; 9-10 l 11-12 z r. 1951; l, 2, 3 i 9 z r. 1952, oraz
od l do 6 z r. 1953 - Zar-.ącl GI. PTMA prosi Czytelników, którzy nie kompletują .. Uranii", o odst,powante nam wymienionych zeszytów za zwrotem
Ich warto~ci t kosztów przesyłki.
Odznaki P'l'Mi\, dla członków zwyczajnych (emaliowane) w cenie 22 zł. (plus.
4 zł. na koszta przesyłki) oraz dla członków-kandydatów (oksydowane) w cenie
zł. 4.50 (ucz kosztów przesyłki) S'! do nabycia w biurze Zarządu GI. PTMA.
Obrotowa Mapka Nieba, da nastawlania na określony dzień l godzinę, ułatwia
rozpoznawanie gwiazdozbiorów. Mapki sq do nabycia w biurze Zarządu GI.
PTMA, w cenie 9 zł. (plus 4 zł. na koszta przesyłki).
"Niebo przez lornetl<ę" dra J. Pagaczcwsklcgo - 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 szl<ół średnich) 6 zł. za rok szkolny. Członkowie
nowowstc:pujacy wypełniają deklarację przystqpelnla l wplacaja jednorazow~
wpisowe zł. 1.50.
Wszelkich wpłat należy dokonywać na konto Zarządu GI. PTMA, Kraków, '"·
św. Tomasza 30r8, PKO Nr 4-113-5227 z wyraźnym podaniem celu wpłaty .
• ,urania" wychodzi jako miesl<;cznlk w objętości 2 arkuszy druku dnia 25-gokażdcgo miesiąca. Wszyscy członkowie PTMA otrzymują ,.Uranię" w ramach
skindkl członkowskiej. Dla nicczłonków prenumerata roczna wynosi 24 zł.
Una zrszytu 2 zL
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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.

JAN GADOMSKI-.. Warszawa

JEDYNY UCZEŃ KOPERNIKA
Kopernik osiadłszy w r. 1510 na stałe we Fromborku
"tym najdalszym zakątku świata", jak się wyrażał, pracował
jako astronom w całkowitym odosobnieniu. Kontakty jego
z astronomami krakowskimi, Marcinem Biemem i Mokolajem
z Szadka, nie były częste. Skończyła się też - po powrocie
z Italii - jego bezpośrednia styczność z uczonymi za granicą.
Mimo to wieści o nowej nauce "sarmackiego astronoma" przenikały do ośrodków naukowych Europy. Między innymi nową
nauką zainteresował się młody, 25-letni profesor matematyki
uniwersytetu w Wittemberdze, Jerzy Joachim von Lauchen,
zwany Re tyk i e m 1 ).
U schyłku życia Kopernika, dnia 20 maja 1539 r., zjechał
on nieoczekiwanie do Fromborka. Było to na 3 lata przed
śmiercią Kopernika. Chciał bezpośrednio zapoznać się z nowymi tak rewelacyjnymi poglądami na budowę świata. Ten
pełny młodzieńczego zapału i niezwykle uzdolniony Szwajcar,
wychowanek uniwersytetu w Zurychu, wywarł decydujący
wpływ na przyszłe losy dzieła Kopernika. Można powiedzieć, że
gdyby nie Retyk, przyszły redaktor "De Revolutionibus:', dorobek naukowy całego życia Kopernika poszedłby na marne.
Rękopis głównego dzieła, którego Kopernik nie zamierzał
w ogóle oddać do druku, przepadłby bez śladu, podobnie jak
większość jego manuskryptów.
1

)

Retyk

pochodził

z miasta Feldkirch

w dawnej prowincji rzymskiej

położonego

nad górnym Renem

Raetia, zamieszkałej przez Retów.
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Retyk przebywał u Kopernika na studiach w charakterze
z górą dwa lata. Ten jedyny uczeń Kopernika i Tideman
G i z e, biskup chełmiński, przyjaciel Kopernika, skłonili go
po długich naleganiach do ogłoszenia drukiem nowych tez
świata. Retyk, pod osobistym kierunkiem Kopernika, zaznajamiał się stopniowo z treścią "De Revolutionibus", pokonując
niełatwą geometrię, w której Kopernik był mistrzem. Brał też
udział w jego obserwacjach astronomicznych.
Aby przygotować umysły uczonych do przyjęcia tak wielkiej nowości, jaką głosił Kopernik, Retyk wydał w r. 1540
w Gdańsku, dopilnowawszy osobiście w drukarni Franciszka
Rhodego, "NarraUo Prima" . ("Opowiadanie Pierwsze"), w którym wyłożył w skrócie główne zasady układu heliocentrycznego Kopernika. Opuszczając niemal po trzech latach Warmię,
Retyk, jak wynika z nowszych badań, wywiózł sporządzońy
przez siebie za wiedzą Kopernika dokładny odpis rękopisu.
"De Revolutionibus", celem wydrukowania go w Niemczech.
Tamże wydał najpierw ponownie "Opowiadanie Pierwsze"
w Bazylei w r. 1541, a wiosną następnego roku w oficynie
drukarskiej Jana Luffta w Wittemberdze wydrukował "Trygonometrię" Kopernika. Był to ułamek, razem 28 stron in
quarto, czysto matematycznej części "De Revolutionibus",
obejmujący rozdziały 12, 13 i 14 księgi I-szej. Retyk dołączył
do "Trygonometrii" obliczone przez siebie tablice liczbowe
sinusów, znacznie dokładniejsze od kopernikańskich, opracowane zapewne we Fromborku pod kierunkiem swego "Mistrza
i Pana Nauczyciela", jak zawsze z szacunkiem nazywał Kopernika 2 ). W trygonometrii Kopernik obracał się bardzo swobodnie, posuwając tę naukę naprzód, niezależnie od swego poprzednika Re g i o m o n t a n a ("!' 1476), którego "Trygonometrię", wydaną w r. 1533, przywiózł mu w darze Retyk jako
gościa

nowość.

Retyk był jedynym człowiekiem, któremu Kopernik podyktował swą biografię. Życiorys ten, podobnie jak planowana
przez Retyka "Narratio Secunda" ("Opowieść Druga"), nigdy
został
czerpnięte

wydrukowany i zaginął. Nięktóre wiadomości zaz niego odnajdujemy tu i ówdzie w obszernej
korespondencji Retyka, która częściowo się dochowała. I one
nie

2 ) Liczbowe wartości sinusów, czyli jak je Kopernik nazywał "połowy cięciw łuków podwójnych", są w "De Revolutionibus" (księga I,
rozdział 12l podane w odstępach 10" z dokładnością 5-ciu cyfr, gdy
w "Trygonometrii" wydrukowano je w odstępach l" z dokładnością 7-miu
cyfr, J. Baranowski, ("Dzieła Kopernika", str. XXXVI) przypuszcza, że
były to "najpierwsze tablice wstaw, na każdą minutę łuku wyrachowane".
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uzupełniają obraz mało znanego życia
Kopernika i wielu jego nieznanych skądinąd osiągnięć, o których mistrz dyskutował ze swym uczniem
Sporządzoną przez siebie kopię manuskryptu "De Revolutionibus" oddał Retyk w Norymberdze do drukarni Jana
Petreiusa, lecz - z powodu objęcia w tym czasie katedry
matematyki i dziekanatu "wydziału sztuk" w uniwersytecie
w Lipsku - osobiście nie mógł dopilnować druku. Niemniej
Retyka należy uważać za pierwszego redaktora dzieła "0 Obrotach". On to bowiem ostatecznie ·uporządkował, przepisując,
rękopis Kopernika i nadał mu formę dostępną dla zecerów.
Dzieło dotarło do rąk Kopernika w dniu jego śmierci, jak
wspomina o tym w jednym z listów do Retyka Tideman Gize.
Na późniejsze losy Retyka paroletnie obcowanie z Kopernikiem wywarło duży wpływ. Burzliwe było jego życie. Wydawszy dzieło Kopernika, wycofał się z Lipska i po krótkim
pobycie w rodzinnym mieście Feldkrich wyjechał w r. 1545
w nową podróż naukową, tym razem do Italii. Studiuje tam
medycynę, zapewne za poradą Kopernika. Ona to będzie go
później żywić i umożliwi mu szeroką pracę naukową w ciągu
wielu lat. W Italii nawiązuje Retyk liczne kontakty z tamtejszymi uczonymi.
Po trzech latach wraca Retyk do Niemiec. W Italii i w Niemczech pierwszy kruszy kopie w obronie nauki Kopernika, która
była przez wielu uczonych ostro krytykowana. Do zdecydowanych przeciwrrików układu heliocentrycznego należał astronom
niemiecki, Erazm R e i n h o l d, mimo iż korzystał w pełni
z danych liczbowych opublikowanych przez Kopernika.
Podobne stanowisko zajął uczeń Reinholda, Kasper P a ucer, a także wybitny astronom niemiecki, Gemma Fristius R eli n eJ:r. W r. 1550 iwydał Retyk w Lipsku "N owe
Efemerydy na r. 1551 opracowane według nauki "0 Oibrotach"
Pana Mikołaja Kopernika z Torunia'·.
W tym czasie ucieka Retyk z Niemiec wobec grożącego mu
jakiegoś procesu sądowego. W ciągu kilku lat nie ma o rrim
żadnych wiadomości. Prawdopodobnie, ukrywając się, wędro
wał po Austrii i Czechach. Ale obcowanie z Kopernikiem zaciążyło widocznie na jego losach, skoro osiadł wreszcie na
stałe w Krakowie. Tutaj przez lat kilkanaście utrzymuje się
~ praktyki lekarskiej. Nie zaniedbuje jednak matematyki
l astronomii. Pomny na zlecenia Kopernika zajmuje się nadal
ruchem precesyjnym Ziemi, wykrytym przez Kopernika. Zamierza nawet uruchnmić obserwacje gwiazd stałych wskazane
mu przez Kopernika. W tym rc elu, (korzystając z poparcia
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Jana Bonera, patrycjusza krakowskiego, buduje Retyk w powielki gnomon, wysoki na 45 stóp rzymskich, jako
najodpowiedniejszy - według Kopernika - do tych badań.
Fotem, gdy Retyk opuścił Kraków, żacy krakowscy zburzyli
obelisk. Retykowi zawdzięczamy, że kult dla Kopernika przejęła Akademia Krakowska, dzięki czemu w kilkadziesiąt lat
później profesor Akademii, Jan Brożek, wyprawił się do Torunia i na Warmię w poszukiwaniu pamiątek po Koperniku.
W Krakowie zabrał się Retyk do olbrzymiej pracy rachunkowej, jak na ówczesne warunki. Obliczał mianowicie tablice
wartości liczbowych zasadriczych funkcji trygonometrycznych w odstępach 10" z dokładnością 10 cyfr. Praca była
ogromna. Trzeba było wyliczyć 64 800 liczb z dokładnością
do 10 miejsc. Pomysł obliczenia tego "Kanonu nauki o trójkątach", jak się wyraża Retyk, powziął on jeszcze we Fromborku podczas pobytu na studiach u Kopernika. Praca ta
przerastała siły jednego człowieka. Opłacał więc Retyk z wła
snych funduszów kilku rachmistrzów, którzy kosztowali go
"jednego dukata dziennie". Obliczenia te prowadził wytrwale
przez lat 12. Od r. 1562 otrzymywał Retyk na ten cel subsydium
od cesarza Maksymihana. Tablice były ostatecznie 5-cio, 10-cio
i 15-to cyfrowe. W Krakowie miał Retyk ucznia Jana P r a et o r i u s a, który przepisał jego "Kanon". Odpis ten dochował się w Krakowie. Retyk uważany był powszechnie za
pierwszego mattematyka tych czasów. W r. 1563 otrzymał
z Paryża propozycję objęcia stanowiska "królewskiego matematyka". Jednak Krakowa mimo to nie opuścił.
Po· śmierci Solfy, nadwornego lekarza Zygmunta Augusta,
objął Retyk jego stanowisko. Gdy król zmarł, przeniósł się
Retyk w tym samym charakterze na dwór księcia Jerze go
Słuckiego. Nie znalazłszy tam warunków do pracy naukowej,
emigrował na Węgry do Koszyc,
gdzie baron Jan Ruel;>er
umożliwił mu kontynuację obliczeń. Tam też zmarł dnia
4. XII. 1574.
Jego uczeń Walenty O t h o spełnił taką rolę, jak ongiś
Retyk u Kopernika. Otho był profesorem uniwersytetu w Wittemberdze i przybył do Retyka, by się zaprawić w trygonometrii. Był to więc nowy uczeń ze "szkoły Kopernika". Retyk
umierając ofiarował Othonowi wszystkie swe rękopisy, całą
bibliotekę oraz także manuskrypt kopernikański "De Revolutionibus", zlecając mu kontynuowanie obliczeń trygonometrycznych. Tak jak ongiś Retyk wydał dzieła Kopernika, tak
teraz Otho, uzyskawszy subsydium od cesarza Maksymiliana
oraz palatynów, Fryderyka IV i Jana Kazimierza, wydał "Kabliżu · Tyńca
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non" Retyka. Dotrzymał przyrzeczenia danego Retykowi. W 22
lata po jego śmierci ogłosił drukiem "Opus Palatinum de Triangulis". Praca ta zawiera na 500 stronach, oprócz szeregu traktatów trygonometrycznych Retyka i Othona, 15-to cyfrowe
tablice liczbowych wartości sinusów.
Epilog tych prac stanowią tablice trygonometryczne wydane w r. 1923 przez H. Brandenburga, przeznaczone do rachunku maszynowego, a oparte na trudzie Retyka, wręcz
niepowtarzalnym.
Retyk, podobnie jak jego mistrz Kopernik, miał bardzo
szerokie zainteresowania naukowe. Oprócz matematyki, astronomii i medycyny, uprawiał także kartografię, geografię, fizykę, chemię, filozofię przyrody, a także w potrzebie astrologię
i alchemię. Główną zasługą Retyka dla kultury było wydanie
"De Revolutionibus" Kopernika. Z ważności tej misji zdawał
sobie on jasno sprawę, co wielokrotnie w korespondencji pod·kreślał. Jemu też zawdzięczamy w dużej mierze zachowanie
rękopisu "De Revolutionibus". Dobrze wywiązał się ze swych
zadań ten jedyny uczeń Kopernika.
KAROL

KOZIEŁ

-

Kraków

ZIEMIA JAKO PLANETA
(Część

I)

Gdy w pogodny wie~ór, stojąc w otwartym terenie zdala
Qd świateł miejskich, skierujemy wzrok ku górze, zachwyci
oczy nasze widok gwiazdami usianego nieba, tak różny od tego
wszystkiego, co obserwujemy zwykle na ziemi, że nic dziwnego, iż przez długie wieki rozwoju ludzkości nie uwaJżał czło
wiek ,Z iemi wcale za ciało niebieskie. Była ona dla niego
płaską tarczą ograniczoną horyzontem, nad którą wznosiło sie
półkuliste sklepienie niebieskie. Ocean, opływający rubieże tej
tarczy, stanowił jej ostateczne granice. Słońce, Księżyc i gwiazdy - uważane zresztą często za bóstwa- były tylko otworami w sklepieniu niebieskim, przez które z zaświatów przedostawało się światło na Ziemię.
Dopiero cztery wieki temu, genialny nasz rodak Mikołaj
Rop er n i k (1473 - 1543) wyznaczył Ziemi we wszechświecie właściwą jej rolę; nakazał jej bowiem razem z innymi
planetami-siostrzycami okrążać Słońce oraz obracać się ruchem
Wirowym dokoła swej osi. Dużo jednak czasu upłynęło, zanim
te rewolucyjne naonczas poglądy Kopernika zdołały wywalczyć sobie prawo obywatelstwa. W 10 lat po spaleniu we Flo-
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rencji na stosie płomiennego wyznawcy nowej teorii, Giordano
Bru n o, zbudował G a l i l e u s z (1564 - 1642) w roku 1610
pierwszą lunetę astronomiczną, przy pomocy której przekonał
się , że na powierzchni Księżyca znajdują się góry, a więc pod
tym względem powierzchnia jego podobną jest do powierzchni
naszej Ziemi. Ponadto dostrzegł Galileusz przez swoją lunetę
po raz pierwszy w dziejach astronomii, że planeta Jowisz
posiada 4 księżyce, które ją okrążają, a planeta Wenus wykazuje fazy podobne do faz Księżyca ziemskiego oraz, że na
Słońcu pojawiają się plamy, które poruszając się po tarczy
słonecznej zdradzają nam ruch obrotowy Słońca dokoła osi.
Wszystkie te odkrycia bardzo wydatnie przemawiały za tym.
że teoria Kopernika nie jest tylko jakąś spekulacją filozoficzną,
przeczącą zdawać by się mogło oczywistemu świadectwu
zmysłów, ale wręcz przeciwnie stwierdzały, że nic nie stoi
na przeszkodzie wyobrażeniom, iż Ziemia jest jedną z planet.
Tak jak inne obraca się dokoła osi, posiada Księżyc, który ją
okrąża i razem z innymi planetami odbywa roczną wędrówk~
dokoła Słońca. Po odkr)rciu przez N e w t o n a (1643 1727)
prawa powszechnego ciążenia okazało sję, że Ziemia przypomina inne planety nie tylko dzięki wyżej wymienionym faktom.
ale, iż ponadto z matematyczną dokładnością stosuje się do
praw mechaniki niebios, obowiązujących w systemie słonecz
nym, którego jest więc istotnie częścią składową.
Jeszcze w 16. stuleciu podnosił duński astronom Ty c h o
de Brah e (1546 - 1601) jako argument, przemawiający
przeciwko teorii Kopernika, fakt, że gwiazdy nie wykazują
jakoby zmian położeń w czasie trwania ruchu rocznego Ziemi
dokoła Słońca . Dopiero zgórą 100 lat temu udało się królewieckiemu astronomowi B e s s e l' o w i stwierdzić te bardzo
drobne ruchy i wyznaczyć dla jednej z gwiazd gwiazdorzbioru
Łabędzia rozmiary maleńkiej elipsy, jaką gwiazda ta opisuje.
na sferze niebieskiej w ciągu roku i która stanowi odbicie drogi
naszej Ziemi. Rzecz jasna, że przy znanych rozmiarach orbity
ziemskiej mógł wówczas Bessel wyznaczyć odległość obserwowanej gwiazdy od Ziemi, która wynosi przeszło 100 bilionów km, tak, że światło, poruszające się z ~ybkością
.300 000 km nal sekundę, potrzebuje 11 lat, aby z gwiazdy tej
dojść do Ziemi. W ten sposób usunięta została nie tylko ostatnia
wątpliwość, jaka istnieć mogła co do ruchu Ziemi naokoło
Słońca i w związku z tym jej planetarnego charakteru, ale
równocześnie zaczęto nawiązywać położenie całego systemu
słonecznego, a z nim i Ziemi, do najbliższych otaczających
nas gwiazd-słońc.
K s z t a ł t i r o z m i a r y Z i e :m i. Wyraźne wzmianki
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Ziemia ma kształt kulisty, znajdujemy JUZ u myAry s t o t e l e s a (384 - 322 p. n. e.),
który na dowód tego faktu przytacza nie tylko pewne rozważania filozoficzne, ale zauważa również, że cień Ziemi,
który pada na Księżyc podczas jego zaćmienia, ma kształt
koła, co zachodzić może jedynie w wypadku, gdy Ziemia jest
kulista. To ostatnie rozumowanie pozwala nam ponadto wnosić,
że starożytni mieli już pewne wyobrażenia o tym, iż Ziemia
jest ciałem niebieskim. Aleksandryjski astronom Er a t o s t en e s (266 - 194 p. n. e.) był pierwszym, który starał się
wyznaczyć ścisłe rozmiary Ziemi, a więc zmierzyć na przykład
jej obwód. W tym celu wyznaczył on, mierząc długość cienia
pręta ustawionego prostopadle do poziomu, odległość kątową
a= 7°,2 Słońca od zenitu w Aleksandrii w południe najdłuż
szego dnia w roku. Według relacji podróżnych w południe
tego samego dnia w Syenie w Gómym Egipcie (dzisiejszym
o tym,

że

śliciela starożytnego

odległość l,
między Aleksandrią i Assuanem,
oraz kąt a, jaki tworzą ze sobą

s

Rys. l. Zmierzywszy

kierunki pionów w obu tych miejscowościach,
mógł
Eratostenes
obliczyć rozmiary Ziemi.

.ISS1A~

Assuan), położonym o ł = 5 000 stadiów na południe od Aleksandrii, obraz Słońca odbija się w głębokiej studni, czyli
Słońce ·przechodzi dokładnie przez zenit. Znając więc kąt
środkowy: (Aleksandria, środek Ziemi, Syene), który wypada
równy a 0 (patrz fig. 1) i odległość Aleksandrii od Syene, mógł
Eratostenes wyznaczyć obwód Ziemi O i otrzymał z proporcji:
O : 360° = l : a 0

O= 250 000 ',stadiów, co odpowiadałoby 46 000 km, jeżeli
przyjmiemy, że grecki stadion równy jest 185 m. Widzimy
więc, że rezultat Eratostenesa, jakkolwiek nieco za duży (o 160/o),
jest bliski do rzeczywistości, co z uwagi na bardzo prymitywne
przyrządy, jakimi Eratostenes dysponował, wzbudzać musi
padzi w i szacunek.
W zasadzie stosuje się metodę Eratostenesa przy pomiarach
Z,~emi do dnia dzisiejszego. Zm~anie uległa tylko precyzja
uzywanych narzędzi, a poza tym zamiast trudno obserwowal-
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nego Słońca, które posiada tarczę, obserwuje się dzisiaj gwiazdy, które i w lunetach widoczne są jedynie jako punkty
świetlne, dzięki czemu można pozycje ich wyznaczyć dokład
niej niż pozycje Słońca. Zamiast mierzenia dużych odległości
na Ziemi, mierzy się stosunkowo niewielkie bazy, t. j. odcinki
kilkukilometrowe w łatwo dostępnym terenie, od których
przechodzi się nastE;~pnie przez pomiary kątów do odległości
większych wynoszących kilkadziesiąt lm1.
Ostatnio opisany
sposób, zastosowany po raz pierwszy w roku 1615 przez S n e ll i u s a, nazywa si~ triangulacją, a to dlatego, że przy jego
przeprowadzaniu używa si~ sieci trójkątów. Wykonane w 17.
i 18. stuleciu pomiary triangulacyjne dawały coraz to dokładniejsze wartości rozmiarów Ziemi i pod koniec 18. stulecia
okazało się nawet, że jednostka długości używana do tych
pomiarów (tóise) jest za mało dokładnie określona. Spowodowało to wprowadzenie takiej jednostki długości, która by
w wypadku, gdyby wzorzec miał ulec jakimś zmianom albo
zniszczeniu, mogła być natychmiast odtworzoną i ponadto,
mogła być przez wszystkich mieszkańców naszego globu bez
uprzedzeń pn~yjęta. Fostanowiono więc w roku 1795 we Francji, żeby za jednostkę długości wziać l/10 000 000 ćwiartki
południka ziemskiego i nazwać tę jednostkę metrem. W ten
sposób rozmiary Ziemi stanowią dla jej mieszkańców podstawę wzorca metrowego, którv we wszystkich cywllizowanych krajach służy jako prawnie strzeżona jednostka dłu
gości. Używany obecnie metr nie r;ówna się jednak ściśle
1/10 000 000 ćwiartki południka ziemskiego, bo wtedy, gdy został skonstruowany metr wzorcowy, przechowywany w Sevres
pod Paryżem, rozmiary południka ziemskiego nie były jes?:cze
tak dokładnie znane jak dzisiaj. Toteż obecnie porównują fizycy
długość metra wzorcowego z inną stałą natury, a mianowicie
z długością fali światła monochromatycznego.
W miarę postępu prac triangulacyjnych uzyskiwano coraz
lepsze wyobrażenie o kształcie Ziemi. Okazało się mią.nowicie,
że Ziemia nie jest ściśle kulą, ale że lepiej kształt jej oddaje
elipsoida obrotowa, która jest powierzchnią powstającą przy
obrocie elipsy dokoła jednej z jej osi (fig. 2). Ostatnie zaś
badania w tym kierunku prowadzą do wniosku, że jeszcze
bliższym rzeczywistości jest przyjęcie kształtu Ziemi w postaci elipsCJidy trójosiowej. Wtedy i równik ziemski byłby
elipsą, aczkolwiek bardzo mało różną od koła. Do niedawna
powszechnie przyjmowano rozmiary elipsoidy ziemskiej podane w roku 1909 przez H a y for d a. Obecnie posiadamy
jednak elementy charakteryzujące rozmiary Ziemi, oparte na
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znacznie bogatszy:tr:~, materiale obserwacyjnym, podane w roku
1940 przez radzieckiego astronoma-geodetę T. N. Kra s o wski e g o. Otrzymał on na:

Rys. 2. Przez obrót dokoła krótszej osi b elipsy RBR'B' powstaje
figura zwana elipsoidą obrotową.
Kształt takiej właśnie spłaszczo
nej elipsoidy ma w przybliżeniu
Ziemia.

promień
promień

skąd

równikowy Ziemi a= 6 378 245 m,
biegunowy Ziemi b = 6 356 863 m,
wypada na tak zwane spłaszczenie Ziemi:
a-b

1

a

298,3

Jeśli się ponadto przyjmie, że Ziemia jest elipsoidą trójosiową,
wówczas, według Krasowskiego, spłaszczenie równika wyniesie l : 30 000, przy czym oś większa elipsy równikowej bę
dzie skierowana ku południkowi ziemskiemu o długości geograficznej 15° na wschód od Greenwich.
Spłaszczenie i półosie elipsoidy ziemskiej otrzymać można
jeszcze na zupełnie innej drodze. Mierząc miano1wicie czas
wahnięcia jednego i tego samego wahadła w różnych miejscach na kuli ziemskiej, możemy wyznaczyć stąd różnice przyśpieszeń siły ciężkości w tych punktach, skąd otrzymujemy
następnie ich względne odległości od środka masy Ziemi, czyli
poprostu figurę Ziemi. I w rzeczy samej, pierwszy odpowiadający rzeczywistości obraz spłaszczenia Ziemi uzyskano nie
na drodze pomiarów geometrycznych opisanych poprzednio,
ale właśnie przy opracowaniu pomiarów przyśpieszenia siły
ciężkości. Prawdziwą figurę Ziemi jeżeli pominiemy jeszcze znikome w stosunku do promienia Ziemi nierówności
w postaci gór - zwaną geoidą, określamy jako przedłużenie
powierzchni oceanów popod lądy, która to powierzchnia w każ
dym swoim punkcie jest prostopadła do kierunku siły ciężkości,
czyli do pionu w tym miejscu. Oczywiście, że uzgodnienie wyników pomiarów kształtu Ziemi uzyskanych na drodze astronomiczno-geometrycznej (triangulacja) i fizykalnej (pomiary
siły ciężkości) stanowi trudny, do dnia dzisiejszego niezupeł
nie jeszcze rozwiązany problem.

110

URANIA

Z i e m i a w i r u j e d o k o ł a o s i. Z łatwością można
uzyskać zdjęcie nieba, które dowodzi naocznie ruchu gwiazd po
łukach kół małych naokoło wspólnej osi zwanej osią świata. Wystarczy zwykły aparat fotograficzny- a jeśli się chce uzyskać
większą ilość gwiazd, to trzeba płytę fotograficzną umieścić
w miejscu okularu lunety astronomicznej -skierować ku pół
nocnej stronie nieba i naświetlać następnie nie ruszając aparatu np. przez godzinę. Ale było trzeba dopiero Kopernika,
aby od tego pozornego ruchu sklepienia niebieskiego, ruchu
tej - jak się za jego czasów mówiło - kryształowej sfery
gwiazd stałych, przejść do ruchu obrotowego Ziemi. Dzisiaj
mamy cały szereg dowodów na ruch wirowy Ziemi dokoła osi.
Omówimy tylko niektóre z tych dowodów. Z jednym z nich
mieliśmy już do czynienia przy omawianiu figury Ziemi. Jej
spłaszczenie bowiem świadczy o ruchu obrotowym. Toteż, gdy
pod koniec 17. stulecia pomiary triangulacyjne Ziemi wykonane we Francji dawały na promień biegunowy Ziemi jakoby
większą wartość niż na jej promień równikowy, fizycy angielscy odrzucili ten wynik, powołując się na to, że w myśl zasady
działania sił odśrodkowych, które dochodzą do głosu w wypadku, gdy Ziemia wiruje, powinno być właśnie na odwrót.
Niedługo też później stwierdzono, że wynik pomiarów francuskich skażony był zmyłką rachunkową i że naprawdę Ziemia
spłaszczona jest przy biegunach.
Słynnym był w połowie zeszlego stulecia pokaz, przeprowadzony w roku 1851 przez fizyka Francuskiego F o u c a u l t' a
w Fanteonie paryskim, który ad oculos wykazywał obrót Ziemi.
Jeżeli pozwolimy kuli metalowej zawieszonej na odpowiednio
długiej lince swobodnie si~ wahać, to uwzględniając prawa
mechaniki, które w wypadku, gdy na wahadło nie działają
żadne siły uboczne, nakazują m'l nie zmieniać kierunku wahań zaobserwujemy jednostajne przesuwanie się kierunku wahań wahadła Foucault'a, spowodowane obrotem Ziemi
dokoła osi. Eksperymentem, który na wielką skalę przeprowadza natura sama jako dowód ruchu wirowego Ziemi, są
wiatry o charakterze stałym, występujące w strefie podzwrotnikowej, zwane pasatami. Wieją one nie w kierunku połud
niowym względnie północnym, jakby to miało miejsce, gdyby
się Ziemia nie obracała koło osi, ale na południowej półkuli
z kierunku północno-wschodniego, a na południowej z kierunku południowo-zachodniego. Zboczenie pasatów z kierunku
północ-południe może być wyjaśnione jedynie ruchem wirowym Ziemi.
Tak jak rozmiary Ziemi dostarczyły ludziom jednostki dłu
gości w postaci metra, tak też ruch wirowy Ziemi, zanim je-
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szcze był jako taki rozpoznany, służył dla ustanowienia jednostki czasu. Początk:owo wiązano tę ~ednostkę ~u i ze
Słońcem, ponieważ ono reguluje całe życie człowieka. Jednakże już wielki astronom grecki H i p p ar c h (190-125 p.
n. e. ) swierdził, że dni słoneczne, liczone od jednego południa
do następnego, nie są między sobą zupełnie równe. J aklm to
cudownym zegarem rozporządzał Hipparch, iż mógł zauważyć
te subtelne różnice? Zegarem tym, według którego do dnia
<izisiejszego regulujemy najprecyzyjniejsze nasze chronometry, była sfera niebieska, ta ósma sfera kryształowa gwiazd
stałych, której ruch objaśniał Kopemik ruchem wirowym
~emi. Dla Hipparcha :i wielu generacyj ży;jących po nim
.astronomów jednostajność chodu tego zegara, jakim jest nasza
obracająca się Ziemia, była oczywistą. Dopiero w nowszych
czasach pewne niewyjaśnione dotąd nierówności w biegu Księ
życa, odkryte przy porównywaniu teorii ruchu naszego satelity
-z obserwacjami, zdają się wskazywać !na to, że jednostka
-czasu, za którą przyjmujemy okres jednego obrotu Ziemi dokoła
osi, jest niezupełnie stała (por. artykuł J. W i t k o w ski e g o
w numerze marcowym Uranii b. r.). Jest rzeczą zrozumiałą, że
aby te - jak się spodziewać możemy - bardzo drobne zmiany
jednostajności obrotu Ziemi stwierdzić, trzeba mieć zegary
o nadzwyczajnej stałości chodu, których wskazania nie tylko
w ciągu miesięcy, lecz nawet w ciągu lat nie wymagałyby
poprawek. W ostatnich czasach udało się takie zegary skonstruować. Są to zegary kwarcowe, w których mechanizmem
mierzącym czas są kryształki kwarcu pobudzane do drgań
przy pomocy zmiennego pola elektrycznego i odznaczające się
ogromną stałością drgań własnych. Przy pomocy tych zegarów
udało się w latach 1934 1937 stwierdzić zmienność szybkości obrotowej Ziemi przede wszystkim o okresie rocznym,
przy czym znaleziono, że maksymalne poprawki zegara-Ziemi
wynoszą w czerwcu +0 5 ,06, a w listopadzie -0 5 ,05. Wspomniane wyżej badania nad biegiem Księżyca wykazały, że
w ruchu wirowym Ziemi istnieją ponadto nierówności o charakterze zmian wiekowych i nieregulamych, co zdołała potwierdzić niezależnie przeprowadzona w ostatnich czasach dyskusja nad ruchami Słońca, Merkurego i Wenus. Aby nabrać
wyobrażenia o wielkości tych nierówności podamy, że zmiany
wiekowe w ruchu 'wirowym Ziemi powodują przyrost długości
doby na skutek tarcia przypływowo-odpływowego o 05 ,00164
w ciągu jednego stulecia, a zmiany nieregularne dawały w ciągu
<>Statnich 250 lat maksymalne odchyłki długości doby od wartości średniej: w roku 1871 o -0',0047, a w latach 1901 i 1910
o +0 5 ,0017. W rezultacie zegar-Ziemia np. śpieszył się w 1710 r.
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o 125 , a w 1885 r. o 85 , natomiast spóźniał się w 1785 r. o 85 •
a w 1942 r. o 25 5 • Niemniej - pamiętając oczywiście o odkrytych nierównościach ruchu obrotowego Ziemi - będą
obserwatoria astronomiczne w dalszym ciągu kontrolowały
swoje zegary precyzyjne, a według ich wskazań będą radiostacje nadawały sygnały czasu, na podstawie obserwacyj ruchu
sfery niebieskiej, który jest odzwierciedleniem ruchu wirowego Ziemi.
Ruch Ziemi naokoło Słońca. Nawet w tym wypadku, gdyby nad powierzchnią Ziemi unosiły się gęste, nigdy
nie rozpuszczające się chmury, potrafiliby geofizycy - jakośmy to już stwierdzili wyżej wykazać ruch obrotowy
Ziemi. Natomiast jej ruchu rocznego naokoło Słońca nie dałoby się stwierdzić bez obserwacyj ciał niebieskich. Na jeden
z dowodów ruchu rocznego Ziemi, którego brak był przez dłu
gie lata słabym punktem teorii" Kopernika, zwróciliśmy już
uwagę na wstępie, omawiając pierwszy udany w astronomii
pomiar odległości gwiazdy stałej od Ziemi. Gwiazdy opisują
mianowicie na sferze niebieskiej w ciągu roku małe elipsy
będące odbiciem ruchu rocznego Ziemi dokoła Słońca.
Pokrótce tylko przypomnimy czytelnikowi znane z nauki
szkolnej szczegóły tego ruchu. Oś obrotu Ziemi czyni z prostopadłą do płaszczyzny jej drogi, która nazywa się ekliptyką.
kąt wynoszący okrągło 231/~ 0 • Fakt ten jest powodem powstawania pór roku, oraz związanych z tym stref klimatycznych
na Ziemi. Flaszczyzna drogi ziemskiej przecina się ze sferą
niebieską wzdłuż koła wielkiego zwanego również ekliptyką,
czyli po polsku linią zaćmień; bo zaćmienia Słońca względnie
Księżyca zdarzyć się mogą tylko wówczas, gdy Księżyc przetnie na swej drodze po sklepieniu niebieskim tę linię, pó
której porusza się Słońce. Ponieważ ekliptyka jest nachylona
do równika niebieskiego pod kątem 231!2°, więc Słońce świeci
w południe w pewnych porach roku wyżej, a w innych niżej
nad horyzontem. Wobec tego istnieją też na Ziemi okolice, gdzie
Słońce przynajmniej raz w roku stoi w południe w zenicie jak o tym była mowa w związku z pomiarami Eratostenesa.
Miejsca te tworzą pas rozciągający się po obu stronach równika
ziemskiego aż do równoleżników zwanych zwrotnikami, których
szerokości geograficzne wynoszą ± 231/2°; st.refa ta nosi nazwę
tropikalnej albo gorącej. Punkty na Ziemi, gdzie ekliptyka
może dotknąć w południku horyzontu, tworzą tak zwane koła
podbiegunowe. Te ostatnie odgraniczają strefy podbiegunowe',
w których Słońce przynajmniej raz w roku przez całą dobę
pozostaje nad horyzontem, od stref umiarkowanych, w któ-
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rych panują warunki klimatyczne pośrednie i gdzie też czło
Wiek znajduje obecnie najlepsze warunki bytowania.
Ruch Ziemi dokoła Słońca, względnie odpowiadający mu,
a przez mieszkańców łatwy do zaobserwowania, ruch Słońca
wśród gwiazd, poddaje nam jednostkę czasu zwaną rokiem
zwrotnikowym, którego czas trwania wynosi 365 dni 5 godzin
48 minut i 46 sekund. Jednostka ta służy jako podstawa kalendarza używanego od czasów rzymskich i zwanego według
jego twórcy kalendarzem juliańskim. Z powodu tego, że dłu
gość roku zwrotnikowego nie wyraża się całkowitą ilością dni
.średnich słonecznych, mamy do czynienia z latami przestę
pnymi o 366 dniach, kóre przypadają co 4 lata oraz z latami
zwyczajnymi o 365 dniach. Ponieważ jednak ułamek doby występujący w długości roku zwrotnikowego nie wynosi dokładnie
6 godzin, ale nieco mniej, więc z tych resztek powstała w 16.
stuleciu naszej ery różnica całych 10 dni i spowodowała tak
zwaną gregoriańską reformę kalendarza. Lecz i długość roku
gregoriańskiego nie jest jeszcze identyczna z długością roku
:zwrotnikowego, tylko że występująca tu różnica da przyczynek o wartości jednego dnia dopiero po 3 000 lat.
Od czasów Newtona wiemy, że źródła siły, która zmusza
Ziemię do krążenia po jej orbicie, nalęży szukać w Słońcu .
.Jest ono zarazem jako źródło światła i ciepła jednym z głów
nych motorów życia na Ziemi. W ciągu l minuty otrzymuje
l cm 2 powierzchni Ziemi ponad atmosferą, ustawiony prostopadle do promieni słonecznych, 2 kalorie gramowe ciepła. Aby
:zdać sobie sprawę z tego, co właściwie oznacza określona tu
tzw. stała słoneczna charakteryzująca to potężne źródło energii
jakim jest Słońce, wystarczy stwierdzić, że w czasie 1/2000 sek.
>emituje Słońce we wszystkich kierunkach tyle energii, ile
można by uzyskaG przez spalenie całego zapasu węgla znajdującego się jeszcze we wnętrzu Ziemi i wynoszącego według
szacowań geologów 5 bilionów ton. Wniosek ten opiera się
jedynie na podanej wartości stałej słonecznej przy uwzględnie
niu, że średnia odległość Ziemi od Słońca wynosi okrągło
150 000 000 km. Niestety pomiarów stałej słonecznej dokonywuje się dopiero od niedawna, tak, że na razie zdołano stwierdzić jedynie niewielkie jej wahania w okresie 11-letnim odpowiadającym okresowi plam słonecznych. Czy można by jednak
wytłumaczyć znane z geologii okresy lodowcowe zmianami natężenia promieniowania słonecznego? Trudno dać tu odpowiędź
bezpośrednią; gdyż co prawda wiemy o tym, że człowiek
;z; epoki lodowcowej polował na mamuty, ale o pomiarach stałej słonecznej z tych czasów nic nam nie wiadomo. Toteż in-
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zadania podjął się astronom jugosławiański M il ankowic z, który obliczył , cofając się w czasie o 650 000
lat wstecz, zmiany dwóch elementów orbity ziemskiej, a mianowicie jej ekscentryczności i nachylenia ekliptyki i prześle
dz.U następnie, jakie stąd wynikają zmiany w średniej rocznej
temperaturze poszczególnych obszarów na Ziemi. Frapującym
rezultatem tych badań było stwierdzenie - zgodnie z tym,
co utrzymują geologowie - epok lodowcowych nawiedzają
cych Europę Srodkową.

KRONIKA
Ocena mas

mgławic

emisyjnych w innych galaktykach

Krymscy astronomowie G. lA. S z aj n i W. F. G a z e ocenili
ostatnio gęstość materii w mgławicach posiadających widmo emisyjne,
znajdujących się w innych galaktykach oraz obliczyli całkowite masy
tych mgławic. Okazuje się, że gęstość materii wynosi dziesiątki protonów na cm 8 • Całkowite masy poj edynczych mgławic wahają się od
7 do 100 tysięcy mas Słońca i znacznie przewyższają ogólną mas~
j,a snych gWiazd o wczesnych typach widmowych znajdujących się wewnątrz mgławic. Najprawdopodobniej gwiazdy te powstają z materii
zawartej w mgławicach . Nie należy jednak wykluczać możliwości, że
rozwój gorących gwiazd i związanych z nimi genetycznie mgłę.w:ic
emisyjnych odbywa się równolegle.
(Wg Astronomiczeskij ZurnaŁ XXX, 481. 1953.).
K. R.
Nowe rodziny komet
Planety, zwłaszcza dalsze od Słońca, wyławiają niektóre z mija- .
je komet i tworzą z nich swe "rodziny". Cechą roz.poznawcz~
przynależności jakiejś komety do tej czy innej rodziny jest jej odległość od Słońca w aphelium A, która w przybliżeniu winna odpowiadać średniej odległości od Słońca planety "przewodniej".
Ostatnio ustalono dwie nowe rodziny komet: planety ~lutona i nieodkrytego jeszcze Transplutona. W skład rodziny Plutona wchodzą następujące komety : Tuttle-Swifta 1862 III,
Barnarda 1889 III, Mellischa 1917 I, Rigolleta 1939 VI i Grigg-Mellischa 1907 II. Rodzinę
Transplutona stanowią komety: Petersa 1875 IV (T=235 lat; A = 75,3
jedn. astr.), Dodwell-Forbesa 1932 X (262 1.; 80,8 j. a.), Nagata 1931 III
(267 l.; 82,0 j. a .), Brooksa 1885 III (274 1.; 83,7 j . a.), Giacobinieg~
1905 III (297 1.; 88.0 j. a.). Haughton-Ensora 1932 I (302 1.; 88,7 j . a.).
Peltier-Whipple'a 1932 V (302 1.; 89,1 j. a .) i Coggia 1874 IV (306 1.;.
89,1 j. a.).
jących
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Dotychczas rozeznana liczebność poszczególnych rodzin komet jest
Jowisz - 52, Saturn - 6, Uran - 3, Neptun - 8, Pluton - 5, Transpluton - 8, ogółem 82 komet zrzeszonych przez 6 róż
nych p lanet. W w ykazie tym brak jest zupełnie planet bliskich Słońca,
którego przeważająca siła grawitacyjna w tak niewielkiej odległości
nie dopuszcza do tworzenia rodzin ko..met.
J. G.
następująca:

Realność ucieczki galaktyk
Jak wiadomo, odległe galaktyki posiadają widmo przesunięte ku
czenvieni, przy czym przesunięcie jest tym większe im odleglejsza
galaktyka. Jednym z możliwych wyjaśnień tego zjawiska jest wzajemne oddaJanie się galaktyk od siebie wywoł~ące tak zwany efekt
Oopplera. Ponieważ jednak prawa promieniowania i fizyka "pustej"
przestrzeni nie są jeszcze należycie zbadane, można równiei; przypuszczać, że poczerwienienie widma wywołane jest jakimiś nieznanymi
czynnikami w czasie wędrówki promieni poprzez przestrzeń, trwającej
setki milionów lat.
Sprawdzenie, czy naprawdę mamy do czynienia z efektem Dopplera,
a więc czy galaktyki rzeczywiście uciekają od siebie, jest teoretycznie
możliwe w ten sposób, że można zmierzyć stosunki przesunięcia się
ku czerwieni prążków widmowych o różnej pierwotnej długości fali
i porównać ze stosunkiem wynikającym z prawa Do;p!Plera. Niestety
zakres długości fal świetlnych jest zbyt wąski, aby odpowiednie porównanie pr~roWiad~ić z wystarczającą dokładnością. Ostatnio radziecki astronom I. S. S z k ł o w S' ki j obliczył na pośredniej drodze
dane dotyczące przesunięcia ku czerwieni widm odległych galaktyk
w zakresie fal radiowych długości l m. Pozwala to porównać z sobą
częstości drgań różne od sieb~e używ:ając terminolog.ii akustycznej o 23 oktawy (różnica drgań promieni widzialnych wynosi niecałą
oktawę). Z otrzymanych wyników Szkłowskij wyciągnął wniosek, że
t ak zwana ucieczka ga,l aktyk należących do metagalaktyki jest zjaw:Lskiem realnym. Rachunki były prowadzone w pierwszym przybliżeniu przy założeniu euklidesowości przestrzeni. Szkłowskij proponuje
przeprowadzić dokładniejsze rachunki z uwzględnieniem re1a·t ywistyczn ej krzywizny ·przestrzeni.
(Wg Astronomiczeskij Żurnal. XXX, 495. 1953l.
K. R.

OBSERWACJE
J. MERGENTALER
Aktywność Słońca w 1953 r.
W roku minionym dobiegał końca 18 cykl aktywności Słońca i w po.
łOWie roku pojawiły się drobn:e plamy nowego, 19 cyklu. W związku
'l. tym aktywność bardzo o.słabła, co wyraziło się w znacznej ilości
dni, w czasie których na powiex:zohni Słońca nie obserwowano ani
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jednej plamy. Dni z liczbą Wolfa R = O było mianow1c1e 138, na
ilość 3-18 dni obserwacyjnych. Pomimo ogólnej tendencji osła
bienia aktywności parokrotnie pojawiły się w omawianym okresie obszerne pola aktywne na powierzchni Słońca; obserwowano po kilka grup
plam, nieraz bardzo silnie rozczłonkowanych. Specjalnie obficie grupy
plam wy s tąpiły w polowie stycznia, w końcu marca i w pierwszych
dniach maja, w środku sierpnia i w październiku, przy tym najobficie j wyst ąpiły plamy w sierpniu (podobnie zresztą jak w r. 1952, co
ogólną
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Wykres liczb Wolfa w r. 1953.
oczywiście

jest tylko przypadkową zbieżnością). Mianowicie w dniu 11 sierpnia zanotowano maksymalną wartość liczb Wolfa dla r. 1953, R = 77.
Dzięki temu średnie miesięczne liczb Wolfa osiągnęły dość wysokie
wartości, 23,3 w kwietniu i 23,2 w sierpniu. Najmniejsza średnia mies i ę czna, równa 1,0 wypaclła w grudniu. Wszystkie średnie miesięczne
roku minionego leżały jednak poniżej wartości średniej rocznej roku
1952, która wyno siła 29,8. średnia roczna dla rok\1 1953 wypadła równa

R= 11,5
Rzut oka na załączoną tablicę pozwala stwierdzić, że luk w meJ
jest bardzo mało. W tablicy tej mianowicie podano dzienne liczby Wolfa
i w nawiasach iloś ć obserwatorów, którzy danego dnia obserwowali
Słońce. Jedynie w ciągu 17 dni w ciągu roku nie udało się zaobserwować Słońca; przeciętnie każdego dnia obserwowało 5 obserwatorów,
a bywały takie dni, k1edy 11 osobom udało się zanotować stan zaplamienia Słońca. Ilością 348 dni obserwacyjnych pobiliśmy rekord ze:;złoroczny i zbliżyliśmy się znacznie do ideału, jakim byłoby obserwowanie Słońca każdego dnia w roku. Zasługa to oczywiście obserwatorów,
1dórych zapał w minionym roku wzrósł znacznie. W tej służbie sło
necznej brało udział 12 obserwatorów, a mianowicie: A. B ar b a c ki
' Nowy Sącz i 50 innych miejscowości), ks. A. B ok s i ń ski (Skała
k. Ojcowa), W. J o d ł o w s k i (Warszawa), W. L i s i a k (Poznań),
J. M er g e n t a l er (Wrocław), M. Orli c z (Kasprowy Wierch), J. P ae i orek (Wrocław), K. S a ł a s i ń ski (Łódź), B. S z c z e pko w s ki
(Warszawa), S. Szeligowski (Białków), W. Szymański (Dąbrowa
Górnicza i Wrocław) , A. Wrób l e w ski (Warszawa). Najpełniejsze
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LICZBY WOLFA W 1953 r.
n1.wiasach: liczba obserwatorów)

l III

\ IV

l

V

l XI l XII
o

7 (3) o (7) 54 (9) 32 (6) 20 (5) o (5) 12 (4) 1 (8) o (5) 10 (8) o (5)
38 (1) 9 (2) o (2) 54 (9),18 (7) 37 (6) o (51 18 (3) o
(3)1 3 (4) o (5)
3 (3) 2 (7) 36 (6yo (7J i:ło <7> 2 (5) 14 (3) o (7) o (3) o (2) o (5)

1''1'

(3) 0(~)27(3) 9(1)32(3) o (6) 12 (4) 2
(4) o (2) 41 (3) 12 (4) 33 (6) o (4) 15 (·i ) l o
(3) o !3) 28 (7)
(5) 130 (5)
(6) 13 (5) :!l2
1
(7)
(8) 23 (5)
(5) 33 (4) o (4) 32 (5) 2u
(7)
(6) 21 (6)
(4)129 (6) 15 (3) 48 (6) 13

11
12
13
14
15

55
57
51
48
52

16
17
18
19
20

37 (2) o (1) , 2
26 (G) -4
10
18 (5)
(2) 12

o
o
o
o

(8)
(3) 3
(61 7
6)11

(9)

21
22
23
24
25

8 (1) o (l) 12
12 (1) o (8),14
6 (5) o (7) 12
(21
(2) 111
(9) 25
o (3)

(8) o
(8) 11
(9)\21
(9),31
(8) 4ll

(9) 12
(9 lill
(8)112
(7),12
(8 15

31

X

(7)1

10
22 (l) 7
9
8
17 (lj 8

26
27
28
29
30

l VI l VII lVIII l IX l

o (3) o (7) o (4) 1 (7) 4 (9),13 (7) o (4)
11 (t) o (5) o (6),34 (8),41
11 (l) 5 (3) o (8 ·15~ (9),40 (8) 18 (5) 7 (7) 3 (3) 2 (9) o (4)\12 (6)
(8)

6
7
8
9
10

1

117

-

(7) 18
(11) 15
(9) 115
(9) 16
(3) 9

(4)
(3)
(4-)
(3)
())

o
o
o
o
o (5) 20 (5) 14 (2) 77 (5) 15 (7) 7 (6)
o (5) 7 (4) 17 (5) 70(7)23(3) 9.(7)
o (4) 3 (6) 17 (6) 69(717(4)10(8)
o (5) 13 (7) ~3 (5) 58 (7) 24 (4) 30 (8)

o
o

(2) 7 (3) o (8) 11 (8)
(l) o (3) o (3) o (8)
(1) o (5) o (9)
(l) o (l) 3 (7) o (8)
(l) o (4) 2 (5) o (8) o (7),22 (6) 21 (5) 58 (7) 35 (5J 28 (8)

-

-

o

o

o (8)
o(6)
o (2)
o (2)
o (8)
o (3)

4 (7)
(10)
(1 0)
(10)

o

o (8) 25 (6) 17 (6) 5.J. (7) 41

(7) 27 (4-) 117 ( 7)
(8) 20 (5) 18 (6)
1
(71 ,24 (5) 11 (3)
(9) 11 (7)(2 (5) 12 (5)
(8) 25 (4) 9
(5)1 o
(7) 10 (7)
(6) 113 (5)
(8) 12 (5)

(7)114

46 (ó) 35 (4) 17 (3) 8 (5)

-

44 (6}

-

4 (2)

-

o

(4) 43
(7 ) 40
(7) 27
(8) 13

(7) 20 (4)
(7) 7 (5)
(7)
(5)
(7) o (2)
(4)
(2)

o
o

(4) 17(7)13(2) 4
(7) 15 (3) 12 (5)
(3) 13 (9) o
(7)
(5) o (7) 11 (8) 3
(3) 12 (2)
(5)

o
o
o
o
o
o (5) l (10) 42 (5) 12 (9) 20 (5) o (6)
o (8) o (4) 51 (6) 12 (4) 8 (6) o (o)
o (l) 2'!! (7) 46 (3) 15 (4) 7 (41 o (6 )
/22 (4) 40 (7) 14 (7) 7 (7) o (4)
-

47
36
32
19

(2)

o (7)

o
o

o

(7)
(6)
(8)

o (l)

o <1 )

o (1) 4 (2)
o (4) 4 (2)
o(1 0) o (3)
o (9) o (3)
b (7) o (2)
o (3) o {1j
o (4-) o (1)
o (4) o (7 )1
o (l) o (6)
o (4) o (7)
o (4) o (5)
o (4-) o (2)
o (6) o (4~
- o (2
o (2)
o (l)
o (5) o (l)
o (2) 3 (3)
o (9) 3 (3)

o (4) 14 (5) 15 (6) o (6)
~l)
(6) o t)
3 (7)18 (8)
(31 11 (10) 1 (9) 2 (6) 7 (2)
8 (1)
(7) (4) 4 (4)
(5)
(3) 5 (51 o (3) o (6) - ,.

o (6)

o

u (3)

o

o
o
o

o

o (7 • -

3 (3)

-

-

7,3

1,6

1,0

iizeflni a

mies. 19,5
l

3,2

8,0 123,3

10,6

19,3

6,5

23.2

14,9

serie obserwacji uzyskali A. B ar b a ck i (299 dni. 911 obserwacji),
A. W r 6 b l e w ski (280 dni) i W. L i siak (214 dni). Inni obserwatorawie mieli poniżej 200 dni obserwacyj n ych w roku.
By zobrazować zapał, z jakim obserwatorawie polowali na dni pogodne, przytoczę wyjątki z listu ob. A. B ar b a ck i e g o, tegorocznego
::'l.Wycięzcy w tych zawodach.
" W roku Kopernikowskim wypowiedziałem walkę Słońcu o każde
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zwycięstwo

uratowania dnia obserwacyjnego, czyhałem nań o każdej
porze cln.ia ...... Były momenty ferelne dla miasta (Nowego Sącza), gdy
równocześnie okolica była złośliwie oświetlona Słońcem, wtedy siadałem
na rower na najbliższe spotkanie ..... Filnowalem Słońca z całą zaciętością, szpiegowałem na każdym kroku .... " W rezultacie autor listu
obserwował Słońce z 51 miejscowości od Malborka i Gdańska po Lubomir, Obidową i Turbacz. Trudno przytaczać wyjątki z listów innych
obserwatorów, zbyt wiele miejsca by to zajęło, ale zapal innych obserwatorów był niemniejszy, pomimo nieraz bardzo trudnych warunków,..
w jakich musieli obserwacje prowadzić, jak np. ob. W. Szymański.
Warto wspomnieć o tym także, że zwiększyła się ilość obserwatorów.
Warszawscy obserwatorawie zyskali jednego, zdaje się niemniej od nich.
nałogowego "słonecznika" w osobie ob. Jodłowskiego. Przyłączył się
też w drugiej polowie roku do słoneczników ks. A. Boksiński w Skale
kolo Ojcowa, uzyskując 69 dni obserwacyjnych na 4 miesiące obserwacji.
Prócz obserwacji plam w celu ustalenia liczb Wolfa, obserwatorawie
interesują się i innymi zjawiskami i cechami aktywności Słońca. Mierzą
więc pozycje grup plam, ich powierzchnie itp., ale te pomiary i inne
jeszcze badania Ziilalazły wyraz w artykułach i spmwozdaniach indywidualnych, nadsyłanych przez obserwatorów wprost do Uranii.
Z. KORDYLEWSKI
Jak

fotografować zaćmienie Słońca?

Powszechnie wiadomo, że obserwacje zjawisk nie przewidzianych z r:ory, jak meteorów, komet i gwiazd nowych, dokonywane przez milośników
mogą przedstawiać wartość naukową. Doświadczenia miłośników radzieckich wykazują to samo odnośnie obserwacji całkowitych zaćmień Słońca.
Krótkotrwałość tego zjawiska (w 1954 r. na Suwalszczyźnie całkowitość
trwać będzie w najlepszym razie niewiele ponad 2 minuty) sprawia, że
również obserwacje miłośników astronomii mogą mieć znaczenie naukowe
W oparciu o "Instrukcję do obserwacji zaćmień słonecznych i księży
cowych", wydane przez Wszechzwiązkowe Astronomiczno- Geodezyjne
Towarzystwo (WAGO) przy Akademii Nauk ZSRR w 1952 r., podam~· tu
wskazówki dla dokonania fotograficznych obserwacji w zakresie dostęp
nym dla miłośnków.
Fotografować można Słońce w czasie częściowych faz i koronę słoneczną
w czasie całkowitości.
Fotografie częściowego zaćmienia mogą dać ogólny obraz przebiegu
zaćmienia, jeżeli na tej samej kliszy przy nieruchomym aparacie dokonywać będziemy kolejnych zdjęć w odstępach np. 5 minut 1). Zdjęcia takie
mają duże znaczenie pouczające, jako przedstawiające przebieg zjawiska
zaćmienia i przemieszczania się Słońca z powodu ruchu sklepienia niebieskiego. Dokonywane być one mogą dowolnym aparatem fotograficznym
ustawionym najlepiej tak, aby obrazy Słońca wypadły wzdłuż przekątni
kliszy, dla uchwycenia zjawiska z jak najdłuższego okresu czasu. Wskazane jest dokonywanie próbnych zdjęć z niezaćmionym Słońcem przez
parę dni przed zaćmieniem, w tych samych godzinach, w których zajdzie
zaćmienie.

Zwykle aparaty dają zbyt małą średnicę Słońca (rzędu l mm), aby
na tych zdjęciach szczegółowiej śledzić np. zjawisko pereł Baily. Zjawisko
polega na tym, że przed samym drugim kontaktem (początek całkowitości>,
kiedy widać już tylko cieniutki sierp, ulega on nagle rozpadowi na szereg
jasnych kropek przypominających perły. Takie 9&ffiO zjawisko występuje
bezpośrednio po trzecim kontakcie (koniec całko 'tośri\
1)

Por. Urania, nr 10, 1952.
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Przyczyną tworzenia się pereł są nierównosc1 brzegu tarczy księży
cowej, pochodzące z gór i dolin na Księżycu. Sierp Słońca wstaje zakryty
nie od razu na całej długości, lecz najpierw tymi miejscami tarczy księ
życowej, gdzie znajdują się szczyty górskie i wyżyny. Do fotografowania tych zjawisk trzeba użyć aparatów o większej długości ogniskowej.
Prócz tego należy umiejętnie utrafić na moment tworzenia się pereł
w obrębie kilkunastu sekund czasu. Ponieważ brzeg Słońca jest przyciemniony, więc zdjęcia pereł Baily wymagają nieco dłuższego czasu
ekspozycji.
Podobnie, do fotografowania wewnętrznej korony słonecznej stosować
należy długoogniskowe aparaty, lub dostosowywać kasetową część aparatu fotograficznego do okularowego końca lunety.
Srednica (d) obrazu Słońca na kliszy fotograficznej, ustawionej
w ognisku lunety o długości ogniskowej F, zależy tylko od długości
ognisknwej i z dostateczną dokładnością może być wyznaczona ze wzoru:
F cm
d cm =

110

Fotografowanie

zaćmienia częściowego

Fotografowanie Słońca i jego sierpów w czasie zaćmienia częścio
wego wymaga krótkich, migawkowych ekspozycji i niezbyt czułych płyt,
przy tym lepiej użyć materiału fotograficznego kontrastowego (twardego).
Użyć należy błon i płyt przeciwodblaskowych. Srednica obiektywu musi
być znacznie zmniejszona przy pomocy przesłony. Gdy średnica działa
jącego otworu obiektywu równa się 1/100 jego długości ogniskowej,
wtedy należy stosować czas ekspozycji rzędu 1/100 sekundy. Jeżeli do
fotografowania stosuje się lunetę z kasetą zamiast okularu, to migawkę
należy umieścić przed obiektywem lunety. Można np. nałożyć na obiektyw deseczkę z otworem, w który wstawi się fotograficzną (centralną)
migawkę, wziętą ze zwykłego aparatu fotograficznego (koniecznie bez
soczewki). Przesłona przy migawce służy jednocześnie do zmniejszenia
działającej średnicy obiektywu do potrzebnej wielkości.
Do wywołania takich zdjęć należy użyć wywoływaczy twardych z dużym dodatkiem bromku potasu. Nie należy zbytnio przeciągać wywoływania.

Do- otrzymania zdjęć w dużej skali można skorzystać z powiększenia
okularowego. Do tego celu pozostawia się przy lunecie okular o słabym
Powiększeniu, przy czym wyciąg okularowy ustawia się 5-10 mm dalej
od obiektywu. niż przy nastawieniu na nieskończoność dla normalnego
oka. Do wyciągu okularowego przytwierdza się kamerę z kasetą tak,
żeby płyta oddalona była od okularu o 8-15 cm. Ostrość nastawia się
na matówce przez przesuwanie wyciągu okularowego. Koniecznie należy zapewnić prawidłowe położenie kliszy, prostopadłe do osi optycznej lunety. Otrzymane powiększenie zależy wtedy od długości ogniskoWej okularu, długości kamery, a rozmiar obrazu wynosi od dwóch do
pięciu razy więcej, niż wielkość obrazu powstałego bezpośrednio w ognisku lunety.
Jeżeli na Słońcu są plamy, to winny one na negatywie wypaść ostro.
Przybrzeżne części tarczy Słońca na zdjęciu powinny być trochę słabiej
zaczernione niż środek.
Fotografowanie

zaćmienia

calkowitego

Odmiennie fotografuje się zaćmienie całkowite. Do tego celu potrzebne
są klisze o dużej czułości. Z powodu ogromnej różnicy jasności między
zewnętrzną a wewnętrzną koroną pożądane jest, aby dokonać zdjęć
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o różnych ekspozycjach. Jaśniejsze części wewnętrznej korony już dobrze wychodzą przy ekspozycji l sekundy przy światłosile l : 40. Przy
światłosile l : 15, jak w ognisku ZWYCZajnej lunety, za l sekundę można
dobrze otrzymać całą wewnętrzną koronę. Przy fotografowaniu zewnętrz
nej korony potrzeba ekspozycji 5-20 razy większej. Można ją jednak
skrócić, jeśli zastosuje się światłosilną kamerę (o światłosile l : 5) z dostatecznie dużą długością ogniskową (więcej niż 50 cm). Taka kamera
pozwoliłaby przy ekspozycji 1-5 sekund otrzymać wyraźnie dalsze części
zewnętrznej korony. Wewnętrzna korona przy tym na pewno okaże się
prześwietlona.
Jeśli fotografowanie odbywa się z ekspozycją mniejszą od l sekundy,
można obejść się bez ruchu kamery za Słońcem, ponieważ w ciągu
l sekundy Słońce przesunie się na niebie zaledwie o 15", co odpowiada
przemieszczeniu się obrazu na kliszy o 1/14000 część długości ogniskowej.

Dla krótkoogniskowych obiektywów (F~ 100-150 mm) można przedłużyć
do 5 sekund bez potrzeby stosowania ruchu kamery.
Na dokonanym zdjęciu potrzeba znać albo kierunek do zenitu, albo
kierunek do bieguna świata. W tym celu należy z dostateczną dokładno
ścią stwierdzić orientację kliszy. Przy instrumentach z nieruchomą kamerą, lub posiadających azymutalne ustawienie, WYStarczy skontrolować
położenie kasety. Należy przymocować ją tak, żeby jej niższy brzeg był
poziomy. Wkładając płytę do kasety należy nią lekko wstrząsnąć, aby
płyta dokładnie przylegała do dolnego brzegu kasety. Przy instrumencie
o paralaktycznym ustawieniu niższy brzeg kliszy, lub specjalne znaki na
kasecie, powinny wskazywać kierunek równoleżnika. Kierunek ten na
kliszy przy nieruchomej lunecie wyznaczony jest dzięki ruchowi sklepienia niebieskiego przez ślad jakiejś gwiazdy, fotografowanej w takim
samym kącie godzinnym, w jakim będzie Słońce w czasie zaćmienia.
Przy fotografowaniu na przykład sierpów słonecznych z nieruchomo ustawioną kamerą, ma się zapewnioną orientację kierunków przez otrzymanie
dw'óch lub więcej obrazów na jednej kliszy. Orientację można ustalić
w dowolny inny sposób. lecz koniecznie trzeba ją powiązać z kierunkiem
ruchu dziennego gwiazd lub z kierunkiem pionu.
Fotografowanie przy pomocy filtrów daje różne obrazy korony Słońca
w zależności od użytego filtru. W tym celu fotografuje się koronę po
kolei przez filtry różnobarwne (naprzykład czerwone, niebieskie, zielone
i inne). Jeżeli stosuje się filtr, to lepiej na ogół umieścić go między
obiektywem a kliszą, bliżej ostatniej, bowiem wtedy nieprawidłowości powierzchni filtru nie zepsują ostrości, co najwyżej zniekształcą niektóre
małe części obrazu. Unikać należy stosowania filtru przed obiektywem.
Należy pamiętać, że filtr wstawiony między obiektywem a kliszą
spowoduje WYdłużenie długości ogniskowej obiektywu mniej więcej o 2/3
grubości filtru. Dlatego też przy użyciu różnych filtrów przy dużej dłu
gości ogniskowej obiektywu potrzebne jest każdorazowe nastawienie na
ostrość. Każdy filtr wymaga stosowania innej ekspozycji, co może być
wypróbowane na Słońcu (dla częściowego zaćmienia) i na Księżycu (dla
<:ałkowitego zaćmienia). bo całkowita jasność korony słonecznej równa
się mniej więcej jasności Księżyca w pełni.
Przy wykonywaniu wielu zdjęć podczas zaćmienia zwrócić należy na to
uwagę, by nie pomieszać klisz. W tym celu w chwili WYjmowania płyty
:z kasety zapisuje się zwykłym ołówkiem w narożniku każdej z płyt
(ze strony emulsji) numer lub inne oznaczenie, zgodne z zapisem w dzienniku obserwacyjnym.
Może powyższe uwagi przyczynią się do tego, że rzesze naszych miłośników z oczekiwanego zaćmienia otrzymają piękne i pouczające zdjęcia
sierpów Słońca i obrazy korony słonecznej.
~kspozycję
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K. SERKOWSKI

AMATORSKI TELESKOP ZWIERCIADLANY
(Część

6.

Ilościowe

badanie

III)
kształtu zwierciadła

Opisane poprzednio jakościowe badanie cieniowe w z u p e ł n oś c i
wystarcza do zbadania zwierciadła do teleskopu normalnego, które może
mieć kształt sferyczny. Jeśli jednak chcemy ponadto dowiedzieć się,
z j ak ą d ok ł a d n oś c i ą zwierciadło zostalło wykonane, możemy
przeprowadzić i l o ś c i o w e badanie cieniowe.
Pomimo, że staraliśmy się jedynie o wykonanie zwierciadła sferycznego, a nie parabolicznego, przy badaniu ilościowym zwierciadła
do teleskopu normalnego wyznaczymy odchyłki jego powierzchni od paraboli, one howiem będą w sposób właściwy charakteryzować zwierciadło. Badanie takie staje się niezbędne, jeśli wykonujemy zwierciadło,
które posiada światłosiłę większą, niż l : 10, a zatem musi mieć
kształt paraboliczny.
Ilościowe badanie kształtu zwierciadła polega na zmierzeniu odległości pomiędzy obyoazami sztucznej gwiazdy, wytworzonymi przez poszczególne s t re f y zwierciadła. Strefy, na które dzielimy w myśli
powierzchnię zwierciadła, mają kształt koncentrycznych pierścieni, zagęszczających się ku brzegom zwierciadła. środkowa strefa jest oczywiście kołem . Liczba stref jest proporcjonalna do średnicy zwierciadła
i do jego światłosiły. Np. zwierciadło o średnicy 25 cm i światłosile
l : 5 wystarczy podzielić na 7 stref, zwierciadło o średnicy 15 cm i świa
tłosile l : 7 na 3 strefy itp.
S p o s ó b p o m i arów. Na zwierciadło, zawie..c:.zone jak przy
badaniu jakościowym - na pasku, nakładamy zasłonę kartonową z otworami (rys. 11). Każdej z pośród stref, na które podzieliliśmy zwierciadło,
odpowiadają 2 otwory w zasłonie: jeden na prawo, drugi na lewo od
środka zwierciadła, lub 4 otwory, po 2 z każdej strony.
Zwierciadło i sztuczną gwiazdę umieszczamy w położeniu takim,
jak przy badaniu jakościowym. Latarka musi być przy wszystkich
pomiarach z u pełni e n i er u c h o m a. Żyletkę, którą przeprowadzamy badanie cieniowe, trzeba zainstalować tak, aby dawała się bardzo
lekko przesuwć w kierunku od zwiE-rciadła i do zwierciadła wzdłuż
jakiejś skali milimetrowej i aby położenie jej można było odczytywać
z dokładnością do 0,1 mm. Można np. przykleić *yletkę na jakiejś podstawce do szklanego wózeczka na suwaku l ogarytmicznym. Trzeba wtedy
do tego wózeczka przytwierdzić również pasek kartonu z narysowaną
kreseczką przy pomocy której można byłoby odczytywać położenia
Wózeczka na podziałce milimetrowej znajdującej się zwykle na brzegu
suwaka. Dziesiąte części milimetra moż..11.a przy pewnej wprawie oceniać "na oko". IZamiast suwaka można też zastosować np. mikroskop ze śrubą mikrometryczną.
Aby dokonać pomiaru danej strefy, należy przesuwać żyletkę od
siebie i do siebie tak długo, aż natrafi się na punkt, w którym utworzony jest obraz sztucznej gwiazdy, wytworzony przez daną strefę
Zwierciadła. Przy· takim p ołożeniu żyletki, przy pr1.esuwaniu jej odrobinę na boki, lewa i prawa strona danej strefy, widoczna przez odPowiednic otwory w zasłonie, powinny j e d n o c z e ś n i e zwiększ.ać
swą jasność, lub j e d n o c z e śni e gasnąć. Prawy i lewy otwór w każ
d_Y m m o m e n c i e powinny mieć zupełnie jednakową jasność. DoPlero, gdy te waru nki są spełnione, można odczytać na podziałce milimetrowej położenie żyletki.
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Konieczne jest wykonanie conajmniej kilku serii nastawień żyletki
po kolei na wszystkie strefy zwierciadła. Różnice pomiędzy poszczególnymi nastawieniami (z różnych serii pomiarów) na daną strefę, przy
pewnej wprawie nie przelrracozają 0,4 mm.
Przy ostatecznym badaniu zwierciadła warto jest wykonać pomiary
wzdłuż kilku różnych średnic zwierciadła, aby przekonać się, czy powierzchnia zwierciadła wzdłuż wszystkich średnic ma jednakowy
kształt, tzn. czy jest powierzchnią obrotową.
Oblic~enie
odchyłek.
Oblic2lamy tzw. aberację podłużną 6s każdej ze stref, odejmując od średniej .arytmetycznej ze
wszystkich nastawień żyletki na daną strefę średnią arytmetyczną ze
wszystkich nastawień na środkową strefę. Oczywiście a.ber.acja podłużna
środkowej strefy zawsze będzie równa O.
Gdyby nasze zwierciadło było dokładnie paraboliczn , abcracja podłużna danej strefy wyrażała by się wzorem

y2
R,'

6s =gdzie

R

jest promieniem

krzywizny

zwierciadła (czyli pomnożoną przez 2
długością ogniskowej), zaś y jest promieniem środka danej strefy, czyli
odległością od środka zwierciadła do
srodków otworów w zasłonie, odpowiadających danej strefie (patrz ry~. 11)
Aby zbadać, o ile kształt naszego
zwierciadła różni się od parabolicznego, obliczamy dla każdej strery zwierciadła koniecznie wyrażając wszystlde wielkości w milimetrach - wielkość E

1000
y2
E= A. R2. Y. (6 s-

R )'

gdzie
Rys. 11.

A jest

żółto-zielonego

fali światła
(na które oko ludzkie

długością

jest najbardziej wrażliwe), wynoszącą
A= 0.00055 milinletra.
Sporządzamy na papierze milimetrowym wykres w ten sposób, że na
poziomej osi odkładamy y, czyli promienie stref, zaś na pionowej osi
odkładamy E. Przyjmujemy pn.y tym taką skalę, że l centymetr na
poziomej osi wykresu odpowiada różnicy y wynoszącej 20 milimetrów,
zas l centymetr na osi pionowej odpowiada różnicy E, równej l.
Każdej strefie zwierciadła będzie odpowiadać jeden punkt na wykresie. Punkty te połączymy łagodną linią krzywą. Następnie z punktu
przecięcia
obu osi wykresu (tj. z punktu, któremu odpowiada
y ~ O, E = O) prowadzimy na ukos linię prostą (oznaczamy ją przez P)
tak, aby ta część powierzchni zawartej między prostą P a naszą
krzywą, która znajduje się nad prostą, była mniej więcej równa tej
częśd [pOWierzchni, która znajduje się pod prostą. Całą tę powierzchnię
zakreskujemy (patrz rys. 12).
Przez każdy z punktów od.pow.Ladających strefom przeprowadzimy
teraz linię prostą pionową i obliczamy - licząc kartki papieru milimetrowego - ile milimetrów kwadratowych ma ta część poprzednio
przez nas zakreskowanej powierzchni, która jest zaw:arta między pionową osią wykresu (tj. prostą, której odpowiada y = O) a pionową
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linią przechodzącą przez punkt odpowiadający danej kolejnej strefie.
Będziemy przy tym uważać powierzchnie leżące nad prostą P
<iodatnie, zaś leżące pod prostą P
ujemne (a więc będziemy je
ooejmować, zamiast dodawać).
ten sposób obliczymy powierzchnie

za

w

zakreskowane, zawarte

m

między pionową osią

wykresu, a

każdą kolejną

strefą.

Zrobimy teraz drugi wykres, na którym na osi pionowej będziemy
w milimetrach kwadratowych wartości tych właśnie
powierzchni zakreskowanych, obliczonych dla każdej strefy, przy czym
l centymetr na pionowej osi będzie odpowiadać powierzchni 200 mm 2 •
Na osi poziomej będziemy odkładać, tak jak poprzednio, y (patrz rys. 13).
Otrzymany tym sposobem drugi wykres przedstawia nam rzeczywisty
kształt powierzchni naszego zwicrdadła, a więc odchyłki (które oznaczymy przez .)) poszczególnych stref zwierciadła od paraboli. Jeden
~entymetr na osi pionowej tego wykresu (czyli 200 mm2 zakreskowanej
powierzchm na wykresie pierwszym) odpowiada odchyłce b = 0,02.]... =
0.000011 milimetra.
lnteresowa.ć nas będzie przede wszystkim maksymalna odchyłka
~max powierzchni
naszego zwierciadła od paraboli. Jest to różnica
największej i najmniejszej wartości odchyłki b odczytanej z drugiego
wykresu.
Dopuszczalne odchyłki. Według tzw. kryterium Rayleigh'a
różnica
ta, czyli bmax powinna być mniejsza od 1/8 J... czyli od
~,125.}... (tj. 0,00007 mm). Zwierciadło można wtedy uznać za pierwszorzędne. Nawet bardw precyzyjne obserwacje astronomtczne jak np.
obserwacje gwiazd podwóJnych, lub powierzchni planet - nie wykażą
dc;trzcgalnych :różnic pomiędzy zwierciadłem, mającym odchyłki od
paraboli mniejsze, niż 1/8 }.., a dokładnie parabolicznym.
W p l y w o d c Iły ł e k n a jak ość obrazów g w i a z d. Gdy patrzymy prLez teleskop przy dużym powiększeniu (dla teleskopu normalnego przy większym, niż 140-krotnie) na jasną gwiazdę, nie jest ona
nigdy widoczna jako punkt, lecz jako jasna okrągła tarcza, otoczona kilkoma jasnymi pierścieniami. Powstają one wskutek ugięcia (czyli dyfrakcji) fal świetlnych na brzegach zwierciadła, lub obiektywu teleskopu.
Gdy zwierciadło teleskopu ma kształt dokładnie paraboliczny i nie zachodzi żadne rozproszenie światła, w środkowej tarczy skupione jest 84°/o
światła gwiazdy, zaś w wewnętrznym pierścieniu 7°/o. Gdy maksymalna
odchyłka powierzchni zwierciadła od kształtu parabolicznego wynosi 1/8 ]...,
w środkowej tarczy skupione jest 680/o światła, zaś w wewnętrznym
pierścieniu 110/o. Przy odchyłce 114}.. wartości te są odpowiednio 40°io
i 170/o.
W teleskopie zwierciadlanym systemu Newtona wskutek ugięcia świa
tła na małym, płaskim zwierciadełku, dodatkowo jeszcze nieco więcej
światła skupione jest w pierścieniach, a mniej w środkowej tarczy.
Znacznie lepiej jest, gdy odchyłki powierzchni zwierciadła od paraboli
mają znak dodatni (tj. gdy zwierciadło trochę za mało różni się od sferycznego), niż gdy odchyłki są ujemne. Zwykle bowiem podczas nocnych
obserwacji temperatura zwierciadła obniża się stopniowo, co powoduje
odkształcenie zwierciadła, a mianowicie zwiększenie odchylenia parabolicznego zwierciadła od kształtu sferycznego. Z tego względu drobne
odchyłki zwierciadła od paraboli, posiadające znak dodatni, poprawiają
jakość obrazów, dawanych przez teleskop, gdy obse.::-wacje prowadzone
są przy obniżającej się temperaturze powietrza. Z tego rownież powodu
.zwierciadła o małych światłosiłach (np. l : 10), wykazujące przy badaniu
cieniowym kształt sferyczny, dają zwykle lepsze obrazy. niż zwierciadła
paraboliczne.
odkładać wyrażone
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P r z y k ł a d i l o ś c i o w e g o b a d a n i a z w i c r c i a d ł a. Zwiero średnicy 35 cm, grubości 4 cm, ogniskowej 1838 mm, światłosile
l : 5,2, wykonane przez A. Rybarskiego na zamówienie Obserwatorium
Astronomicznego Uniwersytetu Warszawskiego. Dla zwierciadła tego jest
ciadło

1000

A· R 2

= 0,134.

Promienie stref
y (w mm)

l

Wyniki badania cieniowego:

26

l

49

8,621

9,60
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l

l
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l
l
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9,7
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8,7
8,8
8,6
8,7

7,0
6,8
7,3
7,0
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l

0,80

119,2

l
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10,\J
11,2
11.1
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12,5
12,8
12,6
12,7
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l
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---o,t8!Q,651-t,421~ l 3,871 5,531 7,50
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+1,0 l +1,2

l +0.4 l +2,1

1-0,2 l +3,6

•

E
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+3
+2.
+1

o
-1
Rys. 12.
Rys. 12 przedstawia wykres funkcji E dla tego zwierciadła. Przebieg
od kształtu parab olicznego przedstawiony jest na

odchyłek zwierciadła
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rys. 13. Maksymalna odchyłka wynosi 0,02)., czyli 1/90000 milimetra. Jest
więc ona 6-krotnie mniejsza od dopuszczalnej tolerancji. Odchyłka ta
leży na granicy możliwości wykrycia metodą cieniową. Nie jest wy-

)

o

50

-O,OH - 200mm~
Rys. 13.
kluczone, że w rzeczywistości jest ona jeszcze mniejsza, tylko niedokładnści pomiarów cieniowych ją powiększają.
7. Pambolizacja

Niniejszy rozdzialik nie będzie potrzebny kontruktorom telc;;kopów
normalnych. Przeznaczony jest on dla konstruktorów teleskopów o świa
tłosile wyraźnie przewyższającej l : 10. Zwierciadłu takiego teleskopu należy nadać kształt paraboliczny.
Kształt paraboliczny można uważać za szczególny przypadek kształtu
hiperbolicznego, odznaczający siQ tym. że aberacja podłużna strefy o promieniu y stosuje się do wzoru D,s=y 2 (R.
Powierzchnia paraboliczna jest jedyną
powierzchnią, która posiada własność
skupiania padającej na nią rów n o1 e g ł ej wiązki światła w jednym
punkcie. Zwierciadło paraboliczne wygląda przy jakościowym badaniu cieniowym tak samo, jak zwierciadło hiperboliczne (rys. 9-c Urania 1954, Nr 3).
Sp osób
p a :r a b o l i z o w a n i a.
Przed przystąpieniem do parabolizacji,
~zyli nadawania zwierciadłu kształtu
Parabolicznego, trzeba najpierw nadać
mu dokładny kształt sferyczny. Paraoolizację
przeprowadzamy następnie
Przez polerowanie długimi ruchami:
ianowicie polerujemy przez 10 minut
lWierciadło ruchami o długości Y. śred
nicy zwierciadła. Następnie wykonujcmy ilościowe badanie cieniowc.
Badanie kształtu zwiere i a d ł a Chodzi nam tu teraz nic
o. sprawdzenie, czy kształt jest dokład
łlle paraboliczny, (bo to po 10 miRys. 14.
nutach parabolizacji prawie nigdy
1ę me zaarza), ale o przekonan1e
się, czy parabolizacja postępuje w sposób regularny. Nasze obliczenia
'Wykonamy tak samo, jak w poprzednim rozdzialiku. z tą tylko różnicą,
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że zamiast f::"s będziemy używać przy obliczeniu E wartości f::"s' .
tości
otrzymamy przez pomnożenie fis dla wszystkich stref
liczbę tak dobraną, aby wartość
dla strefy najbardziej

Warprzez.
6s'
zewnętrznej była identyczna z różnicą pomiędzy wartościami y 2 /R dla strefy
najbardziej zewnętrznej i najbardziej wewnętrzl)ej . W dalszym ciągu.
postępujemy dokładnie tak samo, jak w poprzednim rozdzialiku i znajduj emy ostatecznie wykres odchyłek 11.
N a c i n a n i e k a l a f o n i i. Zwracamy uwagę na to, w których
strefach wykres odchyłek 11 przebiega najwyżej. W odpowiednich strefach
kalafonii robimy nacięcia żyletką Nacięcia te mają kształt rowków rozmaitej długości o głębokości około 0,3 mm. biegnących w kierunku od
środka ku brzegom. Jeżeli np. przebieg odchyłek wygląda tak, jak na
rys. 14a, to należy zrobić nacięcia takie, jak na rys. 14b. Nacięcia niepowinny być nigdy dokładnie symetryczne względem środka matrycy.
Po zrobieniu nacięć polerujemy przez kilka minut ruchami o dłu
gości 1/2 średnicy i powtarzamy badanie ilościowe. Fostępujemy w ten
sposób tak długo , aż badanie ilościowe, którego wyniki będą obliczaneś c i śle tak, jak opisane w rozdz. 6, wykaże dostatecznie dokładny
kształt paraboliczny. Wartości .0-s będą się wtedy tak dobrze zgadzać
z y 2 jR, że obliczanie 6s' stanie się zbyteczne.
Być może, że parabolizacja nie uda się za pierwszym razem. Trzeba
będzie wtedy powrócić do kształtu sferycznego przez podgrzanie zwierciadła i matrycy do temperatury 55°, usunięcie wykonanych nacięć przez.
nacisk zwierciadłem, poprawienie rowków przy pomocy piły i polerowanie
normalnymi ruchami, tj. o długości 1/4 średnicy. Po otrzymaniu z powrotem kształtu sferycznego należy ponowić próbę parabolizacji, pamietając o doświadczeniach i wynikach, osiągniętych przy poprzednich
próbach. Sposób i czas polerowania oraz kształt nacięć należy zawszestarannie zapisywać w notesie.

6s'

ASTRONOMIA W SZKOLE
Jeszcze o programie astronomii w szkole

średniej

W związku z artykułem kol. Z d a n o w ski e g o w Uranii 1953, Nr 10
oraz z projektem programu opracowanym przez Instytut Pedagogiczny
(Urania 1953, Nr 6) pozwalam sobie w dalszym ciągu zauważyć co następuje:
Nie mogę zgodzić się z twierdzeniem, że ,,program może być obszerny.
a mimo to będzie z pożytkiem, gdy go opanuje chociażby 25% młodzie

ży" stołem

jako argument ma posłużyć, że:' "przyjemniej jest usiąść przed
obficiej zastawionym, chociaż nie musi się zjeść wszystkiego, aniżeli przy standaryzowanym obiedzie z dwu dań i to bez wyboru ... "
Obawiam się bowiem, że nieuchronnym skutkiem takiego stanu !'zeczy
byłaby nie tyle .,przyjemność" (o którą zresztą nie powinno wyłącznie
chodzić zarówno przy stole, jak przy pochłanianiu programu), lecz po
prostu niestrawność. jeżeli jakiś mniej doświadczony biesiadnik parnię
szałby musztardę z kremem, a resztę... zostawił nie wiadomo komu.
Okoliczność, że w szkole uczą astronomii nauczyciele, którzy często
nie posiadają odpowiednich do tego kwalifikacji, dalej fakt, że nauczyciel nie zawsze wybierze z maksymalnego programu materiał istotny,
wreszcie fakt, że nauczyciel jest zawsze odpowiedzialny przed swoimi
władzami (nie zawsze wizytator jest astronomem!) za wykonanie o u o-
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wiąz u ją c e g o programu i osiągnięcie prze p i s a n y c h wynikówwszystkie te okoliczności wskazują, że program . astronomii winien być
tak opracowany, aby mógł być wyczerpany w przepisanych 24 lekcjach
i przyswojony przez wszy s t ki c h (a nie tylko pewiem ułamek
uczniów) w 100%.
I dlatego, jeżeli wszyscy się zgadzamy (kol. Zdanawski też), że "program astronomii jest w stosunku do przeznaczonego na nią czasu za
obszerny", to wnioskiem z tego nie może być stwietrdzenie, że "nie wiadomo, co z niego można usunąć, skoro wszystkie zawarte w nim zagadnienia są niezbędne ... ", gdyż tego rodzaju stwierdzenie prow~dzi
w prostej linii do paradoksu zmieszczenia dwudziestu litrów wody
w jednolitrowym naczyniu. A właśnie w tego rodzaju problem y obfituje
projekt programu, opracowany przez Instytut Pedagogiczny. I tak np.
według tego projektu (Urania 1953, Nr 6, str. 186) materiał lekcji 12"
jest następujący:
12. Galileusz i jego odkrycia. Prawa Keplera. Prawo ciążenia powszechnego. Perturbacje. Odkrycie Neptuna i Plutona.
Pytam się: Gdzie jest taki cudotwórca, który by potrafił t en materiał przyswoić uczniom (z jakąś oczywiście korzyścią) w ciągu ... 45 minut?!
Wobec takiego stanu rzeczy nic nie pomoże, że: "praca nauczyciela
i uczniów winna być bardzo dokładnie zaplanowana i przemyślana"
(wskazówki do programu), gdyż rozplanowanie to jest rzeczą fizycznie
niemożliwą Jeżeli więc nauczanie astronomii w szkole ma przynieść
rzeczywiście jakieś korzyści i nie ma zmuszać nauczyciela do samowolnego z konieczności, a często nieprawidłowego skracania materiału ,
to trzeba się wreszcie raz pogodzić z tym nieuc)lronnym faktem, że
program ten musi ulec bardzo poważnej modyfikacji i nieubłaganemu
skróceniu.
W pierwszej linii należy ograniczyć do minimum dziedzinę astronomii
matematycznej. żaden z uczniów - z wyjątkiem bardzo nielicznych
wyjątków nie znajdzie się w sytuacji wymagającej wyznaczenia szerokości i długości geograficznej miejsca obserwacji, żaden z nich nie
będzie regulował swego zegarka według pomiarów astronomicznych, nie
będzie wyznaczał stron świata z pomiarów Słońca czy gwiazd, mało który
będzie zajmował się geodezją i triangulacją i będzie mierzył odległości
ciał niebieskich od Ziemi. A jeżeli który rzeczywiście będzie miał w przyszłości do czynienia z tymi zagadnieniami, to będzie musiał przedtem
przejść poważne studia w tej dziedzinie ale nie w szkole, lecz na
uniwersytecie. Obarczanie programu szkolnego tymi zagadnieniami powoduje brak czasu na podanie uczniowi tych elementarnych wiadomości
o wszechświecie, które jako wykształcony laik powinien posiadać. A takim podstawowym zagadnieniem, którego znajomość winien uczeń wynieść ze szkoły jest jak to właśnie program słusznie podkreśla ugruntowanie naukowego poglądu na świat.
W wyniku powyższego zasadnicze założenia racjonalnego programu
astronomii w szkole średniej można by streścić w trzech punktach:
l) Poznanie najprostszych zjawisk zachodzących na niebie na pod-·
stawie własnych obserwacji lub wykładów.
2) Elementarne wiadomości o kształtowaniu się (w jego dziejowym
rozwoju) poglądu na wszechświat.
3) Podstawowe wiadomości o budowie wszechświata.
Ad l) Do najprostszych zjawisk niebieskich należy zaliczyć: ruch
dobowy sfery niebieskiej, ruch Słońca po ekliptyce, ruch Księżyca i planet w pasie ekliptycznym, zakrycia gwiazd przez Księżyc, zaćmienia,
meteory. Zjawiska te winny być poznane w pierwszej linii przez własne
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obserwacje uc:~".ruow, a tylko w wypadku niemożności obserwacjt (niepogoda. lub zbyt długa obserwacja) na podstawie wykładu.
Ad 2) Obserwowane i poznawane zjawiska winny być bezpośrednio
po opisaniu tłumaczone, zarówno według pojęć starożytnych (Ptolemeusz).
jak i według pojęć współczesnych (system Kopernika). W ten sposób
materiał zyskuje na żywości i zainteresowaniu, kształtuje się pogląd na
wszechświat i przeciwstawiają się wyraźnie dwa różne poglądy :>1a to
samo zjawisko z uwypukleniem wyższości systemu heliocentryf'znego
nad naiwnym geocentryzmem. W rezultacie, po uwzględnieniu wszystkich ruchów na niebie, mamy już dokładnie omówiony system Ptolemeusza i Kopernika. Dalszymi dziejowymi ogniwami rozwoju poglądu
na wszechświat będą odkrycia Galileusza, Kepiera i Newtona, odkrycie
paralaksy gwiazd i związane z tym poznanie budowy Galaktyki i wszechświata.

Ad 3) Z powodu braku czasu należy ograniczyć się tylko do rzeczy
przeznaczając na to 6-7 lekcji.
Z konieczności rzeczy należy opuścić rozdział o Ziemi, jako ciele
niebieskim oraz rozdział o instrumentach astronomicznych, gdyż ma. teriał ten nie koreluje zupełnie z nauką fizyki, skoro optyka jest przerabiana w fizyce dopiero w drugim półroczu.
Ceterum censeo: Dopóki obecny program nie ulegnie gruntownej
rewizji i dopóki szkoły nie zostaną zaopatrzone w odpowiednie pomoce
naukowe. tak długo wyniki nauczania będą nieproporcjonalnie małe
w stosunku do wysiłków nauczycieli i uczniów.
najważniejszych,

F. Rapf.

Z KORESPONDENCJI
W sprawie warszawskich "poprawek" do krakowskiej rekonstrukcji
instrumentów Mikołaja Kopernika
W numerze 2-gim "Uranii" z lutego b. r. ukazała się wzmianka
o wystawie kopernikowskiej w Folitechnice Warszawskiej, gdzie były
wystawione instrumenty Kopernika. Ich forma plastyczna, zaprojektowana przeze mnie z wzorów mebli i innych przedmiotów drewnianych
pierwszej połowy XV w. jako oprawa obliczeń i pierwszej naukowej
rekonstrukcji tych instrumentów przez mego Ojca i przeze mnie w r. 1948,
wskazuje, iż są to po prostu stolarskie kopie instrumentarium wykonanego dla P. T. M. A., :1 wystawlOnego na wystawie krakowskiej,
przy czym w triquetrum "poprawiono" możliwość obserwowania zp
nitalnego. Otóż: l) W licznych obserwacjach Kopernika nie mamy ani
jednej obserwacji zenitalnej, 2) Kopernik sam używa tylko nazwy·
"Instrumentum parallacticum" i stosuje ten przyrząd do m:iorzerua
przede wszystkim paralaksy Księżyca, do czego obserwacja zenitalna
w naszej szerokości geograficznej jest zupełnie zbędna. 3) Wszystkie
znane nam wyobrażenia drzeworytowe triquetrum współczesne Kopernikowi takiego urządzenia nie mają. 4) Dopiero Tycho Brahe w swych
poprawkach do triquetrum K0pernika zaprowadza to urządzenie, którego triquetrum Kopernika z pl'wnością nie miało.

URANIA

129

Gorsza sprawa jest ze sferą armillarną: w .,poprawce'' warszawskiej zastosowano gwintowane czopy osiowe, które w instrumentach
astronomicznych pojawiają się dopiero w w. XVIII. Naukowo więc
biorąc jest to anachronizm gorszy, niż przedstawienie Kopernika z lunetą, użytą wszystkiego w kilkadziesiąt lat po jego śmierci, gdyż owe
gwintowane czopy są o 200 lat młodsze. Nie stosuje ich, mimo wszystkich swych znacznych ulepszeń, Tycho Brahe. a Heweliusz, nie mogąc
sobie bez nich dać rady w ustawianiu kół sfery armillarnej, które
trzymało tylko tarcie ściśle osadzonych drewnianych osiek, zarzuca
w ogóle ten przyrząd.
Rekonstrukcje tzw. "krakowskie", a właściwie jędrzejowskie, instrumentarium kopernikowskie.g o były w r. 1950 przedstawione. VI-mu
Kongresowi Historii Nauki w Amsterdamie w obecności zjazdu najlepszych na świecie znawców rekbnstrukcji przyrządów naukowych,
z których żaden nie wniósł żadnej poprawki w ich konstrukcję. Szkoda,
iż wnioskodawcy "poprawek'' warszawskich nie zapoznali się z odpowiednią literaturą naukową, choćby tą, jaką cytuję w mej pracy w Archives Internationates d'Histoire des SciPnces, Paryż, 1953, p. 220-226,
uniknęliby wtedy owych "poprawek", które nie tyle wykazują błędy
rekonstrukcji "krakowskiej", ile ich własne nieprzygotowanie naukowe
do tego rodzaju prac. Naturalnie przyrządy z takimi "poprawkami" niemogą służyć do żadnego naukowego celu ..
Dr Tadeusz Przypkowski

KALENDARZYK ASTRONOMICZNY
na

kwiecień

1954 r.

Wszystkie zjawiska podano w czasie środkowo-europejskim.
Kometa okresowa Pons-Brooks (1884 l) osiąga jasność 7-mej wielk.
Porusza się od Wielkiej Mgławicy Andromedy ku Plejadom i może być
dostrzeżona przez światłosilne lunety nisko na jasnym wieczornym niebie, najlepiej z początkiem miesiąca, według współrzędnych podanych
przy końcu kalendarzyka.
Przez lunety osiągalne są planetki: Cerera (przeciwstawienie ze Słoń
cem 2. IV.) na pograniczu Panny i Warkocza Bereniki, Pallada pomiędzy
teta Hydry i ornikron Lwa oraz słaba Junona w pobliżu alfa Raka.
l. do 3. Po ściemnieniu się widać światło zodiakalne na zachodzie.
l. 19h Merkury w niewidocznym złączeniu z Księżycem, odstęo 7o.
l. (również 16./17.) Tytan BY. wielk. gwiazd., w największym odchyleniu na lewo od Saturna (w lunecie odwracającej obrazy).
4. 19h Wenus w złączeniu z Księżycem. Wkrótce po zachodzie Słońca
widać jasną ·Wenus na lewo poniżej leżącego sierpa Księżyca.
światło popielate zaznacza się do 7. IV.
6. 16h Junona tylko 19" na północ od alfa Raka, gwiazdy 4-tej wielk.
6. Wieczorem na prawo poniżej Księżyca są Plejady, a na lewo powyżej i dalej jasny Jowisz.
7. 3h Pallada w złączeniu z gwiazdą 8 wielk. w odstępie 4". W Ameryce Północnej nastąpi zakrycie!
8. 4h Jowisz w złączeniu z Księżycem. Wieczoreq1 znajdziemy go na
prawo poniżej Księżyca.
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9. 12h Uran w kwadraturze ze Słońcem.
9. Wieczorem powyżej Księżyca świecą Kastor i Polkus.

10. 5h Uran w złączeniu z Księżycem. Na Połudn. Pacyfiku zakrycie!

12. 22)12h Księżyc zakryje gwiazdę 4-tej wielk. ornikron Lwa. Zniknie

14-

15.
1/$.
18.

ona u dolnego ciemnego brzegu tarczy w minucie 26m w Toruniu,
28m w Poznaniu, 29m w Warszawie, 32m we Wrocławiu i 35m w Krakowie.
.
2lh 13m do 22h 5Qm na tarczy Jowisza jednocześnie 2 plamki cieniów
satelitów.
6h Neptun w przeciwstawieniu ze Słońcem.
6h Neptun
złączeniu z Księżycem, odstęp 7° na północ.
7h Pierwsza Pełnia wiosenna, wielkanocna.

w

SKALA
O"

-tO"

20''

30" 40"

WENUS

\) ~2.XI. \) 17. XI.
MERKURY

31.XII.0
URAN

~

SATURN

26. IV.

o

MARS 24.VI.

JOWISZ

31.Xll.

Wygląd planet w r. 1954.
(przez lunetę odwracającą obrazy, przy jednakowym powiększeniu)

1!:1. 6h Saturn w złączeniu z Księżycem, odstęp 8° na północ. .
19. do 22. Nieliczne, szybkie gwiazdy spadające z roju Liryd.

20. 16h Słońce wstępuje w znak zwierzyńcowy Byka. Tarcza Słońca
dopiero 13. V. przekroczy granicę gwiazdozbiorów Barana i Byka.
20. IV· do 2. V. Ostatnia sposobność do obserwacji światła zodiakalnego

na wieczornym niebie.

21./22. Na prawo od Księżyca świeci Antares.
23. f8h Mars w złączeniu z Księżycem, w Azji Wschodniej zakrycie! Po
północy znajdziemy Marsa jako czerwoną gwiazdę. minus )12 wielk.,

na praWIO powyżej Księżyca.
25. IV. do 1. V. Wenus mija Plejady przechodząc 4° poniżej nich.
26. 2lh Saturn w przeciwstawieniu ze Słońcem.
28. IV. do l. V. Rano widać stojący sierp Księżyca ze światłem popiel.
Minima Algola: 4d 23h.3; 7d 20h.2; lQd 17h.l; 27d 2lh.9 i 30d 18h.8.
Minima główne Beta Liry: Sd 22h i 2ld 2lh.
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J~wisza:

satelitów

cień

satelity przechodzi przez tarczę Jowisza (ciemna plamka).
• - za słoni ęcie przez tarczę lub zaćmienie; kz - koniec zaćmienia.
O - sa telita niewidoczny, gdyż znajduje się na tle tarczy Jowisza.
IV-ty satelita mij a tarcz ę Jowisza : 6. IV., 14./15. IV. 23. IV.

c -

Kwiecień
d

1954:
h

2
3
4
4
6
7

h

•

II
•III
O II
c II
I
I
I
c

o•

~

rh czasu

-l
"'

Q

1 IV.
11
21

V.

IIII

Środ.-europ .

Rekt. l D eki.

l

l

d

20
21
21
22
23
27
29
30
30

W\hmowiol

·c;

"N 4.)':-g

~"t:S·c . ;
u~

(czas
= s ..~

,._

"-

'l

N

"

mi

4 .2
oh 39·4
m + 4o 15 1 I6·o + S 02 1'3
I 53 ·o + n 361 + l ' l
2 30·71 +I4 SI + 2.9

śr,-eur .)

wsch. l zach.
h m
h m
s 13 IS oS
4 49 IS 27
4 27 IS 44
4 07 19 00
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r IV.
3
5
7
9
II

13
15

środ.· europ.

Rek t. l Deki.
h m
o
22 23 6·3
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9 45 + xo·s
II I3
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Najbliżej

Fazy:
Kwiecień:

IV. 1954

1.

V. 1954

Ziemi ; S. IV ,.,.

Nów

3 I3 25

WW

S zczecin
Poznan
Wrocław

Gdynia
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•mowiol

1h czasu
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5
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h m
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Najdalej od Ziemi 17. IV. :n•

Pierwsza kwadra

IO o6 os

l

wsch. l zach. wsch. l zach.
h m
h ID
h m
h m
5 I4 IS 54 4 29 I9 30
s o6 IS 42 4 23 19 17
5 07 IS 39 4 26 I9 I2
4 s6 I8 40 4 09
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4 57 IS 26 4 IS IS 57
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KSIĘŻYC 1954
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o
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•
•

II.
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Białystok

...."'os

h

do 21.18ekzli
19.35-22.34 o lli
od 22.07 O I
19.26-22.43 • kz I
do 19.51 c l
od 19.22
ll
I
od 21.27
do 20.50 o l
do 21.47 c I
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~

m

18.52
19.39- 22.10
od 21.55
od 22.58

kz I
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• I
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14 20.07 - 22.20 o I
14
od 21.13 c I
15
do 20.48 • kz I
18
od 22.23 O II

m

od 21.43
20.59-23.56
do 19.26
19.19 - 21.51
od 20.59
do 20.20
19.18- 21.31

.........

l

d

8
11

Pełnia

Ostatnia kwadra

tS o6 4S

26 os 57
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th czasu
środ.-europ.

1954

l

Rekt.
23 OJ
23 so
o 49
l 57

l· IV.
II.

21 .

W Warszawie
czas środ.-eur.

o

-

8. 3
3·8
+ 2.7
+ 10.6

wsch.

l

4h 4Im

l

4 25

zach.
h

Rekt.

m

l

32 I23I
4 Ol

IV,

II .

21.

V.

I

l

l

17
17
18
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- 23 .3 1 o
-23 .6
o
-23.9 1 o
-24.2 23

40
57
13
25

31
09
41

7 39
7 09
do minus

h

l+

zach.
h

lD

m

19 32
20 os
20 38
21 10

5 44
5 25
5 09
4 59

Jest gw : azdą wieczorną, widoczną
na jasnym, zachodnim niebie.

8 30
8 o6

so

l

wsch.

o

9·2
+ 13.81
17.9
+ 21 .2

MARS
I.

W Warszawie
czas środ.-eur.

Deki.

m' +

l h 36

15 23
15 s6
16 SI
18 03

4 12 l'
3 59
Niewidoczny. 8. V. b~;dzie w złączeniu
ze Słońcem .

r. V.

th czasu
środ.-europ.

-- J ------------~----.----- 1 ------.----;

Deki.

m

h

WENUS

-===, ~=========~========= •

5
5
5
5

JOWISZ
22.9
7 59
23.0
7 25
23 .1
6 53
23.2
6 21

l

+
+
+
+

17
24
31
39

o 33

24 Ol
l 23
30
22 59

W ciągu kwietnia poj a śnieje
l f2 wielk. Jest jasną, czerwoną gwiazdą
widoczną 'na tle gwiazdozbioru Strzelca
w drugiej połowie nocy.

Jest najjaśniejszą gwiazdą. nieba
w pierwszej połowie nocy. Swieci
jako gwiazda mmus 1112 wielk.
w gwiazdozbiorze Byka.

SATURN
7 09
22 . 1Il. l14 28 ~-11.812I o6
I I. IV.
14 23
- 11-4 19 41
5 48
I. V.
14 17
- 10.9 18 09 l 4 25
26. IV. w przeciwstawieniu ze Słońcem.
Swieci przez c a łą noc jako gwiazda l f,
wielk. na tle gwiazdozbioru Panny.
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22.

Ill.l

NEPTUN

l

13 37 1 - 8.21 19 52

+
+

3 14
22 .61 10 44
77 23
23 1 + 22.6
1 56
9 26
22.5
8 IO
7 25
24 39
Wieczorami może być odszukany
przy użyciu lornetki według mapki
w Uranii str. 66.

6 37

9 55

V. 13 33
- 7.8 17 o8
3 54
15 . IV. w przeciwstawieniu ze Słońcem.
Widoczny tylko przez lunetki. Odszukanie ułatwi mapka w Uranii str. 98.

NrNatwaJasnoiić

m

29. III. 1954
Rekt.
h

m

l Deki.
o '

l 8. IV. 1954
Rekt.
h

m

PLUTON
+ 23-41 13

II

l

5 57

9 53 + 23-4 10 32
3 14
Dostrzegalny tylko przez wielkie
lunety w pobliżu epsilon Lwa.

I.

Planetka

l

l

l Deki.
o '

I8. IV. 1954
Rekt.
h

m

l Deki.
o '

-

28. IV. 1954
Rekt.
h

m

r. Cerera 71/ 2 12 49'9 +12 33 12 41'2 +1306 12 33 '3 +I3 16 12 26'9
9 18'6 + I 49 9 22'5 + 515 9 29'1 + 802 937'9
2. Pallada 7
8 53'2 +n 19 Bs6·6 +12 o8 902'3 +12 41 909·8
3- Junona 9
Kometa
} o 35'8
+3949 I 25'5 +37 37 2 13'7 +3409 2 sB·7
Pons-Brooks

l Deki.
o '

+1304
+ro 13
+12 sB
+29 28

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 od 9-13 i 16-19, w soboty od 9-13.
Konto Zarządu GI. P. T. M. A. : PKO 4-113-5227.

Contents

COACPli~auHe

ARTICLES
J.

CTATbH

G a d o m s k i: The unią ue disciplc of Kopernik.

K. K o z i e l : The Earth as a planet.

.H. l'

;t Il O M C 1; H ii: EAHCTDCJJIIb!li'
Y'ICJJHK Koucpurma.

K. K

o 3 e

.TI: :3cM:w

Tl.'laHeTa.

HaK

XPO!HfKA

CHRONICLE

0JlCIJJ;a ~lat'C :~MHCCHiiJJb!X Tylltai!I!OCTCii
11 Hllb!X
ra raRTH1\aX.
f.iOBble CCMeiicTBa KOMeT.
)~CiicTUHTC.1bJJOCTb pa36cral nm raJraKTHK.

Determination of masscs of emission
nebulae in external galaxies. -New
families of comcts. - The rcality
of thc recession of galaxics.

H A IiJiłO.ll:EIITUl

OBSERVATIONS
J. M er g e n t a l er: Sun's activity
in 1953.
Z. Kor dyl e w s k i : How to make
photographs of a solar eclipse?.
A. Ryb ar ski, K. S c r k o w ski:
Amateur
rcflecting
telescopc
(Part III).

R. M c p re u T a .1 e p: ;~emenh
IIOCTb COJIIIl(a B 1953 fOJ(Y.
3.
R o p Jt hi JI c B c H H ii:
RaK
cj:>OTOrpaqJHpOBaTb

3aTMCIIHC

Co.'IHI.(a?

A.

P hr 6 a p c 1\ H ii.
K O B C H H ii:
aepKaJ!bl!hlił

K

C e p-

Jiro6HTCJ!bCKHtf

TCJ!CCIWIT

(T.JaCTb

lll)

ASTRONOMY
SCHOOL

IN

THE

HIGH
,\CTPOHOMliH B lllROJIE

CORRESPONDENCE

li3 HOPPECirOH.lJ:EHI.lHH

ASTRONOMICAL CALENDAR

ACTPOHOI\UlqECKHJ..-1
KAJIEH.lJ:APb

KOMUNIKATY KOL I>TMA
na miesiąc kwiecień 1954 r.
Gliwice - l. Sekretariat Kola jest czynny w poniedziałki l czwartkl (godz. 16-19)
w Gliwicach, ul. Sobieskiego 26, te!. 49-77 - Inż. T. Adamski.
2. Biblioteka jest czynna przy sekretariacie.
3. Pokazy nieba odbywają się w każdy bezchmurny wic-czćr po up"ednim
telefonicznym porozumieniu się:
Gilwice - ul. Sobieskiego 26, teł. 49-77 - Inż. T. Adamski.
Ruda SI. - ul. 3-go Main 32. teł. 524-67 l 524-69 - J. Kasza.
Stalinogród-Dąb ul. Wlejska 7, te!. 319-87 - Jan Palt.
Kral<6w - 1. Sekretariat Koła jest czynny codziennie w godzinach 9-13 i 16-U
(soboty 9-13), ul. św. Tomasza 30f8, teł. 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" referatowo-dyskusyjne odbęd1 się w dniach
10. IV. (sobota) i 25. IV. (ni<>dziela) o godz. 18-tej w lokalu PTMA, ul. św.
Tomasza 30.
4. Seminaria astronomiczne dla członków Kola odbywają się w każdy wtorek
w godzinach 17-19 w lokalu Kola.
Nowy Sącz - Sekretariat Kola jest czynny we wtorki i piątki w godz. 17-19,
w lokalu Koła, ul. Jagiellońska 50a.
Poznań Sekretariat Koła jest czynny we wtorki l czwartki w godz. 17-19
w nowym lokalu Koła, ul. Chełmońskiego· l.
2. Dnia 22. IV. (czwartek). godz. 18 - film pt . .,Meteoryty", połączony z prelekcją l dyskusją. Sala Pozn. Tow. Przyjaciół Nauk, ul. Lampego 27/29.
Toruń Sekretariat Koła jest czynny we wtorki l czwartki .w godz. 17-19, oraz
w soboty w godz. 9-11. W tych samych dniach l godzinach będą się odbywa'ć
zebrania i zajęcia świetlicowe. Kolo przyjmuje zamówienia zakładów pracy
l świetlic na prelekcje o tematyce astronomicznej. Kolo dysponuje w tym
celu fachowymi prelegentami.
2. W każdy poniedziałek miesiąca o godz. 18 będą się odbywać w lokalu
Koła zebrania członków i gości, połączone z prelekCJą l pokazami (tzw . .,Wl!iczory Astronomiczne"). Dnia 12. IV. (poniedziałek), goazma 18 - prelekcji!
H. Witkowsklego pt . .,Komety l meteory". Dnia 26. IV. (poniedziałek), godz. 18prelekcJa A. Ltsickic!(o pt. .,Gwiazdy zmienne". Obie prelekcJe odbędą się
w lokalu Kola P. T. M. A., ul. Kopernika 17.
Warszawa l. Sekretariat Kola 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. Uja.zdowskic 4, w każdy pogodny wieczur (oprócz niedziel i świąt) w godz. ~0-22.
Kompletujemy roczniki .,Uranii". Wobec wyczerpania nakładu następujących numerów .,Uranii": 7-9 z r. 1948; 9-10 l 11-12 z r. 1951 ; l, 2, 3 l 9 z r. 1952, oraz
od 1 do 6 z r. 1953 - Zarząd GI. PTMA prosi czytelników, którzy nic kompletują "Uranii", o odstępowanie nam wymienionych zeszytów za zwrotem
ich wartości l kosztów przesyłki.
Odzpakl . I>TMA, 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 Gł. 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 9 zł. (plus 4 zł. na koszta przesyłki) .
.,Niebo przez lornetkę" dra J. Pagaczewsklego - str.· 112 -'- cen1 B zł. (plus 2 zł.
na koszta przesyłki) jest do nabycia w biurze zarządu Gt. 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 tlekłarację przystąplenia l wpłacają jednorazowo
wpisowe zł. 1.50.
Wszelkich wpłat należy dokonywać na konto Zarządu Gl . PTMA. Kraków, ul.
św. Tomasza 30/8, PKO Nr 4-113-5227 z wyraźnym podaniem celu wpłaty.
,,Urania" wychodzi jako miesięcznik w objętości 2-ch arkuszy druku dnia 25-go
każdego miesiąca . Wszy<rv r•łonkowie PTMA otrzymują .,Uranię" w ramach
składki członkowskiej. Dla nieczłonków prenumerata roczna wynosi 24 zł.
Cena zeszytu 2 zł.
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Ryciny na

okładce

Portret Jana Heweliusza (1611-1687), astronoma
nego obserwatora i konstruktora
Znak zodiaku:

narzędzi (według

gdańskiego,

wybit-

miedziorytu Falcka).

Bliźnięta.

Nr zam. 1374- 15. 3. 1951· - M-5-11113 - 7.000 - Ohjętość 2)1:; arkusza

f'anier sa t. Al V kl. 60 ~r. • Drnk nkol1ezono 17. 4. l% l r.

- - - - - · - - - - - ----------------------Drukarnia

Związkowa

w Krakowie, ul.

Mikołajska
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CZASOPISMO ASTRONOMICZNE
POPULARNO-NAUKOWE

ORGAN POLSKIEGO TOWARZYSTWA MIŁOŚNIKÓW ASTRONÓMII
KRAK 0 W

1954

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

JAN HEWELIUSZ
Tradycje obserwacyjne Kopernika w Polsce podejmuje po
stuletniej przerwie astronom gdański, Jan H e w e l i u s z
(1611-87). I on zajmuje w astronomii światowej specjalną
pozycję, jako wybitny i wszechstronny obserwator oraz konstruktor narzędzi. Jego obserwatorium w Gdańsku, zbudowane w r. 1641 na dachach trzech sąsiednich domów przy
ulicy Korzennej w pobliżu Ratusza Staromiejskiego, było
w tym czasie największym i najlepiej wyposażonym w Europie. Odwiedzali je uczeni zagraniczni, by zobaczyć ten świetnie
wyposażony i zorganizowany dużym nakładem środków warsztat pracy astronomicznej.
Wiele "wieczorów astronomicznych" spędził w nim Jan
III Sobieski, oglądając niebo przez ogromne tamtejsze lunety.
Gdy w r. 1679 obserwatorium Heweliusza doszczętnie spło
nęło wraz z narzędziami, biblioteką, warsztatem i drukarnią,
król polski pomógł wydatnie w odbudowie plac~wki. Przed
tym, jeszcze w r. 1677, wyznaczył Heweliuszowi z ceł w Gdań
sku stałą pensję w wysokości zł l 000 rocznie oraz zwolnił
jego browar z podatków. Heweliusz wszystkie swe dochody
przeznaczał na badania astronomiczne. Umiał pogodzić swe
zajęcia praktyczne i obowiązki rajcy miejskiego z pracą
naukową.

Heweliusz pochodził z zamożnej rodziny patrycjuszów
gdańskich. Ojciec handlował zbożem polskim. Do 16 roku ży
cia kształcił się Heweliusz w szkole polskiej w Grudziądzu,
gdzie opanował łacinę, którą posługiwał się potem w swych
publikacjach oraz rozległej korespondencji z uczonymi zagranicznymi.
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do astronomii udzielił mu nauczyciel gimnazjum
Piotr Criiger, autor prac naukowych ogłoszonych
drukiem. Heweliusz posiadał niezwykle bystry wzrok, był
dobrym rysownikiem i rytownikiem, poza tym znał się gruntownie na obróbce drzewa, metali i szkła. Narzędzia do obserwacji budował przeważnie sam, przechodząc z konstrukcji
drzewnych na materiały wytrzymalsze i sztywniejsze, jak
żelazo i mosiądz. Przy budowie narzędzi usiłował wyrównywać nicdokładności obrazów optycznych wytwarzanych przez
obiektywy, wówczas jeszcze nieachromatyczne, idług'imi ,kh
· ogniskowymi. Stąd tak duże rozmiary jego lunet. Największa
z nich nie mieściła się na tarasie pobudowanym na dachach
jego domów, była zawieszona poza miastem na wysokim na
27 metrów maszcie i miała 45 m długości. Obiektyw do niej
został wyszlifowany w Warszawie u optyka Buratiego. Oczywiście manipulacja tak wielkimi narzędziami była utrudniona,
nie mówiąc o tym, że lunety gięły się pod własnym ciężarem,
co odbijało się ujemnie na dobroci wytwarzanych przez nie
obrazów ciał niebieskich. Do pomiarów na niebie używał Heweliusz zbudowanych przez siebie dużych kwadrantów i sekstansów bez optyki, podobnie jak jego poprzednicy. Już
w r. 1652 zastosował Heweliusz zegar wahadłowy w swym
obserwatorium, na dwa lata przed Huyghensem.
Przejdźmy teraz do dorobku naukowego Heweliusza, który
odnosi się do wszystkich dziedzin astronomii, jakie były wówczas znane. Heweliusz jest przede wszystkim twórcą topografii Księżyca. Jego "Selenographia" (Gdańsk, 1647), nad
którą pracował lat 5, była przez 150 lat podstawą do dalszych
badań powierzchni naszego satelity przez parę następnych pokoleń astronomów. Heweliusz wiele uwagi poświęcał kometom,
których wykrył sam 4. Jego duże dzieło pt.: "Cometographia"
(1668) obejmuje historię i opis wszystkich komet aż po r. 1665.
Ogłosił też drukiem w latach 1673 i 1679 dwutomowe dz1eło
pt.: "Machina coelestis", zawierające szczegółowy opis jego
narzędzi, własny życiorys oraz większą część jego obserwacyj.
WSzystkie dzieła drukowane we własnej na ten cel założonej
drukarni, sam jako uzdolniony sztycharz ozdabiał artystycznymi miedziorytami (patrz ryc. na wkładce).
W obserwacjach, które prowadził z wielką wytrwałością
przez lat 40, była mu pomocną żona, Elżbieta, która po jego
śmierci wydała drukiem katalog gv.riazd stałych, dedykowany
Sobieskiemu, zatytułowany: "Prodromus astronomiae cum catalogo fixarum et firmamentum Sobiescianum (Gedani, 1690)".
Dzieło to jest owocem 20-letnich pomiarów położeń w sumie
1564 gwiazd stałych widocznych gołym okiem nad horyzontem
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Gdańska. Katalog ten góruje nad analogiczną pracą Tychona
de Brahe, wykonaną również bez pomocy lunet. W katalogu
tym odniósł Heweliusz położenia gwiazd nie do ekliptyki, jak
to dotychczas czyniono, a do równika niebieskiego. Jeszcze
dzisiaj niektóre gwiazdy w atlasach nieba noszą numery ko.talogu Heweliusza. Heweliusz utworzył przy sposobności tych
prac kilka nowych gwiazdozbiorów jak: Psy Gończe, Zyrafa,
Sekstans, Tarcza Sobieskiego, Jaszczurka i Lew Mały. Był
on również jednym z pierwszych obserwatorów gwiazd podwójnych, niektóre z nich wykrywając (alfa Capricorni i 61
Cygni). Obserwował też pilnie przez kilkanaśde lat zmiany
blasku "omikron Ceti".
W pracach swych był Heweliusz związany z Polską. Propozycji założenia obserwatorium w Paryżu (r. 1666) i przesiedlenia się tam nie przyjął, mimo dobrych warunkow mu proponowanych.
Polska Ludowa, z okazji odbudowy zburzonego w ostatniej
wojnie Gdańska, zamierza odtworzyć z ruin obserwatorium
Heweliusza, co ułatwią w dużym stopniu szczegółowe opisy
i sztychy zawarte w dziełach Heweliusza.

KAROL

KOZIEŁ

-

Kraków

ZIEMIA JAKO PLANETA
(Część II)

Z i e m i a i Księży c. Już starożytni wiedzieli dobrze,
jest najbliższym Ziemi ciałem niebieskim. Arystar c h (około 265 przed n. e.), a za nim Hipparch, posłu
żyli się metodą, którą ilustruje rys. l, a która polega na tym,
aby z dwóch dostatecznie odległych punktów na Ziemi wy-

że Księżyc

""

/
/

Rys. l. Wyznaczanie

odlcg 1 ości

Księżyca

cd Ziemi.
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znaczyć równocześnie pmycje Księżyca i znaleźli na jego odległość od Ziemi wartość 59 promieni ziemskich, co jest bardzo bliskie do rzeczywistości. ..l'a niewielka, jak na stosunki
astronomiczne, odległość Księżyca od Ziemi, którą światło

przebiega w P/3 sekundy, jest powodem licznych zależności
1 sąsiedzkich stosunków między oboma ciałami niebieskimi,
mających oczywiście pewien wpływ na życie mieszkańców
Ziemi. Zanim o tych wzajemnych zależnościach będzie mowa,
stwierdzimy jeszcze, że w tym- jakby się astronomowie wyrazili - układzie podwójnym, jakim jest Ziemia - Księżyc,
wykazuje ta pierwsza dużą przewagę, w szczególności ze
względu na swoją masę 81 razy większą niż masa Księżyca.
Ponieważ odległość Księżyca od Ziemi wynosi średnio 60 promieni ziemskich, zatem środek masy układu wypada jeszcze
wewnątrz Ziemi. Toteż w ruchu Księżyca po jego orbicie naokoło Ziemi zachowuje ona swój charakter ciała centralnego
układu. Czas jednego obiegu Księżyca dokoła Ziemi wynosi jeżeli liczymy go od nowiu do nowiu, albo od pełni do pełni29 ,Y:; dni i stanowi w kalendarzach niektórych ludów (Zydzi,
Mahometanie) jednostkę czasu, która w swej przybliżonej
wartości występuje i w naszym kalendarzu jako czasokres
zwany miesiącem. Z przebiegiem zaś faz Księżyca związana
jest długość tygodnia jako w przybliżeniu czwarta część miesiąca. Nasz kalendarz zerwał jednakże zupełnie związki z ruchem Księżyca, a śladem, który w nim po naszym satelicie
zestal, jest jedynie termin świąt wielkanocnych, które przypadają w najbliższą niedzielę po pierwszej pełni wiosennej.
Co się tyczy wpływu Ks~ężyca na pogodę, czyli na stan
atmosfery na Ziemi, a zwłaszcza poglądu jakoby zmiany faz
Księżyca przebiegały równolegle ze zmianami stanów pogody,
to trzeba stwierdzić, że poglądy te, jakkolwiek bardzo szeroko
rozpowszechnione, są zupełnie fałszywe. Obydwa te zjawiska: fazy Księżyca i pogoda mają tyle tylko wspólnego, że
się stale zmieniają, co przy kapryśnych zmianach pogody
w naszych szerokościach geograficznych - przy czym warto
zaznaczyć, że na kuli ziemskiej wcale nie jest tak wszędzie
nasunąć mogło człowiekowi myśl, żeby Księżyc uczynić odrowiedzialnym za te zmiany. Jednalde ścisłe zapiski meteorologiczne porównywane ex post z przebiegiem fa:z Księżyca
wykazują niezbicie, że między nimi a pogodą nie zachodzi
żadna stała zależność. Dwa inne natomiast zjawiska, dotyczące Ziemi jako całości, opierają się na wpływie wywieranym przez Księżyc. Jedno z nich to znane mieszkańcom wybrzeży morskich zjawisko przypływów i odpływów morza.
Schematycznie ilustruje to zjawisko rys. 2. Na zasadzie prawa
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Newtona masy wód oceanicznych, które pokryglobu ziemskiego, wzbierają w okolicach
punktu A, który jako najbliższy Księżyca podlega z jeg:>
strony największemu przyciąganiu, odpływają zaś równocześnie z punktów C i D, a przybierają w punkcie B, który jalro
dalszy od Księżyca niż te ostatnie, jest również mniej niż one
przyciągany . W swoim rzeczywistym przebiegu nie jest to zjawisko takie proste, jak to schematycznie przedstawia rys. 2.
Wchodzi bowiem w grę jeszcze przyciąganie ze strony Słońca.
Chociaż Słońce jest bez porównania większe niż Księżyc , odwają

5/ 1

całego

f"'ZIJPfiJII

B

Rys. 2. Powstawanie

przypływów

i

odpływów.

grywa tu jednak mniejszą niż on rolę wskutek swej stosunkowo dużej odległości od Ziemi. Ponadto ukształtowanie poziome wybrzeży morskich powoduje, że zwłaszcza w morzach
mniej lub więcej zamkniętych przypływy morskie są ledwie
obserwo·w alne, podczas gdy np. w zatoce Fundy obserwowano
przypływy dochodzące nawet do 14 m wysokości. W związku
z omawianym zjawiskiem nasuwa się pytanie, czy też atmosfera ziemska jako całość nie wykazuje przypływów i odpły
wów podobnych do oceanicznych. Na to pytanie otrzymano
w ostatnich latach po długich i subtelnych analizach barogramów meteorologicznych pozytywną odpowiedź. Okazało się
jednak, że o ile, towarzyszące zmianom pogody w naszych okolicach, zmiany ciśnienia barometrycznego wynoszą często
30 mm albo i więcej, o tyle zmiany tego ciśnienia, spowodowane przypływami atmosfery wywołanymi przez Księżyc, dochodzą zaledwie do l mm słupa rtęci, a więc naturalnie w żad
nym wypadku nie mogą być odpowiedzialne za zmiany pogody. Jeszcze mniejsze są wpływy przyciągania ze strony Księ
życa na skorupę ziemską. Ale i ona lekko się poddaje, co
ostatnio stwierdzili geofizycy przy bardzo dokładnych pomiarach natężenia siły ciężkości.
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Omawiając kształt Ziemi, zwróciliśmy uwagę na to, że jest
una spłaszczona u biegunów. Ponieważ zaś oś obrotu Ziemi
czyni z prostopadłą do ekliptyki kąt 237:! 0 , a Księżyc porusza
się w przybliżeniu w płaszczyźnie ekliptyki, zatem starał się
on będzie na zasadzie praw mechaniki "wyprostować" oś
obrotu Ziemi, czyli ustawić ją prostopadle do ekliptyki. Rezultatem działania występujących tu sił jest tzw. ruch precesyjny osi ziemskiej, która w okresie 25 800 lat, zwanym wielkim rokiem Platona, opisuje w przestrzeni stożek o kącie przy
wierzchołku wynoszącym 47°. Ten ruch osi ziemskiej powoduje przesuwanie się bieguna niebieskiego wśród gwiazd. Toteż o ile obecnie najbliżej bieguna północnego świata znajduje się gwiazda Małej Niedźwiedzicy, zwana polarną, to za
kilka tysięcy lat przestanie ona już być gwiazdą biegunową,
a za 12 000 lat najbliżej bieguna północnego, a więc biegunową, będzie jasna gwiazda w gwiazdozbiorze Lutni, Wega.
S ą s i a d k i Z i e m i w u k ł a d z i e p l a n e t a r n y m.
Najbliższą Ziemi planetą tzw. wewnętrzną, tj. taką, której
orbita znajduje się wewnątrz
orbity Ziemi, jest Wenus
(patrz rys. 3), znana pod nazwą
Jutrzenki, względnie
Gwiazdy Wieczornej (por.
Urania, Nr 3, str. 75 z br.).
Te dwie ostatnie nazwy pochodzą stąd, że Wenus świe
ci - nie oddalając się ką
towo na sferze niebieskiej
więcej niż o 47° od Słońca
albo na zachodnim niebie
i wówczas mówi się o Gwieź
dzie Wieczornej, albo też
Rys. 3. Sąsiadki Ziemi.
przed wschodem Słońca na
wschodniej częścinieba i wtedy nazywa się ją Jutrzenką. Krąży ona dokoła Słońca
po torze o promieniu wynoszącym 3/4 odległości ZiemiaSłońce. Po orbicie leżącej zewnątrz drogi ziemskiej zresztą nieco spłaszczonej ._ w średniej odległości l~ razy
większej niż jednostka planetarna, czyli promień orbity ziemskiej, krąży planeta Mars. Wyróżnia się ona spośród innych
planet swoim czerwonym światłem i znana jest z tego, że na
jej powierzchni widziano jakoby przez lunety utwory, które
nazwano kanałami, a które przy bliższym zbadaniu okazały
się w znacznej mierze spowodowane złudzeniami optycznymi.
Tymi dwiema najbliższymi sąsiadkami Ziemi w systemie
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planetarnym zaJmiemy się bliżej rozpatrując w szczególności
te warunki fizykalne panujące na ich powierzchniach, które
podobnie, jak w wypadku naszej Ziemi, umożliwić by mogły
istnienie na nich życia organicznego.
Swoimi rozmiarami i masą przypomina planeta Wenus
w zupełności Ziemię. Posiada ona również gęstą atmosferę,
której jednym z głównych składników jest dwutlenek węgla,
dla istot żywych, takich jak na Ziemi, co prawda nietrujący,
ale też nie nadający się do oddychania. Atmosfera, która
składa się przeważnie z dwutlenku węgla, zachowuje się
w stosunku do promieni słonecznych podobnie jak szkło: przepuszcza je do powierzchni planety ale zatrzymuje powstające
z nagrzania gruntu ciepło. Toteż według pomiarów, które odnoszą się nawet nie do samej powierzchni Wenus, ale do jednej z wyżej położonych warstw, otrzymano na temperaturę
+ 50°, przy czym należy się liczyć z tym, że temperatura bli-·
żej gruntu będzie jeszcze wyższą. Jeżeli ponadto przypuścimy,
Żf' duża ilość dwutlenku węgla w atmosferze Wenus jest spowodowana nadmierną czynnością wulkanów na tej planecie,
to możemy przyjąć, że warunki fizykalne, panujące tam, są
podobne do tych, jakie panowały na naszej Ziemi w odległych
epokach geologicznych. Można sobie zupełnie dobrze wyobrazić, że kiedyś, po wielu milionach lat, rozwinie się i na W enu s życie podobnie jak na Ziemi. Wobec przedstawionych warunków fizykalnych panujących na Wenus nie zdziwi nas fakt,
że dotychczas nie udało się zbadać tak ważnego zjawiska, jakim jest obrót Wenus dokola jej osi. Pochodzi to stąd, iż gęsta
jej atmosfera nie pozwala obserwować żadnych szczegółów
na jej powierzchni.
Inaczej pod tym względem przedstawia się sprawa z Marsem, którego długość doby znamy bardzo dokładnie. Wynosi
ona 24 godziny 37 minut 22,58 sekund, a więc bardzo niewiele
różni się od długości doby ziemskiej. Podobnie nachylenie równlka Marsa do płaszczyzny jego orbity wynosi 25,2°, a więc
Pzypomina zupełnie nachylenie ekliptyki do równika ziemskiego, co w konsekwencji powoduje powstawanie na Marsie
podobnych pór roku jak na Ziemi. Jednakże warunki klimatyczne na Marsie są znacznie mniej korzystne niż na Ziemi."
Przede wszystkim atmosfera Marsa jest znacznie rzadsza od
atmosfery Ziemi. Toteż promieniowanie słoneczne i tak - ze
względu na odległość Marsa od Słońca dwa razy słabsze
niż na Ziemi, nie stwarza już warunków cieplnych tak korzystnych, jak nasze. Według pomiarów w obserwatorium na
Mt. Wilson temperatura obszarów na Marsie naświetlanych
przez Słońce prostopadle wynosi w godzinach rannych -4oo,
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koło południa podnosi 1Się 00 +' 10°, a'by wieczorem opasc
znów poniżej 0°. średnia temperatura Marsa wynosi -15°,
podczas gdy podobna temp<:>ratura dla Ziemi wynosi + 14°.
Oprócz wspomnianych, mało realnych kanałów, zasługują na
uwagę jeszcze białe plamy biegunowe na Marsie, których rozmiary zależne są od pór roku, a które mogą być zimowym1
mgłami
dokołabiegunowymi, względnie też
szronem, gdyż
większych zapasów wody na Marsie nie będzie wobec małej
zawartości pary wodnej w jego atmosferze. "Morza" marsyjskie, jak przypuszcza astronom radziecki G. A. T i c h o w,
pokryte są roślinnością typu podbiegunowego. Tlen, którego
zawartość w atmosferze Marsa wynosi 1°/o zawartości w atmosferze ziemskiej, związał się z gruntem. Toteż na słynne pytanie, czy na Marsie żyją ludzie, należałoby tak odpowiedzieć:
znikoma ilość tlenu oraz niekorzystne warunki klimatyczne panujące na tej planecie czynią ich istnienie tam bardzo mało
prawdopodobnym. Oczywiście zupełnie dobrze można by sobie wyobrazić, że gdyby na Marsie żyły istoty podobne do ludzi już od bardzo dawnych czasów, mogłyby po·w oli przyzwyczaić się do coraz to trudniejszych warunków bytowania na
tej planecie. Rozwijanie jednak tego tematu pozostawiamy
fantazji powieściopisarzy, gdyż wyniki ścisłych badań naukowych sprawy tej na razje nie rozwiązują.
Reasumując wypada stwierdzić, że nasza Ziemia zajmuje
w stosunku do swych siostrzyc-planet uprzywilejowane stanowisko, jeśli chodzi o warunki fizykalne korzystne dla ży
cia organicznego w takich jego postaciach, jakie na niej obserwujemy i spoglądając na te sprawy z punktu widzenia rozwojowego, można by powiedzieć, że na Wenus panują pod
tym względem takie warunki, jakie panowały na Ziemi w jednej z wczesnych epok geologicznych, a na Marsie takie warunki, jakie czekają Ziemię w przyszłości po wielu milionach lat.

KRONIKA
50-lecie

działalności

naukowej prof. dr Tadeusza Banachiewicza

Dnia 15. III. br. odbyło się w siedzibie PAN w Warszawie uroczyste
posiedzenie III Wydzia·łu Polskiej Akademii Nauk, dla uczczenia najwybitniejszego astronoma polskiego, prof. dr Tadeusza Banachiew:icza,
z okazji 50-lecia jego działalności naukowej. Podczas uroczystości ju·
bileuszowej prof. Banachiewicz został udekorowany orderem Sztandaru
Pracy I. klasy.
Przytoczone poniżej obszerne fragmenty z przedmowy do dziełka
"Pokłosie 50-letniej działalności naukowej Tadeusza Banachiewicza"
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(wydanego niedawno przez dwu z jego uczniów: prof. dr J. Witkowskiego i dr K. Kordylewskiego) dają przegląd najważniejszych osiągnięć
naukowych jubilata.
Osiągnięcia swe naukowe zawdzięcLa.J Tadeusz Banachie<wicz nie tylko
swym wielostronnym wrodzonym zdolnościom, lecz w równej mierze
swej ogromnej pracowitości i wytrwałości.
Działalność naukowa Tadeusza Banachiewic:za na polu astronomii
jest niezmiernie wszechstronna i obejmuje liczne działy astronomii.
Największe
zasługi
pruożył
Tadeusz Banachiewicz bezsprzecznie
w dziedzinie teorety=ej, szczególnie w teorii wyznaczania orbit pl:lnet
i komet.
Uwieńczeniem jego prac teoretycznych jest teoria krakowianów, która
umożliwiła jej autorowi rozwiązanie szeregu problemów z dziedziny
astrO!nomii, geodezji, mechaniki i matematyki. Wymienimy tu tylko prace
nad precesją, nad obliczaniem współrzędnych selenograficznych, nad
libracją Księżyca,, nad zagadnicniami wyższej geode-zji, nad składaniem
obrotów, nad metodą najmniejszych kwadratów, nad poligonometrią ku-

listą.

W swej metodzie najmniejszych kwadratów podał Tadeusz Banachiewicz algorytm rozwiązywania równań normalnych, będący pierwszym istotnym !pOstępem w tej dziedzinie od czasów Gaussa. Metoda
najmniejszych kwadratów uzyskała w ujęciu krakowianowym nowe za
lety teoretyczne, przejrzystość, a także najdalej posuniętą ekonomię
rachunku efektywnego.
Równolegle z tym nastąpiło zastosowanie krakowianów do teorii
interpolacji i rozwiązywania równań liniowych a w związku z tym
i do zagadnień statyki (prace inżynierskie i budowlane).
W zagadnieniu wyznaczania orbit komet i planet metoda krakowianowa dała piękne wyniki, zarówno teoretyczne jak i rachunkowe, wno·
Eząc uproszczenia i przejrzystość do problemu, nad którym pracowali
licZ111i i wybitni astronomowie, a w którym od czasów Olbersa i Gaussa
faktycznie nic się nie zmieniło. Nie dziw więc, że metoda Tadeusza BanachieW'icza weszła do podręczników <>..stronomii teoretycznej.
Tak obszerna i obfita, w plony działa,lność na polu teorii nie przeSzkadzała Tadeuszowi Banachiewicwwi pielęgnować i rozwijać wrodzonych zdolności obserwacyjnych. Zamiłowany, pilny, wnikliwy i subtelny
obserwator, umiał on zawsze łączyć harmonijnie prace obserwacyjne
z badaniami teoretycz.nymi.
Rozległa seria obserwacji Księżyca dokonana przez Tadeusza Banachiewicza heliometrem Obserwatorium Engelhardta okazała się tak
dokładna, iż urn:>żliwiła, po raz pierwszy w dziejach astronomii, wyznaczenie stałych libracji dowolnej Księżyca. W związku z organizacją
obserwacji fotometrycznych w Obserwatorium Krakowskim dokonuje
Tadeu~ Ban.achiewicz obserwacji nad zmianami blasku gwiazd zaćmie-
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niowych. Łączy się to z badaniami teoretycznymi w tej dziedzinie ora~~:
z podjęciem publikacji efemeryd gwiazd zaćmieniowych o znaczeniu
międzynarodowym. Osobne miejsce zajmują obserwacje grawimetry~e.
Tadeusz BanJachiewicz wyznaczył silę ciężkości dla szeregu punktów
Rosji Europejskiej oraz zainicjował i zorganiwwał pierwsze pomiary
grawimetryczne w Polsce. Te ostatnie stoją w związku z działalnością
Tadeusza Banachiewicza w Komisji Geodezyjnej Państw Bałtyc
kich jako oficjtalnego w niej przedstawiciela Pols.ki. Zainteresowanie
się zagadnieniami geodezyjnymi przejawia się w całym szeregu prac
teoretycznych i polemicznych z tej dziedziny. Do nich odnieść nalezy
nierz.miernie w.arż.ny dla pomiarów Ziemi pomysł wykorzystania całko
witych zaćmień Słońca do geodezyjnego łączenia kontynentów. Metoda
ta pozwala nawiązywać bardzo odległe od siebie punkty na powierzchni
Ziemi bez uciążliwej i praktycznie niemożliwej do przeprowadzenia przy
wielkich odległościach, lub poprzez oceany, triangulacji geodezyjnej.
Pomysł ten powstał na tle nowej chronokinematografiemej metody
obserwacji momentów kontaktów przy całkowitym zaćmieniu Słońc'!,
podanej przez Tadeuse.a Banachiew:icza. Metoda Banachiewicza, wykorzystuje w tym celu momenty powstawania i znikania tzw. "pereł Baily",
które to zjawisko było do Banachiewicza uważane w astronomii za nieusuwalną prz.e.szkodę przy obserwacji momentów kontaktów. Służący
do tego celu przyrząd - chronokinematograf - jest pomysłu Tadeusza
Banachiewicza. Księżycowo-geodezyjna metoda Banachiewicza została
zastosowana prze-..: fińskich, szwedzkich i amerykańskich astronomów.
Uzupełnieniem działalności Tadeusza Banachiewicza jako teoretyka
i obserwatora są jego prace rachunkowe. 0Qdarzony wyjątkowym darem
w tym kierunku, rachuje on dużo i z zamiłowaniem. Wielkie doświad
C7..enie i biegłość w rachunkach przyczyniły się niemało do powstania
jego nowych metod rachunku orbit. Rachmistrz dostarczał nici przewodnich dla teoretyka.
Gdy mowa o działalności naukowej Tadeusza Banachiewicza, nie
można nie wspomnieć o jego pracach krytycznych, które same przez się
stanowią już obszerną literaturę, a w których główną cechą jest ich
strona twórcza.
Wyjątkowe zupełnie miej.sre w
historii krytyki zajmuje artykuł
,.0 pracy P. Puiseux nad ważeniem się Księżyca". Praca Puiseux, owoc
dwudziestoletnich dociekań tego uczonego, wykazała nieoczekiwanie
v.-.ielką wtartość libracji fizycznej Księżyca; wszelkie próby wyjaśnienia
zagadki, podjęte przez samego autora oraz kilku innych astronomów
francuskich, okazały się bezowocne. Tadeusz Banachiewicz w przeciągu
n i e s p e ł n a g o d z i n y po otrzyrn~niu "Annales de l'Observatoire de
Paris" t. 32 znalazł już omyłkę rachunkową popełnioną przez Puiseux,
omyłkę, która stała się podstawą błędnych wniosków tego autora.
Lic-me zasługi naukowe Tadeusza Banachiewicza znalazły uznanie
i roragłos w kraju i za granicą. W r. 1922 został on członkiem korespon·
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dentem, a 5 lat później członkiem rzeczywistym Akademii Umiejętności
w Krakowie, jak również członkiem Warszawskiego TOWia•rzystwa Naukowego. W r. 1928 Uniwersytet Warszawski nadał mu doktorat honorowy. Dziesięć lat później uzyskuje takiż doktorat Uniwersytetu Poznań
skiego, a po wojnie doktomt h. c. Uniwersytetu w Sofii. Był wieloletnim
prezesem Folskiego Towarzystwa Astronomicznego. W r. 1926 został
·wiceprezesem Komisji Geodezyjnej Państw Bałtyckich, a w r. 1932 wioeprezesem Międzynarodowej Unii Astronomicznej. Po śmierci prof. Browna
zostaje prezesem Komisji Księżycowej Międzynarodowej Unii Astronomicmlej. W r. 1931 zostaje powolany na członka Akademii w Padwie.
po wojnie zaś zostaje członkiem korespondentem Royal Astronomioal So·
ciety w Londynie. Jest członkiem czynnym różnych komisji Między
narodowej Unii Astronomicznej. Z powstaniem Folsklej Akademii Nauk
został powołany na czło.nkia tytulamego tej Akademii. Za dokonane
1.!sprawnienia w rachunku zakryć gwiazd przez Księżyc otrzymał na·
grodę Korni.sji racjonali:>'..atorskiej. Prof. Tadeusz B.anachiewicz jest autorem ponad 230 prac naukowych.
Posiedzenie Komisji Kosmogonicznej Akademii Nauk Z. S. R. R.

Wobec ostatnich odkryć obserwacyjnych dotyczących ewolucji materii
we wszechświecie, jak asocjacji gwiazd (por. Urania, T. XXI, str. 31)
i łańcuszków gwiazd (Urania, T. XXIII, str. 321), również w kosmogonii coraz większe znaczenie przykłada się do obserwacji, na drugim
miejscu stawiając spekulacje. Liczne - zwłaszcza w ostatnich czasach hipotezy kosmogoniczne mają wartość tylko dlatego, że wskazują na
'Pewne możliwe procesy powstawania ciał niebieskich, których istnienia
obecnie, względnie śladów istnienia w przeszłości, mogą następnie poszukiwać obserwatorzy. Wyrazem tego jest ostatnie posiedzenie zorganizowane wspólnie przez Komisję Kosmogoniczną A N. ZSRR oraz
Krymskie Obserwatorium Astrofizyczne w dniach 8. -12. lipca ub. r.
w Simeizie, którego tematem były nie hipotezy kosmogoniczne lecz
fizyka mgławic i materii międzygwiazdowej.
W 15 obszemych referatach specjaliści z różnych dziedzin astrofizyki i kosmogonii przedstal\vili współczesny stan wiadomosci o materii nie skupionej w gwiazdy w naszej Galaktyce i w innych galaktykach.
Stwierdzono między innymi (G. A. S z aj n, W. F. G a z e i S. B. P ikelner), że nie ma istotnej różnicy pomiędzy jasnymi mgławicami,
które jedynie odbijają światło gwiazd oświetlających je, a mgławicami
Wysyłającymi również własne promieniowanie, choć prawdopodobnie za.
chodzą pewne różnice w stosunku ilości pyłu i gazu w tych mgławi
cach. Obliczenia W. S. S afro n o w a wskazują, że światło oświeca
jących gwiazd silniej ciśn.ie na pył niż na gaz znajdujący się w mgła
Wicach. Wskutek tego zachodzi tendencja - łagodzona częściowo przez
ruchy turbulencyjne - do oddzielania się obu składników.
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E. L. R u s k o ł obliczył, że samorodne zgęszczanie się mgławic
moie zachodzić tylko przy małych mgławicach - globulach o rozmiarach rzędu 0,1 ps. W pierwszych stadiach takie zgęszczające się
obłoki mogą być przeźroczyste dla promieniowania długofalowego.
Kilka referatów poświęcono mgławicom cirrusowym, w których
właśnie niedawno odkryto powstawanie łańcuszków gwiezdnych. Okazuje się (S. B. Pikelner), że gazy w tych mgławicach posiadają jonizację odpowiadającą temperaturze 45 ·50 tysięcy stopni, gdy ich
zmierzona temperatura wynosi tylko 15 tys. stopni. Rozbieżność można
wyjaśnić przejściem przm mgławicę fali uderzeniowej, która zgęszczając
materię zwiększyła na krótki czas temP€raturę. Wywołana tym jonizacja może się utrzymać długi czas po przejściu fali.
Stwierdzono (G. A. Szajn), że jasne mgławice zawsze układają się
w ramionach spiralnych galaktyk. Pozwala to w szczególności w naszej Galaktyce wykrywać jej budowę spiralną (W. F. Gaze; porównaj
też Urania, T. XXIV, str. 353.). W różnych galaktykach rozkład mgławic
i stopień ich koncentracji w ramionach spiral bywa odrębny.
Uczestnicy obrad zwiedzili przy okazji nowe, budujące się obserwatorium we wsi Partizanskoje.
(Wg Astronomiczeskij żurnal XXX, 675. 1953).
K. R.

I{RONIKA P. T. M. A.
Sprawozdanie z

działalności

P. T. M. A. w roku 1953
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Rok Kopernikowski 1953 był 32-gim rokiem istnienia Folskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii.
Okres m i ę d z y w oj e n n y. P. T. M. A. powstało 26. XI. 1921 r .
z "koła miłośników astronomii" w Warszawie, grupującego od roku 1919
dwadzieścia kilka osób. Już w roku 1922 Towarzystwo liczyło 161 człon
kó":'; ilo~ć ta jedn~k w latach nastęl?nych niewiele się zwiększyła, utrzymuJąc :nę .w gram~ach 20()..-300 osob, a w roku 1930 osiągając maksymalną 1lo_śc c~o~ó:V - 338 osób. Od roku 192~ Towarzystwo wyłoniło
swe oddz1ał~, 1stn1eJące do roku 1939 w Częstochowie Lwowie Poznaniu i Warsz t wie. W oddziałach P. T. M. A. odbywały' się odcz;ty i ze-
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brania dyskusyjne, których łączna ilość we wszystkich oddziałach dosięgała 20-tu odczytów w ciągu roku. Ponadto P. T. M. A. prowadziło
pokazy nieba, w których uczestniczyło w okresie najżywszej działal
ności prawie 3 000 osób w ciągu roku. Towarzystwo posiadało własne placówki obserwacyjne w Warszawie i Częstochowie. Organem Tow. od chwili
jego powstania było czasopismo "Urania". Wychodziło ono jednak nievegularnie wobec trudności finansowych, powodujących w niektórych
latach nawet zupełne zahamowanie wydawnictwa. W latach 1929 i 1930
"Urania" ukazywała się jako miesięcznik, w pozostałych latach przeważ
nic jako kwartalnik. Ponadto w latach 1928-1931 wydano "Kalendarz
astronomiczny"; wydano 2 zeszyty "Prac naukowych" oraz obrotową
mapkę nieba.
Okres p o w o j e n n y. Po okresie okupacyjnym - już w r. 1946 wydano 3 zeszyty "Uranii". Jednak działalność swą wznowiło P. T. M. A.
dopiero w roku 1948 w Krakowie. Nowe, sprzyjające warunki pozwoliły
na wspaniały rozwój Towarzystwa, o czym najlepiej świadczy wzrost
ilości jego członków:

l

Rok.

l, (maks.
1930czł) l Hl48,194911950 11951

Ilość
członków

l

338

Wzrost % w porówn.
z rokiem poprzednim

l
l

35ł-

181611360

5"/o 1130±6%

1 1952

1953 1

l 24-511306415176
80"/o

125% l 70%

Organ P. T. M. A. - "Urania" - wychodził w latach 1948 i 1949
jako kwartalnik, w latach 1950 i 1951 - jako dwumiesięcznik, zaś w latach 1952 i 1953 - jako miesięcznik.
Prezesami Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Miłośników
Astronomii w okresie jego istnienia byli:
1921 ;:. - prof. dr Feliks Kępiński;
1922 r. - prof. dr Feliks Kępiński;
1923 r. - inż. P. Strzeszewski;
1924 r. - 1939 r. - prof. dr Michał Kamieński;
1948 r. - dr Jan Gadomski;
1949 r. - nadal - inż. Władysław Kucharski.
I. STRUKTURA ORGANIZACYJNA
al

Działalnością PTMA w roku 1953 kierował Zarząd Główny
stępującym składzie:
prezes - inż. Władysław Kucharski, Kraków;
zast. prezesa - prof. dr Włodzimierz Zonn, Warszawa;
sekretarz - inż. Władysław Kołomyjski, Kraków;
zast. sekretarza - dr Andrzej żaki, Kraków;
skarbnik - prof. Edward Ładziński, Kraków;
zast. skarbnika - Franciszek Miękina, Kraków;
członkowie: inż. Tadeusz Adamski, Gliwice;
Antoni Barbacki, Nowy Sącz;
inż. Konstanty Czetyrbok, Warszawa;

dr Jan Gadomski, Warszawa;
prof. dr Jan Mergentaler, Wrocław;
inż. Zbysław Popławski, Nowy Sącz.

w na-
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Koła terenowe PTMA: członkowie PTMA skupiali się w 18-tu
kołach terenowych (członkowie zwyczajni); pracą poszczególnych

b)

kół kierowały zarządy kół.
Kółka młodzieżowe skupiały członków-kandydatów PTMA (mło
dzież) i znajdowały się przy poszczególnych kołach terenowych
oraz w szkołach ogólnokształcących, pedagogicznych i zawodowych.
Opiekę nad kółkami młodzieżowymi sprawowały zarządy kół terenowych zaś w poszczególnych szkołach - opiekunowie kółek,

c)

którymi z reguły byli nauczyciele astronomii. Kółka szkolne zgrupow ..mE' były wokół 7-miu kół terenowych, w których znajdują się
zespoły prelegentów (tzw. ,,ośrodki pormlaryzacyjne").
d) Kontakt naukowy, wg uchwały Komitetu Astronomicznego PAN:
prof dr Eugeniusz Rybka - Obserwat. Astr. Uniw. we Wrocławiu,
prof dr Stefan Piotrowski- Obserwat. Astr. Uniw. w Warszawie.
e) PTMA w roku 1953 zatrudniało 7 pracowników etatowych, pracujących w biurze Zarządu Głównego.
II.

ILOŚĆ

JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
terenowe (członkowie zwyczajni): 1. I 1953 -13; 31. XII 53- 18
Kółka młodz. (członkowie-kandydaci): 30. VI 1952- 68; 30 VI. 53- 116
Koła

Razem jednostek · organizacyjnych.~:_.......:r:..:o;.;.k;....;;1.;;.9,;.,52_.......:8;1:...:...;..:r..:o:.:k.....:.;19:..:5:..:3;__.....:.;13::..:.:4.
(Ilość

III

kółek

ILOść CZŁONKOW

Koł

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

młodzieżowych

o

l

PTMA WEDŁUG KOŁ

Ilość czł. w r. 1952
zwyczajn

Częstochowa
Gdańsk

165

Jędrzejów

25
17
352
4
31
95
24
24
5
14
256
56
559

Łódź

Nowy Sącz
Poznań
Szczecin
Tarnów
Toruń

17
18

Wrocław
Zarząd Gł.

l
Raz e m

417

członków

l 705

270
163
186

'

l
l

32
87
10
144
1 359

w roku l\152: 3 064

Ilość

czł. w r. 1!!5:J

zw ycz ajn

l

-.

Kielce
Kraków
Krosno

Warszawa

l

kandydat

33

Gliwice
Gorlice

tn

l

31
14

Biecz

'

podano na koniec roku szkolnego).

l

l

.J.O
16
55
199
10
25
19
406
39
41
113
69
28
10
47
365
60
476

l

2 018

l

k an d y d a.
t

568

516
470
518
171
t\83
103
103
3 !58

w roku 19j3: 5176
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IV. PRACE ORGANIZACYJNE
l. Doroczne Walne Zebranie Delegatów kół terenowych i szkolnych
kółek PTMA; ilość uczestników: 200 osób.
2. Zebrania Walne i protokołowane zebrania zarządów kół: 87 zebrań
o łącznej ilości l 188 uczestników.
3. Zebrania organizacyjne : zorganizowano 3 koła PTMA (Gorlice,
Krosno i Tarnów). oraz 48 młodzieżowych kółek PTMA.
4. Powołano 6 "ośrodków popularyzacyjnych" w kołach terenowych
PTMA (Gliwice, Kraków, Nowy Sącz, Poznań, Toruń i Warszawa),
prowadzących prelekcje i pokazy nieba lunetami w terenie.
5. W siedzibach poszczególnych kół PTMA odbywały się stałe dyżury
w określone dni, dla utrzymywania kontaktu z członkami kół, wypożyczania książek, udzielania różnych informacji i wskazówek.
6. Lokale: oprócz dotychczas posiadanych PTMA uzyskało następu
jące lokale:
Koło w Poznaniu uzyskało tymczasowy lokal w Coll. Cieszkowskich, ul. Golęcińska 7. - Koło w Toruniu przejęło na stałe użyt
kowanie lokal w zabytkowej kamienicy Koperników, ul. Kopernika 17, przeprowadzając jego remont i. urządzenie wnętrza. Koło w Warszawie uzyskało w tymczasowe użytkowanie 2-pokojowy lokal w gmachu Obserw. Astr. U. w., al. Ujazdowskie 4. l{oło w Warszawie otrzymało w tymczasowe użytkowanie 2 pomieszczenia warsztatowe dla organizowanego zakładu budowy
i naprawy przyrządów astronomicznych. -- Koło w Nowym Sączu
uzyskało i zajmowało prowizorycznie lokal w prywatnym mieszkaniu.
V. ZJAZDY
l. Ogólnopolski Kopernikowski Zjazd Miłośników Astronomii w dniu
24. V. 1953 r. w Krakowie. Na zjazd przybyło ok. 1.000 uczestników z całego kraju. Obszerne sprawozdanie drukowano w "Ur.anii"
nr 7, 1953 r.
2. Ogólnopolski Kopernikowski Zlot Młodzieży we Fromborku
w dniach 3. i 4. X. 1953 r. Akcja ta była wspólną imprezą PTMA
i Ministerstwa Oświaty. Udział w Zlocie wzięła młodzież wszystkich szkół ogólnokształcących st. lic. i liceów pedagogicznych jako
delegaci szkół. Ogólna ilość uczestników: 1164 osoby. Przebieg
Zlotu: 2/ 3. X. uczestnicy przybywali w grupach wojewódzkich do
Gdańska, gdzie nastąpiła koncentracja wszystkich uczestników.
W ciągu soboty 3. X. odbyło się zwiedzanie Gdańska i wybrzeża
oraz wycieczka morska Gdańsk-Gdynia. 4. X. uczestnicy przejechali specjalnym pociągiem do Malborka, gdzie w zamku odbyła
się uroczysta Akademia Kopernikowska, z przemówieniami delegata Ministerstwa Oświaty (dyr. Pokora), delegatki Z. Gł. ZMP
(ob. Zdancewicz), referatem prezesa Z. Gł. PTMA (inż. Wł. Kucharski); w części artystycznej wystąpił chór chłopięcy Państw.
Filharmonii w Po:maniu (dyr. Stuligrosz). W akademii wzięło
udział ok. Z 000 osób. Po części uroczystej zwiedzono zamek, poczym uczestnicy Zlotu przejechali pociągiem do Fromborka, celem
złożenia hołdu Mikołajowi Kopernikowi. W dniach następnych
Polskie Radio nadało trzykrotnie na fali ogólnopolskiej fragmenty
z przebiegu uroczystości w Malborku i we Fromborku. Należy
dodać, że zgłoszeń na Zlot wpłynęło ok. 11 000, których nie można ·
było przyjąć z powodów technicznych.

..
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VI. IMPREZY POPULARYZACYJNE

l

.

1

2
3

'

5
6

Odczyty publiczne, prelekcje w zakł.
szkołach oraz zebrania
referat-dyskusyjne w placówkach
PTMA
Pokazy nieba w stałych placówkach
PTMA oraz w terenie
Wystawy i inne pokazy
Wycieczki
Akademie Kopernikowskie
Zebrania szkoleniowe

r.racy, w

ogól e m

/

I

Charakter imprezy

imprez

l

l

l
l

288

411

18.391

425
6

795
219
19
95

14516
4620
147
H 58
423

1.539

42.555

--

4

9
43

l

l o ś ć
godzin uczestników

775

l
l

ad l. a) Odczyty publiczne o przeciętnej ilości 150 osób odbyły się
w miejscowościach: Ciechocinek, Kraków, Łódź, Poznań, Toruń
i Warszawa. Prelegentami byli zawodowi astronomowie.
b) Prelekcje w świetlicach zakładów pracy i swietlicach związko
wych, Pałacach Młodzieży i szkołach przeprowadzał zespół prelegentów PTMA, rekrutujący się spośród zawodowych astronomów, zaawansowanych miłośników astronomii, nauczycieli
astronomii i studentów astronomii. Najczęściej omawiane były
tematy: Kopernik, Kopernik i jego dzieło, Teoria Kopernika itp.,
Układ planetarny, Słońce, Planety, Budowa MTszechświata, Podróże międzyplanetarne. Teksty niektórych prelekcji zależnie
od prelegenta i tematu - były pisane. Z reguły prelekcje były
ilustrowane przeźroczami, często po prelekcji wyświetlano filmy
naukowo-popularne o tematyce astronomicznej. Prelekcje odt bywały się m. in. w świetlicach: PKS (60 osób), Dom Zołnierza
(150), Liga Kobiet (40), Dom Rencistów (100), Samopomoc Chłop
ska, Młodzieżowe Domy Kultury, Klub Fabryczny Zakładów
Metalowych im. Stalina w Poznaniu (200 osób) i inne.
c) Referaty dyskusyjne w kołach PTMA opracowywali poszczególni członkowie kół; obejmowały one zagadnienia astronomiczne bardziej specjalne, niż w prelekcjach publicznych.
d) Referaty dyskusyjne w kółkach młodzieżowych (szkolnych)
PTMA były przeprowadzane przez zespoły prelegentów, istniejące w niektórych kołach terenowych ("ośrodki popularyzacyjne"). Ponadto w poszczególnych kółkach szkolnych odbywały się nie ujęte niniejszym sprawozdaniem - zebrania
z referatami uczniów pod bezpośrednim kierunkiem opiekunów kółek - nauczycieli astronomii.
ad 2. Pokazy nieba przeprowadzano w stałych punktach obserwacyjnych PTMA (Gliwice, Jędrzejów, Kraków, Nowy Sącz, Poznań,
Stalinogród, Warszawa, Wrocław) oraz mniejszymi lunetami w terenie, przede wszystkim w szkolnych kółkach PTMA. Tematem
pokazów były: plamy słoneczne, Księżyc (ruch na sferze niebieskiej, fazy, powierzchnia, zaćmienia), planety, gwiazdozbiory i ciekawsze obiekty gwiazdowe i mgławicowe. W Poznaniu przeprowadzono serię masowych pokazów nieba w okresie "Dni Poznania".
W Krakowie zorganizowano na Wawelu dwie serie masowych po-

Siady gwiazd dokołabiegunowych, otrzymane na kliszy fotografiemej
przy aparacie nieruchomym w ciągu 3-godzinnej ekspozycji (p. artykuł
K. Koziela pt. "Ziemia jako planeta" w

Obserwatorium astronomiczne Heweliusza na dachach jego domów
w Gdańsku.

Najwięlcsza luneta Heweliusza, zawieszona na wysokim maszcie

poza miastem.

Heweliusz w swoim obserwatorium przy swym

największym

kwadrancie.

Grupa galaktyk różnych typów w Lwie (NGC 3185-87- 90-93),
sfotografowana przy pomocy 5-metrowego teleskopu.
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ad 3.

ad 4.

ad 5.

ad 6.

H9

kazów: Księżyca i Jowisza. Do pokazów użyto 8 lunet (także wyszlifowane i zbudowane przez członków Koła), ustawiono ekran
i epidiaskop celem ilustrowania obszernych objaśnień, podawanych
przy pomocy zainstalowanych specjalnie megafonów. Uczestnicy
pokazów otrzymywali przy wejściu drukowany, ilustrowany opis
obserwowanego obiektu. Impreza całkowicie udała się, o czym
świadczy ilość uczestników: prawie 3 000 osób w ciągu sześciu
wieczorów.
Koło PTMA w Nowym Sączu zorganizowało Wystawę Kopernikowską, czynną w okresie 17. V.-8. VI. br. W ciągu 23 dni (200
godzin) wystawę zwiedziło ponad 4 000 osób, w tym 43 wycieczki
z zakładów pracy oraz szkół z Nowego Sącza i okolicy. Objaśnia
nie eksponatów poprzedzała krótka (15-30 minut) prelekcja. Inne
pokazy astronomiczne: instrumentarium Kopernika, muzeum zegarów słonecznych w Jędrzejowie, zwiedzanie szczegółowe niektórych obserwatoriów astronomicznych, przegląd prac Koła w Nowym Sączu. Ponadto Towarzystwo współpracowało w urządzaniu
wystaw, nie ujętych powyższym zestawieniem:
l. Poznań - przy wystawie kopernikowskiej w Muzeum Narodowym.
2. Poznań - przy wystawie o Ziemi.
3. Warszawa - przy wystawie "Wszechświat" w Domu Wojska
Polskiego.
4. Kraków - współudział w ogólnopolskiej wystawie "Mikołaj
Kopernik" (instrumentarium Kopernika, model nowoczesnego
obserwatorium astronomicznego, plansze Ludowego Observ•.
i Planetarium w Stalinogrodzie, wydawnictwa astronomiczne).
5. Jędrzejów - udział w wystawie "Dni Książki".
6. Warszawa - współudział w ogólnopolskiej wystawie "Odrodzenie w Polsce".
Odbyły się dwie zorganizowane wycieczki członków PTMA na
wystawę "Mikołaj Kopernik" w Krakowie: koło w Jędrzejowie
i uczestnicy seminarium koła w Krakowie. Zorganizowano wycieczkę do Fromborka (75 osób) oraz wycieczkę do Obserwatorium
Astronomicznego w Piwnicach pod Toruniem (50 osób).
Zorganizowano akademie z okazji 480-ej rocznicy urodzin Kopernika (luty 1953): Kraków, Nowy Sącz, Poznań, Toruń i Warszawa
oraz w 410-tą rocznicę śmierci Kopernika (maj 1953): GliwicE>.
Kraków. Malbork. Nowy Sącz i Poznań. W akademiach kopernikowskich wygłosili odczyty: inż. T. Adamski, A. Barbacki, J. Fabrowski, dr J. Gadomski, prof. dr K. Górski, inż. Wł. Kucharski,
dr T. Przypkowski, prof. F. Rapf, prof. dr M. Sczaniecki, prof.
dr J. Witkowski i prof. dr Wł. Zonn. W częściach artystycznych
poszczególnych akademii brali udział: członkowie PTMA, chór
chłopięcy Państw. Filharmonii. w Poznaniu (dyr. Stuligrosz) dwukrotnie, chór wrocławskiej rozgłośni Folskiego Radia (dyr. Kajdasz), Państw. Teatr Poezji w Krakowie (reż. Babel) oraz chóry
szkolne. Podczas akademii 19. II. w Krakowie nastąpiło odsłonięcie
portretu Mikołaja Kopernika, zakupionego przez członków Towarzystwa.
Przeprowadzono 4 cykle seminaryjne, celem dokształcenia człon
ków-prelegentów:
Nowy Sącz (dokończ. z ub. r.) 6 wykładów po 17 osób
Kraków
10
" 11
Warszawa
4
" 8
Kraków (seminarium bieżące)
7
" 12 " '
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - --·Koło w Warszawie zorganizowało kurs szlifowania zwierciadeł
teleskopowych, w którym wzięłp udział 8 osób. Kurs w ciągu 15-tu
zebrań obejmował szkolenie teoretyczne i praktyczne, prowadzone
przez inż. K. Czetyrboka i inż. A. Rybarskiego. Koło w Toruniu
przeprowadziło dla członków kandydatów pokaz konstruowania
lunetki ze szkieł okularowych. Zbudowano 5 lunetek.
Prace popularyzacyjne ujęte powyższym zestawieniem były wynagradzane zgodnie z preliminarzem budżetowym. Ponadto
1::złonkowie Towarzystwa publikowali wiele artykułów treści
astronomicznej w prasie i radio, zaś koła PTMA podawały do
prasy aktualne notatki i komunikaty. Koło w Poznaniu podawało
do Folskiego Radia stały kalendarzyk astronomiczny. W Warszawie
nadano radiowy reportaż z pokazu nieba. W radiowęźle Nowy Sącz
nadano reportaż o pracy tamtejszego koła PTMA.

VII. PRACE NAUKOWE I TECHNICZNE
l. P.race obserwacyjne

członków

słoneczne
Zaćmienie Księżyca

Flamy

Zakrycie gwiazd przez
Meteory i bolidy
Powterzchnia Jowisza
Gwiazdy zmienne

Księżyc

PTMA (opublikowane w r. 1953):
11 obserwatorów 977 obserwacji
4
obserwacje opisowe
l
3 obserwacje
22
555
4
"
25
7
l 989

Obserwacje powyższe zostały już opublikowane w "Uranii", bądź
wykorzystane przez obserwatoria uniwersyteckie. Dalsze obserwacje znajdują się w opracowaniu, zwłaszcza obserwacje Słońca
w drugim półroczu ub. r. (w zestawieniu podano ilość obserwacji
Słońca w I półroczu ub. r .) oraz obserwacje gwiazd zmiennych,
których w r. 1953 dokonano ok. 5 000.
też

2.

Członkowie PTMA publikowali szereg prac i artykułów o znaczeniu naukowym przede wszystkim w "Uranii" oraz w niektórych
publikacjach obserwatoriów astronomicznych.

3. Prace warsztatowe:
Koło w Warszawie zorganizowało Zakład budowy i naprawy narzędzi astronomicznych, jako instytucję stałą. Kolo otrzymało od
Obserw. Astr. U. W. zamówienie na kapitalny remont (zwierciadło
i montaż) teleskopu o średnicy lustra 350 mm. które wykonało
ku zupełnemu zadowoleniu odbiorcy. Zakład został wyposażony
w podstawowe maszyny i narzędzia (wiertarka, strugarka, tokarnia i drobniejsze narzędzia). W kołach Kraków i Warszawa istn'cjące sekcje szlifierskie wykonują z wynikiem pozytywnym zwierciadła do teleskopów i budują teleskopy, z których kilka służy
już do obserwacji astronomicznych i pokazów nieba. W kołach
Gliwice, Krosno. Nowy Sącz i Poznań przystąpiono do szlifowania
zwierciadeł teleskopowych, z tym, że koło w Gliwicach prowadzi '
pod fachowym kierownictwem (ob. Palt) szlifowanie zwierciadeł
przez młodzież w trzech szkołach licealnych. - Koła w Krakowie,
Poznaniu i Toruniu sporządziły gabloty uliczne, prpwadz ąc stał e
komunikaty astronomiczne i fotogazetkę.
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4. Konferencje i konsultacje techniczne:
Koła w Krakowie i Gliwicach współpracowały przy projektach
budowy Ludowego Obserwatorium Astronomicznego i Planetarium
w Stalinogrodzie. - Koło w Warszawie współpracowało z Ministerstwem Kultury i Sztuki w zakresie rekonstrukcji Fromborka
oraz przeprowadziło szereg konferencji i konsultacji w związku
z budową Lud. Obs. Astr. i Planetarium w Warszawie.
5. Koło w Warszawie, przystępując do stworzenia zbioru meteorytów,
otrzymało w czasowy depozyt S60 meteorytów pułtuskch i kilka
sztuk z innych spadków oraz sporządziło mapę plastyczną terenu
spadku meteorytu pułtuskiego.
VIII. WYDAWNICTWA
l. "Urania" -

czasopismo astronomiczne popularno-naukowe wyw roku 1953 jako miesięcznik. Wydano w roku 1953 ·12 numerów: nry 2-12 1953 i nr l, 1954. Łączna objętość 26 ar!mszy wydawniczych. Nakład globalny wyniósł 5f.OOO egzemplarzy,
tj. przeciętny nakład jednego numeru wynosił 4 667 egzemplarzy.
2. W związku z całkowitym zaćmieniem Księżyca (29. I. 1953) wydano drukiem specjalny komunikat w nakładzie 2.200 egzempl.,
któty został rozesłany do wszystkich w Polsce szkół ogólnokształ
cących st. lic. i liceów pedagogicznych.
3. Koło Krakowskie wydało - w związku z masowymi pokaz::~mi
Księżyca schematyczną mapkę Księżyca w nakładzie 3.000 egz.,
formatu A5.
~- Koło Krakowskie wydało w związku z masowymi pokazami
Jowisza - drukowany opis planety Jowisza z ilustracjami, w nakładzie 3.000 egz., format A4.
5. Opracowano i przygotowano do druku nową, trójbarwną obrotową
mapkę nieba.
chodziło

IX. BIBLIOTEKI
Przedwojenna biblioteka PTMA uległa na skutek działań wojennych
całkowitemu zniszczeniu. Obecnie jest kompletowana biblioteka centralna przy Zarządzie Głównym PTMA oraz biblioteki w poszczególnych
kołach PTMA. Biblioteka przy Zarządzie Gł. liczy ok. 700 pozycji, na
które składają się książki astronomiczne i z nauk pokrewnych w języku
polskim i językach obcych, przede wszystkim duża ilość dostępnych
dzieł radzieckich. Ponadto w skład biblioteki wchodzą czasopisma krajowe i zagraniczne, otrzymywane w drodze prenumeraty lub wymiany.
Również w drodze wymiany biblioteka otrzymuje wydawnictwa astronomiczne Akademii Nauk ZSRR. Biblioteka jest wykorzystywana przez
redakcję "Uranii" oraz przez członków Towarzystwa na miejscu. Biblioteki poszczególnych kół PTMA - liczące przeciętnie po 100-200
pozycji - wykorzystywane są przez członków kół na miejscu w siedzibie koła oraz poszczególne tomy wypożyczane są członkom koła.
X. UWAGI
Doniosłe znaczenie światopoglądowe, jakie posiada astronomia oraz
Wprowadzenie nauki astronomii jako osobnego przedmiotu w szkołach
średnich i wielkie - stale wzrastające - zainteresowanie społeczeństwa
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nauką stworzyły konieczność powołania stałych i na należytym
poziomie stojących placówek astronomicznych popularno-naukowych, jakimi mają być "ludowe obserwatoria" i planetaria. PTMA wystąpiło
z inicjatywą i nadal będzie prowadziło prace w kierunku stworzen;a
takich ośrodków w Warszawie, Stalinogrodzie, Poznaniu i Krakowie.
Przeprowadzona przez koło Krakowskie seria masowych pokazów
nieba świadczy również o ogromnym zainteresowaniu społeczeństwa tą
gałęzią wiedzy. Celem umożliwienia zapoznania się ze zdobyczami astronomii także ludności miejscowości prowincjonalnych, koło Krakowskie
przystąpiło do zorganizowania ekipy ("obserwatorium objazdowe"), która
prowadziłaby pokazy nieba wraz z prelekcjami w terenie. Koło posiada
już odpowiednie urządzenie (lunety, epidiaskopy, megafonizacja) oraz
zespół prelegentów. Trudnością najpoważniejszą od usunięcia której
zależy powodzenie akcji jest przewóz całej aparatury i ekipy, wymagający własnego, odpowiednio przystosowanego samochodu. Ekipy takie
powinny powstać również przy późniejszych "Ludowych Obserwatoriach
Astronomicznych".

OBSERWACJ'E
RYBARSKI
K . SERKOWSKI

A.

Amatorski teleskop zwierciadlany
(Część IV)
8. Plaskie

zwierciadełko

Swiatło biegnące

w teleskopie od wklęsłego zwierciad~ a do oka odbija
po drodze od małego, płaskiego zwierciadełka. Dokładność wykonania
jego powierzchni ma taki sam wpływ na jakość obrazów dawanych
przez teleskop, jak dokładność wykonania glównego zwierciadła. Gdyby
CC~ła powierzchnia zwierciadełka uczestniczyła w
tworzeniu obrazu
gwiazdy, wobec kryterium Rayleigh'a maksymalna odchyłka od pła
szczyzny nie mogłaby przekraczać (1 /R V2). }.., czyli 1/u }... W rzeczywistości jednak światło k:aedej poszczególnej gwiazdy odbijane jest przez
część powierzchni zwierciadełka o średnicy mniejszej niż 1 /2 średnicy
całego zwierciadełka. Z tego względu najwięks".Ga dopuszczalna odchyłka
powierzchni pła..c;kiego zwierciadełka od płaszczyzny wynosi około 1 /ł)...
Zamiast płaskiego zwierciadełka można użyć pryzmatu prostokątnego,
który można kupić w niektórych sklepach optycznych, lub za pośred
nictwem PTMA w Państwowej Wytwórni Optycznej w Jeleniej Górze.
Często się zdarza,, że pryzmaty takie mają powieTZchnie wykonane z dokładnością mniejszą od wyżej wymienionej tolerancji. Z tego względu
najlepiej samemu wykonać płaskie zwierciadełko.
Rozmiary z w i er c i a d e łka Jeżeli płaskie zwierciadełko jest
okrągłe, musi ono mieć średnicę d określoną wzorem

się

d

r.D]

+---p '

średnicą wklęsłego zwierciadła,
środka płaskiego zwierciadełka od

gdzie D jest
głością

_ [w.(F-r)
y2·
57

F jego ogniskową, r odleogniska teleskopu, zaś w

URANIA

153

średnicą pola widzenia teleskopu w stopniach kąto·wych. Jeżeli używamy
.pryzmatu, to długość boku jego przyorostąkątnych ścian obliczamy z tego
samego wzoru, tylko opuszczając y2.
Dla teleskopu normalnego przyjmiemy r = 11 cm ·o raz średnicę pola
widzenia w= 1°. Zatem średnica zwierciadełka będzie d= 5 cm. Zwierciadełko takie, rzucając cień na główne zwierciadło, zasłoni SOfo jego
powierzchni. Nie należy w żadnym razie robić zwierciadełka o większej
średnicy, gdyż ugięcie światła na nim będzie już wYraźnie psuło jakość
obrazów dawanych przez teleskop.
P ł y t ki s z k l a n e. Do wYkonania płaskiego zwierciadełka potrzebne
nam będą 4 jednakowe okrągłe płytki ze szkła lustrzanego o średnicy'
5 cm i grubości co najmniej 6 mm. Na brzegi trzech spośród nich n'llepimy kawalki leuko-plastu z literami odpowiednio "A", "B" oraz "C".
Szlifowanie i polerowanie będziemy wYkonywać na kawałku grubej
dykty o średnicy około 25 cm. Jedną z płytek szklanych przymocujemy
do dykty przy pomocy szterech kawałków korka o grubości nieco mniejszej niż grubość płytki.
S z l i f o w a n i e. Będziemy S:l'lifować tylko najdrobniejszymi rodzajami karborundu: Nr 500 i następnie Nr 1000. Szlifowanie będziemy
\\rykonywać zupełnie podobnie, jak drobne szlifowanie głównego zwierciadła. Jedyna różnica polegać będzie na tym, że trzeć będziemy kolejno
po 5 minut: płytką "A" po płytce "B", następnic płytką "B" po płytce
"A", płytką "A" po płytce "C", "C" po "A", "B" po "C", "C" po "B"
i znów "A" po "B" itd. Ciągła zmiana płytek ma na celu uniknięcie
powstania wklęsłości na płytce gómej, a wypukłości na dolnej, co miałoby miejsce przy szlifowaniu bez ciągłej zmiany płytek. Aby więc
zwierciadełka stały się d o k ł a d n i e płaskie, musimy szlifować w każ
dej pozycji d ok ł a d n i e tak samo długo. ZwYkle wYStarczy szlifować
każdym z obu rodzajów karborundu po god7...inie.
P o l e r o w a n i e. Po skończeniu szlifowania czwartą, wolną płytkę
pokrywamy warstwą kalafonii ze smołą o grubości około 3 mm w podobny sposób, jak przy polerowaniu głównego zwierciadła. Srednica
warstwy kalafonii powinna być o parę m.ilimetrów mniejsza od średnicy
płytek. Rowki wycinamy co l cm. Folerować będziemy rozwodnionym
różem polerskim każdą płytkę z osobna, krótkimi ruchami trąc na
p:r-L.emian po 5 minut płytką po matiycy z kalafonią (tzw. pozycJa normalna) i następnie matrycą z kalafonią po płytce (tzw. pozycja odwrócona). Przy polerowaniu należy przesuwać zwierciadełko od położenia centralnego do siebie na 1/s średnicy zwierciadełka, a następnie, poruszając
od siebie, doprowadzać tylko do centralnego położenia. Kalafonia powinna być twarda, o małym dodatku smoły. Należy dość często robić
I>rzerwY, zostawiając na matrycy płytkę przykrytą mokrą szmatą.
Mniej więcej po godzinie polerowania powierzchnie płytek są już
na tyle gładkie, że można zbadać ich kształt metodą interferencyjną.
B a d a n i e i n t er f er e n c y j n e. Należy nadzwyczad starannie wYczyścić powierzchnie płytek najlepiej szmatką zwilżoną spirytusem,
a potem na sucho usunąć pyłki delikatnym pędzelkiem tak, aby nie
zostało ani jednego pyłk.a. NaJstępnie należy przyłożyć płytki do siebie
polerowanymi przez nas powierzchniami. Lepiej unikać ślizgania płytek
jedna po drugiej, gdyż mogą przy tym pow.stać rysy. Jeżeli przylegające
do siebie powierzchnie s~ dostatecznie dobrze wYCZYSzc.llone, zobaczymy
w świetle odbitym od nich pięk:ńe, tęczowo zabM"Wione prążki. Powstają
one wskutek interferencji światła odbijającego się od obu przylegających
do siebie powierzchni płytek,

......
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Aby je dobrze widzieć, trzeba PQło.żyć płytki na czarny m materiale i patrzeć na. nie z góry, ,oświetlając je z góry m a t ową żarówką.
Prążki interferencyjne najwyrażniej są widoczne, gdy oświetlać płytki
światłem dokładnie je d n o b ar w n ym, czyli m onochrom a ty c zn y m. Aby uzyskać źródło światła monochromatycznego, musimy zaopatrzyć się w lampkę spirytusową. Knot lampki wkładamy do garnuszka,
do którego nalewamy na dno trochę denaturatu i dosypujemy łyżeczkę
soli kul!hennej. Garnuszek stawŁamy na ogniu i grzejemy dotąd, aż
prawie cały denaturat się wygotuje. Jeśli zapalimy następnie lampkę
ze spreparowanym w ten sposób knotem, będzlie ona wysyŁać monochromatyczne, żółte światło sodowe. Zasłaniamy lampę półprZJeźroczystym
papierem pergaminowym i ustawiamy ją tak, aby płomień był o mniej
więcej 25 cm nad stołem, na którym leżą badane płytki (rys. 15). Ważne
jest, aby światło padało i odbijało się od płytek prostopadle do ich
powierzchni. Z tego względu patrzymy na plytk.i z góry z odległości
około 25 cm, trzymając koło czoła
zwykłe lustro kilkunastocentymetro/ per~amV!
wej wielkości, nachylone tak, aby
lu.<:,ho
odbijało światło, biegnące od papieru
/
pergaminowego i kierowało je na
nasze płytki.
Po przyłożeniu jednej płytki do
drugiej należy ódczekać co najmniej
15 minut( a przy końcowym, ostatecznym badaniu - co najmniej godzinę), aby temperatura płytek zrównała się z temperaturą otoczenia.
Podczas badania płytki muszą leżeć
zupełnie swobodnie, nie należy ich
dotykać, aby nie rozgrzewały się od
ciepła rąk.

Gdyby obie badane płytki były
p ł a s k i e, to po ich przyłożeniu
do siebie zobaczylibyśmy
p r o s t e i r ó w n o l e g ł e prążki
(rys. 16- a; nad nim profil badanych płytek). Prążki te - oglądane
w świetle białym - byłyby zwrócone czerwonymi brzegami w tę
Rys. 15
stronę, gdzie odległość między powierzchniami płytek jest większa, zaś
fioletowymi - w tę, gdzie płytki lepiej przylegają do siebie. W miarę,
jak pod wplywem ciężaru go/Jlej płytki przylegałaby ona' coraz dokładniej do dolnej , prążki rozszerzałyby się i oddalały od siebie, aż
wreszcie zostałby tylko jeden prążek jakiejś barwy, wypełniający całą
zupełnie

PQwierzchnię płytki.

Jeieli prążki interferencyjne są wygięte (rys. 16-b), to badane płytki
nie są płaskie. Gdy przy dociskaniu płytek do siebie prążki przesuwają
się, biegnąc wypukłością naprzód, OIZllacza to, że badane dwie plytki
są względem siebie wypukłe; jeśli prążki rprzy dociskaniu płytek biegną
wklęsłością naprzód płytki są względem siebie wklęsłe.
Krzywiznę prążków mierzymy, przykładając linijkę tak, aby rpTZechodziła ona przez punkty, w których wewnętrzny brzeg jednego z prąż
ków (przechodzącego przez środek płytki) przecina się z brzegami płytki.
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Jeżeli prążek tak jest wygięty, że największa odległość jego wewnętrz
nego brzegu od linijki jest równa odległości między prążkami (rys. 17-a),

c

Q

Q

Rys. 16.

. Rys. 17.

krzywizna obu badanych płytek jest równa 1/2/... Oznacza
przy najlepszym przyleganiu płytek największa odległość między
ich powier.lChniami wynosi 1/2"}.., czyli mniej więcej 1/4ooo milimetra. Na
rys. 17-b przedstawiony jest wygląd płytek wypukłych względem siebie o 11•). (p.rz.aL 'A. oznaczamy wszędzie długość fali światła, w którym
obserwujemy).
Aby wyznaczyć krzywiznę plytki, musimy przyłożyć ją do dwóch
PQZ.OSt.-'lłych płytek. Jeżeli umówimy się, że wypukłość będziemy oznaczać znakiem +, wklęsłość znalciem -, dostaniemy z naszych pomhrów 3 równania. Przypuśćmy, że przy składaniu płytek dostaliśmy np.
takie wyniki, że A i B są w.z.ględem siebie wklęsłe o l '}.., A i C wklęsłe
o 3/~'A.. zaś B i C wypukłe o 1/2A_. Piszemy wobec tego następujące równania:
A+ B = -lA_
A+C = - 3/2A_
B+ C = + 1/2/..
Rozwiązując ten układ równań z 3-ma niewiadomymi, dostajemy krzyWizny płytek: A = - 3/r/..; B = + 1/2A.; C = O. Znaczy to, że płytka A
jest wklęsła na 3/2A., B wypukła na 1/2A, zaś C jest dokladnie płaska.
F i g u r a c j a. Gdy któraś z płytek jest wklęsła, należy przedłużać
czas polerowania jej w pozycji odwróconej, gdy wypukła - przedłużać
polerowanie w pozycji normalnej.
Czasem z.dair"..m się, że któraś z płytek ma odwrócony brzeg. Prążki
interferencyjne wyglądają wtedy, jak na rys. 16-c. Aby usunąć odwrócony brzeg, należy zastosować twardszą kalafonię, lub nieco zmniejszyć
Średnicę powierzchni kalafonii.
Płytki polerujemy dotąd, aż jedna z nich będzie miała krzywiznę
mniejszą, niż 1/•A. Płytkę tę damy do aluminiowania razem z głównym
ZWierciadłem i użyjemy jako zwierciadełka do teleskopu. Dwie pozostałe płytki, potrzebne tylko do prób, nie muszą być tak dokładnie pła
skie. Aby jednak dostatecznie dokladnie można było wykonywać próby,
!JOW:inny one m1cć re g u l ar n ą, sfery c z n ą krzywiznę, mniejszą,
niż 1 /2A_.

to
to,

w.z.ględna
że

9. Tubus i oprawa

zwie-rciadeł

T u b u s. Tubus teleskopu normalnego najlepiej jest zrobić o przekroju kw.adratowym. Jedna boczna ściana będzie zrobiona z suchej deski
o grubości 2 cm i rozmiarach 165X23 cm. Pozostale 3 ściany tubusa
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wykonamy z pasków dykty, lub tektury o szerokości 19 cm. Wnętrze
tubusa musi być wYCzernione.
Telcsk.op o drewnianym tubusie daje zde<'ydowaJnie spokojniejsze
i lepsze obrazy gwiazd niż teleskop o tubusie metalowym (ponieważ
metal jest zbyt dobrym przewodnikiem ciepła). Kwadratowy przekrój
tubusa jest znacznie lep.:,-zy od np. okrągłego, ponieważ wolna przestrzeń
wzdłuż naroży tubusa dobrze v.-pływa nClJ jalwść obrazów gwiazd. Tubus okrągły musiałby mieć średnicę znacznie większą od długości boku
tubusa kwadratowego.
środek tubusa i koniec, w którym znajduje się okular, muszą być
obudowane mocno spojonymi deskami. W deskach stam.<YWiących obudowę środkowej części tubusa osadzone są w środku ciężkości tubusa
dwie stalowe osie obrotu telesko'Pu (rys. 18 przedstawia wYgląd tubusa
z góry).
W ścianach tubusa, zrobionych z dykty, tuż obok głównego zwierciadła muszą być otwory, zamykane zasuwkami. Na pół godziny przed
• obserwacjami przez teleskop należy go zawsze wynosić przed dom, lub
na balkon i otworzyć te zasuwki, aby wnętrze tubusa przewietrzyło się

Rys. 18.
zwierciadła zrównała się z temperaturą otoczenia. Jest to
niezbędne zwłaszcza w zimie, gdy wskutek szybkiej zmiany temperatury

i temperatura

zwierciadła bezpośrednio po wyniesieniu tclcskopu, obrazy gwiazd dawane przezeń będą zupełnie niewyraene i nie.spokojne. Gdy mniej wię
cej po pół godzinie obrazy uspokoją się, przystępując do obserwacji
ZwYkle lepiej jest zasuwki zamknąć.
O p r a w a g ł ó w n e g o z w i er c i a d ł a. Koniec tubusa, w którym
umieszczone będzie główne zwierciadło, zamkniemy deską o grubości
2 cm i rozmiarach 19X23 cm. Musi ona być mocno przytwierdzona' do

o
a
Rys. 19.
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głównej deski tubusa i umocniona dwiema poprzecznymi listewkami.
Należy w niej zrobić 3 otwory na grube śruby, którymi przytwierdzona
jest na sprężynach {najlepiej od siodełka rowerowego) druga, kwadratowa deska o rozmiarach 17X17 cm {rys. 19). Zwierciadło spoczywa na
główkach śrub, do których przylepione są kawałki gumy. Dokoła zwierciadła przykręcone są śrubkami 4 korki, uniemożliwiające przesuwanie
SiQ zwierciadła na boki. Zwierciadło opasane jest pierścieniem z blachy

o wysokooci około 2,5 cm, do wnętrza którego jest przylutowany drugi
pierścień, o który opierać się będzie krawędź zwlerCladła. U góry tego
pierścienia przymocujemy 3 sprężynki, których końce będą przytwierdzone do kwadratowej deski. Muszą one być na tyle mocne, aby zwierw każdym położeniu tubusa pr:llelegało do główek śrub. Nie mogą
jednak być zbyt mocne, gdyż powodowałoby to szkodliwe wyginanic

ciadło

się zwierciadła.

Zbyt cienkie zwierciadło. Jeżeli zwierciadło jest zbyt cienkie {patrz rozdz. l niniejsrego .artykułu), ciężar jego musi być rozłożony
nie na 3, ale na 6 punktów. W tym celu {rys. 20-a) należy rozpiłować

a
Rys. 20.
szczeliny w głóWkach trzech śrub podtrzymujących zwierciadło. Prostopadle do szczeliny trzeba przewiercić na wylot malutki otworek na
oś. N.a osi tej osadzony będzie sztywny pręt metalowy, na którego J:coń
cach- jak na szalkach wagi- spoczywać będą dwa punkty zwierciadła
{rys. 20-b). Sruby należy bardzo mocno przykręcić zakrętkami do kw:a,_
drutowej deskt, aby niE' mogły obracać się względem niej.
O p r a w a p ł a s k i e g o z w i er c i a d e ł k a. Płaskie zwierciadełko
musi być nachylone pod kątem 45° do osi tubusa. Można zrobić dla niego
oprawę z kawałka blachy mosiężnej o brzegach zagiętych tak, aby przytrzymywały zwierciadełko. M~ędzy zvvicrciadelko a blachę należy podło
żyć watę. Do blachy należy przylutować mocny pręt żelM.:ny, zgięty poJ
kątem 45° i przytwierdzony drugim końccm do tubusa teleskopu dwiema
zakrętkami {rys. 21). Otwór w tubusie, w który wchodzi ten pręt, nie
Powinien być okrągły, lecz powinien być podłużną szczeliną tak, aby
Pła.skie zwierciadełko można było w pewnych granica1ch przybliżać i oddalać od głównego zwierciadła.
Lepiej jest zrobić bardziej udoskonaloną oprawę zwierciadełka {rys. 22).
Bla.szk.a, troz.ymająca zwierciadełko spoczywa na pryzmacie drewnianym
(oznacwnym na rysunku literą A), osadzonym na zawiasie B. Srubą C
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można regulować nachylenie zwierciadełka. Przeciwwaga D równoWia2:y
c1ęzar zwierdadełka i pryzmatu drewnianego. Całość zawieszona jest
na czterech cienkich skrzydłach blaszanych E, tworzących ze sobą

Rys. 22.

Rys. 21.

te przytwierdzone

kąty 90°. Skrzydla
rru:>gą one być zbyt

grube, gdyż
powstawanie czterech promieni.
gwiazdy.
J.

są do drewnianego klocka F. Nie
ugięcie światła na nich powodowałoby
rozchodzących się od obrazu każdej

KORDYLEWSKI

Niebo w czasie całkowitego zaćmienia
w dniu 30 czerwca 1954 roku.

Słońca

Mapka przedstawia widok nieba w czasie całkowitości zaćmienia
{przyjęto średni moment 1954. VI 30d 14h
czasu środkowo-euro
pejskiego) w miejscowości Trakiszki {długość geograficzna 23°12' na
wschód od Greenwich, szerokość geograficzna
54° 14').
W rzucie, w którym ~.porządzono mapkę, horyzont i koła wierzchoł
kowe są liniami krzywymi, wyjątek stanowi koło wierzchołkowe, na
którym leży Słońce -koło to oddaje prosta. Południk niebieski wyryso·
wmo od punktu południowego horyzontu, a pierwszy wertykał - od
punktu zachodniego, z zaznaczonymi w stopniach wysokościami nad
horyzontem. Południk i pierwszy wertykał zbiegają się w zenicie, który

oom

+

leży

poza ramami rysunku.
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Księżyca zaćmiewającego

Słońce,

jak i kropki od-

dające gwiazdy różnych jasności, są na mapce o wiele większe, niż
by wynikało z ich rzeczywistych rozmiarów kątowych. W rzeczywi-

stoi-ci np. tarcza KSiiężyca o średnicy 0°.5 wynosi 1/Q odległo:ki między
Kastorem i Polluksem, a nie prawie % , jak wynikałoby z rysunku.
W czasie całkowitości zaćmienia najjaśniejszym obiektem na niebie będZie korona słoneczna otaczająca ciemno-popielatą tarczę Księ
życa. Mamy właśnie okres minimum plam słonecznych, w związku
z czym korona będzie miała kształt wydłużony mniej więcej w pła
szczyżnie równika słonecznego i położenie jej promieni na tle gwiazd
będzie takie, jak na rysunku. Kąt pozycyjny północnego bieguna Słońca
Wynosić będzie 3° na zachód od kierunku ze środka tarczy słonecznej
do północnego bieguna, świata. Słońce znajdować się będz~e na wysokości 48° nad horyzontem i w azymucie 57° liczonym od punktu południowego horyzontu ku zachodowi.
Ciekawe jest, że Jowisz, będący blisko złączenia ze Słońcem, przez
cały czas całkowitości zaćmienia znajdować się będzie poza tarczą
słoneczną i nie będzie widoczny z żadnego miejsca na Ziemi.
Drugim z kolei wyróżniającym się pod względem jasności (-3':'5)
Obiektem będzie planeta Wenus, znajdująca się prawie w południku,
na wysokości 54° nad horyzontem. Na lewo, poniżej niej, znajdować
Się będzie Regulus gwiazda pierwszej wielkości.
W odległości 10° od Słońca,, w gwiazdozbiorze Bliźniąt, świecić bę
dzie Merkury, jako gwiazda +2m.5, nic łatwo dostrzegalna gołym okiem.
Powyżej Merkurego w odległości 12° od Słońca, znajdzie się niewidoczna gołym okiem (jasność 5m.2) okresowa kometa Encke'go (1953 .f).
Kometa, znajdować się będzie w pobliżu swego perinelu. Jej odległość
od Ziemi będzie w przybliżeniu równa odległości Słońca od Ziemi,
W związku z czym 1ewentualny warkocz komety, skierowany w kierunku
0 dsłonecznym, widoczny byłby w całej okazałości.
. W czasie zaćmienia zobaczymy gwiazdozbiory zimowe, latem w nocy
n1e widoczne.
Pomimo całkowatego zaćmienia niebo nie będzie zupełnie ciemne,
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lecz rozjaśnione. Nad horyzontem prz_vbierze zabarwienie razowe. Droga
Mleczna gołym okiem nie będzie widoczna, a gwiazdy trzeciej wielkości
mogą być z trudem dostrzeżone. Na mapce Eaznaczono niektóre gwiazdy
czwartej wielkości, charakterystyczne dla pewnych gwiazdozbiorów.
Wygląd nieba na. całej . Suwalszczyźnie praktycznie będzie taki sam.
Wszystkie opisane zjawiska będą widoczne jedynie przy zupełnie czystym niebie. Prawdopodobieństwo pogody jest nienajgorsze - średnie
zachmurzenie na Sulwalszczyźnie dla pory zaćmienia wynosi 5 w skali
z.a.chmurzeń od O do 10.

Obserwacje

zaćmienia Księżyca

19. I. 1954

Zaćmienie Księżyca

w dn. 19 stycznia br. wykorzystaliśmy dla obserwacji momentów zakrycia poszczególnych kraterów przez cień Ziemi.
W obs€'I"Wacjach wzięli udział członkowie P. T. M. A., Koła Poznań
skiego: St. Skarb i oń ski !binokular .,Binar", pow. 25 razy), Z. Kan d z i o r a (reflektor własnej konc;trukcji o średnicy 140 mm, ogniskowa
1410 mm, pow. 70 razy) oraz studenci Wydziału Mat.-Fiz.-Chem. Uniwersytetu F o znańskiego T. Re waj i J. Szyn d l er (luneta Busch
średn. 80 mm, ogn. 1100 mm, paw. 30 razy). Obserwacji dokonano
w parku Obserwatorium Astronomicznego w Poznaniu. Do pomiarów
czasu używaliśmy chronometru na czas gwiazdowy .f-my Lange.
Widoczność z początku dość dobrn, zaczęła psuć się około godz. 3-ciej
i krótko przed II kontaktem chmury uniemożliwiły dalse.e obserwacje.
Zaćmienie z 19. I.
należało do stosunkowo ciemnych. Tru.dno było dojrzeć na zaciemnionej części Księżyca jaśniejsze nawet szczegóły. Slabu
zdefiniowana granica światła i cienia utrudniała obserwacje.
Oto wyniki obserwacji:
Nazwa
Moment zniknięcia ObserMoment zniknięc i a Obse!·Nazwa
krateru
(w czasie śr.-eur.) w a tor
krateru
(w czasie śr , -cur.) w a tor
. lh54m28S
. 2h29m47S
ZK
S tS
Aristarch
Plinius
RS
l 55 29
S ts
2 32 2
l 56 22
2 31 16
ZK
RS
D.ionysius
"
Kepler
RS
2 l
6
. 2 32 17
S tS
Euler
2 3 19
ZK
2 33 50
S tS
Catharina
2 2 26
RS
Macholius
2 39 24
S tS
"
2 5 30
Pythea
ZK
Tych o
2 39 31
RS
2 41 16
2 5 47
S tS
Censorinus
ZK
"
2 8 7
RS
Copernicus
2 40 21
S tS
"
ZK
Proclus
2 42 22
RS
2 8 lO
RS
211 9
2 42 37
F lato "
S ts
"
Taruntius
RS
Bullialdus
2 17 ~6
S tS
2 45 34
Fraoastor
2 49 13
Eudoxus
2 20 45
RS
RS
2 23 19
Goclenius
Maniliu s
RS
2 51 6
RS
2 50 57
ZK
2 22 21
ZK
2 22 59
S tS
S tS
2 50 57
"
"
S tS
Menelaus
. 2 27 20
RS
Stevinus
3 l 11
ZK
2 26 22
ZK
Furnerius
3 4 45
Fraunhofer
3 5 46
S tS
S tS
' 2 27 26
"
2 29 29
Posidonius
RS

..
..

o

o

o

o

o

o

Obserwatorzy:
RS- T. Rewaj i J. Szyndler,
ZK - Z. Kandziora,
StS - St. Skarbiński.

Z.

Kand~iora

URANIA

161

Sekcja Obserwacyjna Kola Warszawskiego PTMA w r. 1953
Czynny udział miłośników nieba w naukowych obserwacjach, to ich
szczytowe osiągnięcie. Oto zestawienie prac obserwatorów Kola Warszawskiego PTMA w r. 1953.
l) Obserwacje Słońca. - W. Jodłowski : 45 obserwacyj podczas
45 dni, B. Szczepkowski: 220 obs.- 195 dni, A. Wróblews k i : 352 obs. - 280 dni, ogólem 617 obserwacyj w ciągu .288 dni. Materi!Cltł obserwacyjny przesłano prof. J. M er g e n t a l er o w i do Wrocławia.

2) Obserwacje gwia.zd zmiennych długookresowych, nieregularnych,
cefeid i zaćmieniowych: A. M ark s - 150, S. O t w i n o w ski - 15,
A. P a c h o l c z y k - 15, B. S z c z e p k o w ski - 650, A. Wrób l e wski 3 720. Ogółem 4 550 obserwacyj, z czego połowę opracowano
i częściowo opublikowano w "Uranii".
3) Meteory widoczne golxm okiem i teleskopowe: W. Jodlawski - 40
meteorów, A. Pacholczyk- 300. Wyniki częściowo ogłos:wno w "Uranii".
4) Powierzchnie planet. Jowisz: A. Marks - 3 rysunki, S. Otwinowski - l, B. Szczepkawski - 4, A. Wróblewski - 17. Wyniki ogło
szono w "Uranii". Nawiązano kontakt w tej dziedzinie z Ludowym
Obserwatorium w Prościejawie (C'SR).
J. Gadomski

Rocznik Astronomiczny na rok 1954 jest do nabycia po obniżonej
cenie (15 zł. za egz.) w składzie głównym Folskiego Towarzystwa Astronomicznego w Krakowie, ul. Kopernika 27. Rocznik można również
otrzymać pocztą po wpłaceniu należności (15 zł.) na konto Folskiego
Towarzystwa Astronomicznego w PKO Kraków 4-113-15.

Errata. Urania, t. XXV, str. 102, w. 3 od d. zamiast 1" ma być 1', w. 4
od d. zamiast 10" ma być 10'. Str. 110 w. 5 od d. zamiast poludniowozachodniego ma być południowo-wschodniego, w. 7 od d. zamiast południowej ma być północnej. Str. 112 w. 11 od g. zamiast rozpuszczające
ma być rozpraszające.

KALENDARZYK ASTRONONUCZNY
na maj 1954 r.
Wszystkie zjawiska podano w czasie środkowo-europejskim.
. Przez lunety obserwować można ruchy i jasności planetek: Cerery,
Jako gwiazdy 7Y:; wielk., w północnych częściach gwiazdozbioru Panny
oraz Pallady, 8 wielk., w sąsiedztwie Regulusa.
1. do 14. Szybkie, ale nieliczne gwiazdy spadające z roju Akwaryd,
promieniujące z okolic gwiazdy eta Wodnika (Maks. 4. V.).
2. 12h Merkury blisko Słońca, w niewidocznym złączeniu z Księżycem .
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2/3. (również) 18/19. Satelita Saturna, Tytan, BY, wielk., jest w największym odchyleniu na lewo od Saturna (w
w odstępie równym 4 średnicom pierścienia.

lunecie

odwracającej)

Słońca można doszukać się nisko nad horyzonwąskiego leżącego sierpa Księżyca, w fazie 20 godzin po nowiu.
Należy przedłużyć linię poprowadzoną przez Jowisza i Wenus o połowę jej długości. Przez lornetki powyżej Księżyca widać Plejady.

3. Zaraz po zachodzie

tem

4. 14h Złączenie Wenus z Księżycem. odstęp 30. Wieczorem na prawo
poniżej sierpa Księżyca z wyraźnym światłem popielatym, widocz-

nym do 7. V., znajdziemy Wenus, na lewo dalej Jowisza.
złączeniu z Księżycem, odstęp 20 na południe.
6. i 7. PoWYżej Księżyca świeci Kastor i Polluks.
7. Pl,uton nieruchomy w rektascenzji.
7. 14h Uran w bliskim złączeniu z Księżycem. W Południowej Afryce
i na Oceanie Indyjskim nastąpi zakrycie.
8. 24h Merkury w górnym złączeniu ze Słońcem.
10. Powyżej Księżyca znajdziemy Regulusa.
14. Na lewo poWYżej Księżyca świeci Kłos Panny, dalej na lewo Saturn, o 3/4 wielk. jaśniejszy od gwiazdy.
• 15. llh Neptun w złączeniu z Księżycem, odstęp 7o na północ.
15. PoWYżej Księżyca - na lewo Saturn, na prawo Kłos Panny.
16. Bh Saturn w złączeniu z Księżycem, odstęp ao na północ.
16. do 29. Wczesnym wieczorem Wenus, jasności minus 3Y, wielk., oraz
Jowisz, minus lY, wielk., tworzą parę najjaśniejszych gwiazd nieba,
zmieniającą położenie względem siebie. Wenus, początkowo na prawo
poniżej Jowisza, zbliża się do niego, mija go 23. V. i świeci powyżej
niego coraz dalej na lewo.
18/19. Tuż pod Księżycem świeci Antares.
20/21. Na lewo poniżej Księżyca znajdziemy Marsa, jasnosc1 minus
l Y. wielk. Rano o 9h nastąpi złączenie z Księżycem w odstępie l 0
na południe.
21. 16h Słońce wkracza w znak zodiakalny Bliźniąt. Od 13 . V. tarcza
Słońca świeci na tle gwiazdozbioru Byka, a 19. VI. przejdzie do
gwiazdozbioru Bliźniąt.
Od 21. po zachodzie Słońca na~ jasnym tle nieba półn.-zachodniego, poszukiwać można Merkurego, jako gwiazdy minus l wielk., znajdującej się w odstępie większym niż 100 poniżej na prawo od pary
jasnych planet Wenus i Jowisza. W następnych dniach M0rkury
zbliży się do nich i jednocześnie zmniejszy swą jasność.
23. 13h Wenus w złączeniu z Jowiszem, Wenus lY,o na północ.
23. 2h Mars nieruchomy w rektascenzji.
28. i 29. Rano świeci stojący sierp Księżyca ze światłem popielatym.
28. Po zachodzie Słońca w odstępie 40 poniżej Wenus znajduje się Jowisz, a 5o na prawo od niego - Merkury.
30. Rój szybkich gwiazd spadających Pegazyd.
31. 20h Merkury w złączeniu z Jowiszem; wkrótce po zachodzie Słońca
odszukać można parę tych planet: Jowisz jasności minus l Y, wielk ,
Merkury - zerowej wielk:., w odstępie 30 na prawo od Jowi~za ,
obie w odstępie 7o poniżej na prawo od Wenus.
5. 2lh Jowisz w

l
lt

~l
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satelitów Jowisza:

cień

satelity przechodzi przez tarczę Jowisza (ciemna plamka).
pz, kz - początek (koniec) zaćmienia.
O - satelita niewidoczny, gdyż znajduje się na tle tarczy Jowisza.
IV-ty satelita mija tarczę Jowisza 1-/2., 10., 18. i 26 ./27. V.
c • -

zasłonięcie, zaćmienie;

h

d
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PLANETY
MERKURY
Data

Ih czasu

I954

środ.-europ.

Rekt.

l
l

WENUS

W Warszawie
czas środ.-eur.

l Deki.
l+ 10~6~

wsch.

l zach.

rh czasu
środ.-europ.

R·•ld.

l

W Warszawie
czas środ.-eur.

Dekl.

wsch.

l

zach.

I h 57m
3h 59" !8 h03m 4h O['nl + 21,:21 4 h59ml 2/ !Om
3 19 + 18.7
3 54
19 34
4 53
+ 23.5 1 4 54
21 39
s 46 1 + 24.7
21
446 1 +24.2 , 40512101
4 ss
22 o2
31
6 02
+ 25.6
4 29 21 46
6 39 + 24.8
5 13
22 J 5
8. V. w górnym zlączeuiu ze Słońcem. Jest gwiazdą wieczorną i ma najW drugiej dekadzie może być odszuka- lepszy w ciągu roku okres widzialny na jasnym zachodnim niebie wieczo- ności.
rami niedaleko Wenus i Jowisza.
I

V.

II

l

MARS
r8 25 - 24.2 23 4 r
7 09
II
r8 33 - 24.6 23 I4
6 36
21
18 38 - 25.2 22 41
s s6
~I
I8 36 - 25.8 22 o6
5 10
Zdąża do przeciwstawienia ze Słońcem,
(24. VI.) i świeci jako jasna czerwona
gwiazda na tle gwiazdozbioru Strzelca.

JOWISZ
6 21
22 59
22 29
5 49
21 59
5 19
6 o6
21 30
+ 23-4
4 48
Widoczny na wieczornym niebie,
w drugiej polowie miesiąca w są
siedztwie Wenus.

SATURN
14 I7 , - 10.9 1 18
I
zr V. 14 I2 - I0-4
t6
15
10 VI. 14 o8 - 10.I
Widoczny przez całą noc na
dozbioru Panny.

09 1 4 25
42
3 04
18
I 43
tle gwiaz-

URAN
8 10
24 39
7 75
l+ 22.5 1 6 s6
23 23
7 28 + 22.4
22 04
7 32 + 22.2
5 43
Wieczorami może być odszukany
przy użyciu lornetki według mapki
w Uranii str. 66.

NEPTUN
19 52
13
6 37
37 1 - 8.2
22 m.
I V. 13 33 - 7.8
17 oS
3 54
10 VI. 13 29• - 7.5
14 z6 l 1 18
Dobrze dostępny przez lunetki według
mapki w Uranii str. 98.

PLUTON
9 55
13 11 l 5 57
+ 23-4 lO 32
3 14
9 53 l+
24 36
7 sB
9 54 + 23.2
Dostrzegalny tylko przez wielkie
lunety w pobliżu epsilon Lwa

r V.

v.l

l

l

5 39
5 48
5 57

+ 23.2
+ 23.3
+ 23-3

l

23.4 1

1------~--------~----~~--~--~--------1
Planetka
28. IV. 1954.
8. V. 1954.
I8. V. 1954.
28. V. I954.
Nr Nazwa Jasnoś(o Rekt.
Dek!. _R
_ e_k_t_. - D-e-kl Rekt. Dek!-. -ł-R-e_k_t_."""'I_D
_ e_k_l.
1--------~~~~~~~----~----~~.:-hm
O'hm
o'
hm
O'hm
O'

l

l

I226.9 +r304 I222.7 +1230 1220.9 +II37 1221.5 +I030
• Pallada 8
3· Kometa
Abełla 6

937.9 +IOI3 9485 +IISO 1000.7 +1257 1014.0 +1339
6oo.1+6115 645.1 +s6o8

724.9+soo2

759.7 + 4248

Dla odszukania planetki należy w ci11gu szeregu pogodnych wieczorów wykonać dokładne
rysunki z wszyatkimi nawet najsłabszymi gwiazdami dostrzegalnym i przez używa n q lunetq
w okolicy nieba wskazanej przez współrzędne planetki. Przez porównanie rysunków zna·
leźć można planetkę jako tę z pośr6d gwiazd, która zmieniała sw• położenie z: dnia na dzień
jednakowo w tym samym kierunku

l
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1953 r.

ACTPOHOM W -l ECI<llfl
HAJIEHJ~APb

KOMUNIKATY KOL PTMA
na

miesiąc

maj 1954 r.

Gliwice - 1. Sekretariat Kola jest czynny w poniedziałki i czwartki (godz. 16-19)
w Gliwicach, ul. Sobiesklgo 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, teł. 49-77 - inż. T. Adamski.
Ruda SI. - ul. 3-go Maja 32, tel. 524-67 l 524-69 - J. Kasza.
Stalinogród-Dąb ul. Wiejska 7, teł. 319-87 - Jan Palt.
Kraków - 1. Sekretariat Kola jest czynny codziennie w godzinach 9-13 i 16-19
(soboty 9-13), ul. św. Tomasza 3018. teJ. 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" odbędą się w lokalu Koła, ul. Sw. Tomasza 30:
Dnia 10. V (poniedziałek), godz. 18 - referat prof. M. Kamiet'tsklego pt. "Opozycja Marsa"; Dnia 25. V (wtorekl godz. 1~ - .. Wieczór Kopernikowski".
4. Seminaria astronomiczne dla członków Kola odbywają się w każdy wtorek
w godzinach 17-19 w lokalu Kola.
ł-ódź l. Sekretariat Kola jest czynny w poniedziałki od godz. 18 do 20, ul. Moniuszki 4a (M. o. K.), pokój 350.
2. Dostrzegalnia jest czynna w pogodne poniedziałki i czwartki w godz. 18-21
Nowy Sącz - Sekretariat Kola jest czynny we wtorki i piątki w godz. 17-19,
w lokalu Koła, ul. Jagidłońska 50n.
Poznań Sekretariat Koła jest czynny we wtorki i czwartki w godz. 17-19,
w nowym lokalu Koła, ul. Chełmońskiego l.
2. Dnia 17. V (poniedziałek), godz 18- odczyt mgr A. Strzałkowsklego pt. "Racliowe ol><erwacje Słońca". Sala Pozn. Towarzystwa Przyjaciół Nauk, ul. Lampego 27 /~!!.
Toruń 1. W każdy poniedziałek mies iąca o godz. 10 będą się odbywać w lokalu
Koł a ze b rania c 7 lonków i gości, połączone z prelekcją i pokazami (tzw. "Wieczory A , unonliCZIH'"). Dnia 10. V (poniedziałek). godz. 18 - prelekcja mgr
A. Li s icło e go pt. "Swiat Marsa" Lokal Koła PTMA, ul. Kopernika 17. Dnia
24. V (poniedziałek), godz. 18 - Wykład prof. w. Iwanowsklej pt. "'Astronomra
radiowa". Sala Coli. Physicum, ul. Grlldziądzka 5.
\\ :!rszawa l. Sekretariat Koła jest czynny we wtorki, czwartki l soboty
w godz. 19-20, al. Ujazdowskie 4.
2. Ludowe Obserwatorium Astronomiczne prowadzi pokazy nieba 'N gmachu
Obs. Astr. U. W. al. Ujazdowskie 4, w każdy pogodny wiecz<'>r (opró~z niedziel i świąt) w godz. 20-22.
3. Dnia 24. V (poniedziałek), godz. 19 - Akademia Kopernikowska z odczytem
dr J. Gadomskiego pt. "Fromborskie lata Kopernika". Po odczycie Doroczne
Walne Zebranie Koła. Sala Kopernika Obserwatorium Astronomicznego Uniw.
Warsz., Al. Ujazdowskie 4.
Kompletujemy roczniki "Uranii". Wobec wyczerpania nakładu następujących numerów "Uranii": 7-9 z r. 1948; 9-10 i 11-12 z r. 1951; l, 2, 3 i 9 z r. 1952, oraz
od l do 6 z r. H53 - Zarząd Gł. PTMA prosi czytelników, którzy nie ~<Om
pletują "Uranii", o odstępowanie nam wymienionych zeszytów za zwrotem
tch wartości i kosztów przesyłki.
Odznaki PTMA, dla członków zwyczajnych (emaliowane) w cenie 25 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 Gt. PTMA
Obrotowa Mapka Nieba, do nastawiaula na określony dzic!'t i godzinę, ułatwia
rozpoznawanie gwiazdozbiorów. Mapki są ·do nabycia w biurze Zarządu GI.
PTMA, w cenie 9 zł. (plus 4 zł. na koszta przesyłki).
,.:-..riebo przez lornetkę" dra J. Pagaczewskiego - str. 112 - cena 4 zł (plus 1 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 szkół średnich) 6 zł. za rok szkolny. Członkowie
nowowstępujący wypełniają deklarację przystąpienia i wpłacają jednorazowo
wpisowe zł. 1.50.
Wszelkich wpłat należy dokonywać na konto Zarządu Gl. PTMA, Kraków, ul.
św. Tomasza 30/8, PKO Nr 4-113-5227 z wyraźnym podaniem celu wpłaty .
.,Urania" wychodzi jako miesięcznik w objętości 2-ch arku;;zy druku dnia 25-go
każdego miesiąca . Wszyscy członkowie PTMA otrzymuj:J .,Uranię" w ramach
składki członkowskiej. Dla nicczłonków prenumerata raczna wynosi 24 z!.
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Pismo zalecone reskryptem Ministerstwa Oświaty z dnia 20. X. 1950 roku,
Nr Oc-506/5 0, jako pożądane w bibliotekach licealnych i nauczycicl ~k1ch

,TAN GADOMSKI- Warszawa

"THEATRUM COMETICUM"
ROLA LUBlENIECKIEGO

STANISŁAWA

Gdy Heweliusz za pomocą swych olbrzymich lunet badał
w Gdańsku niebo *), współczesny mu Stanisław L u b i en i e ck i (1623-75), arianin, pisał w Hamburgu swe wielkie
trzytomowe dzieło pt. "Theatrum Cometicum .... " (rycina na
okładce). Emigrował z Polski na skutek edyktu Sejmu z r. 1658,
relegującego arian. Przedtem spalono mu jego dobra Czarkowa
w Sandomierskim, jako siedzib<:: ruchu dyssydenckiego, przy
czym kompletnemu 'zniszczeniu uległa jego bogata i cenna
biblioteka. Arianie jak wiadomo przykładali wielką
wagę do snów i tzw. znaków niebieskich. Lubieniecki, pełniąc
funkcje ministra ariańskiego, jako człowiek wykształcony starał się zwalczać te przesądy przez naukowe wyjaśnienie zjawisk niebieskich, a zwłaszcza komet, które za\.vsze budziły popłoch i niewłaściwie były interpretowane.
Nad ,,Historią komet" pracował z benedyktyńską wytrwałością przez szereg lat. Wydał ją drukiem w Amsterdamie
w r. 1667. W zasobniejszych biblictekach (także w bibliotece
uniwersyteckiej w Warszawie) możemy przeglądać pożółkłe
karty o formacie pełnego arkusza, ilustrowane bogato artyr:tycznyml miedziorytami. Treścią tego trzytomowego dzieła sq
rozważania z zakresu historii komet.
Tom pierwszy jest najobszerniejszy. Liczy 966 stron i zaWiera wszystkie obserwacje ówczesnych astronomów (także
Heweliusza) dotyczące komet z lat 1664 i 1665. Drogi po*) Por. Urania, maj br.,

str. l 33.

l

~

l
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wrne na tle gw~azdozbiorów i wygląd komet ilustruje 59
wykonanych miedziorytów. Obserwacje są udokumentowane oryginalną korespondencją z astronomami, przez niego
przeprowadzoną. Najcenniejszy dla nauki jest jednak tom
drugi o objętości 464 stron. Łubieniecki opisuje w nim zjawiska 415 komet, wszystkich, jakie obserwowała ludzkość "od
czasu potopu do r. 1665". Ilustracje stanowi 25 miedziorytów.
Znajdujemy wśród nich - co nas szcz·e gólnie interesuje wykresy pozornych dróg na niebie i zmiany wyglądu komet
obserwowanych przez Kopernika w latach 1531, 1532 i 1533
(rycina na wkładce). Dzisiaj wiemy już, że kometa z r. 1531
to późniejsza .kometa Halley'a. Jasne komety z r. 1532 i 1533
widoczne gołym okiem, to - jak później udowodnił Olbersjedna i ta sama kometa, widoczna przed i po złączeniu ze
pięknie

Słońcem.

Dla przykładu podajemy w tłumaczeniu polskim opis czterech pierwszych komet w "katalogu komet" (jakbyśmy się
dzisiaj wyrazili) Lubienieckiego:
l) "Roku Swiata 1657, tj. prz. narodz. Chr. 2312 lat, gdy
Noe miał lat 600. Wtedy potop zalał całą ziemię. Pojawiła
się wówczas kometa w Rybach pod Jowiszem, która w czasie
29 dni przebiegła wszystkie znaki Zadjaku (według D. Herliciusza opisu komet z r. 1607)".
2) "W Roku Swiata 2018, prz. nar. Chr. 1949 lat, gdy Abraham miał lat 70, pokazała się w Chaldeji kometa w Baranie
pod Marsem, która była widziana przez 27 dni (wedł. jak
f

wyżej)".

3) "Roku Swiata 2128, prz. n. Chr. 1841 lat, pokazała się
kometa w Egipcie w znaku Lwa (wg jak wyżej)".
4) "Roku Swiata 2237, prz. n. Chr. 1732, pojawiła się nagle kometa w okolicy Strzelca pod Jowiszem".
Wartości dzieła nie psuje powiązanie chronologiczne z wydarzeniami tego rodzaju, jak "początek świata", "potop" i legendy zaczerpnięte ze Starego Testamentu. Dziwnym się tylko
może wydawać, że Lubieniecki, który znał i propagował naukę
Kopernika, nie oparł się na jego uporządkowanej chronologii.
Według nowszych badań prof. M. K a m i e ń s k i e g o
("Problemy" VII, 379) pierwsze zjawisko komety podane
przez Łubienieckiego odnosi się do komety Halley'a, tej samej, którą po kilkudziesięciu okrążeniach Słońca obserwował
później Kopernik.
Tom trzeci zawiera opinie uczonych o naturze komet, i tu
właśnie Łubieniecki stara się zwalczyć mylne o nich pojęcia.
Drugie wydanie pojawiło się w Leydzie w r. 1681. Treść
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-dzieła

jest nie tylko astronomiczna, ale także historyczna. Praca
Lubienieckiego jest do dzisiaj pomocną przy identyfikowaniu
nowo pojawiających się jasnych komet w celu ustalenia ich
poprzednich pojawień. Autor posługuje się językiem łacińskim,
używając pseudonimu Rolicz (Rolitsius). Lubieniecki napisał
tównież bardzo cenione przez historyków dzieje ariaństwa
w Polsce pt. "Historia reformationis Polonicae ... ", wydane po
śmierci autora we Freistadzie w r. 1682. Rozmiarami jest to
niewielka książeczka formatu ćwiartki arkusza*).
Lubieniedcl zmarł tragicznie w Hamburgu, dnia 18. V.
1675 r. otruty wraz z dwoma córkami niewiadomo, czy przypadkowo, czy też przez przeciwników jego akcji reformatorskiej religijnej i społecznej. Portret jego znajdą czytelnicy
na tytułowej okładce "Uranii" XXIV nr 8.
KAROL

KOZIEŁ

-

Kraków

ZIEMIA JAKO PLANETA
(Dokończenie)

B i e g u n y Z i e m i. Powierzchnia kuli posiada dwa
punkty wyróżnione, zwane biegunami, które ze względu na
swoje niezwykłe własności zasługują na szczególną uwagę.
W wypadku Ziemi bieguny są punktami przecięcia się osl
obrotu z powierzchnią Ziemi. Od dawna interesowały one
umysły ludzlde. Ich osiągnięcie było celem ogromnej liczby
wypraw, z których niejedna skończyła się tragicznie, ponieważ oba bieguny ziemskie znajdują się w trudno dostępnych
krainach wiecznych lodów. Dopiero z początkiem obecnego stulecia udało się P e ary zdobyć w roku 1909 biegun północny,
a A m u n d s e n o w i w roku 1911 biegun południowy.
Bieguny są "punktami osobliwymi" kuli. W szczególnośct
w biegunach na Ziemi zbiegają się południki geograficzne, skąd
wynika, że same bieguny nie posiadają żadnej określonej dłu
gości geograficznej. Ponadto nie można na biegunach mówić
o stronach świata w zwykłym sensie. Na biegunie północnym
każdy kierunek jest południowy, a wybierając się z bieguna
południowego w jakąkolwiek stronę zawsze idziemy ku pół
nocy. Gwiazdy obserwowane z biegunów ziemskich, poruszając się po kołach równoległych do horyzontu, nie pozwalają
*) Obie książki znajdują się obecnie. na wystawie "Odrodzenia"
W Warszawie, w "sali ariańskiej", następnej za salą Kochanowskiego
(I piętro, skrzydło wschodnie).
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na wyznaczanie czasu mieJscowego. Słońce, które
w ciągu roku po ekliptyce nachylonej do .równika niebieskiego, w czasie jednej polowy roku świ e ci na biegunach
nad horyzontem, a przez na s tępne pół roku okolice biegunów są pogrąż one w długi ej riocy.
w· związku z odkryciem pokładów węgla na wyspach
Spitzberg, położonych na dalekiej północy, od dawna zadawali sobie geologowie pytanie, jak to jest możliwe, żeby kiedyś przed milionami lat w epoce węglowej tak blisko bieguna
północnego mogły rosnąć potężne lasy tropikalne i postawili
od razu hipotezę, iż widocznie w tych czasach bieguny Ziemi
znajdowały
się
zupełnie
gdzie mdziej niż obecnie. Co
prawda astronomowie znają i dzisiaj ,,wędrówki" biegunów
Ziemi, ale te przemieszczenia odbywają się w obrębie koła
o promieniu zaledwie 10 m i w żaden sposób nie mogą tłu
maczyć zagadki geologów . Już matematyk szwajcarski E ul er
(1707-1783) wi e dział, że bieguny Ziemi powinny przemieszczać się na powierzchni Ziemi i · opisywać na niej maleńkie
koła raz na 305 dni. Gdy astronomowie udoskonalili sztukę
wyznaczania szerokości geograficznych punldów na Ziemi,
które nie podają nic innego, jak tylko kątową odległość
(uzupełnioną do 90°) danego punktu od bieguna, udało się
stwierdzić owe wędrówki biegunów, jednakże nie w okresie
przewidzianym przez Eulera, ale - jak to stwierdził C h a nd l er - - w okresie 428-dniowym. Różnica okresów wynikła stąd, iż Euler założył w swych rozważaniach, że Ziemia
jest ciałem doskonale sztywnym, podczas gdy w rzeczywisteści zachowuje się ona, jeśli chodzi o jej ruch obrotowy,
tak jak kula z żelaza. Obecnie obserwowane ruchy bieguna nie
tłumaczą więc zagadki węgla na Spitzbergach. Aby zagadkę h~
wyjaśnić, musimy sięgnąć do bardzo odległych czasów, gd)
skorupa ziemska była jeszcze nieustalona i miało miejsce t"lki rprzemieszczanie się kontynentów, jakie obserwujemy jeszcze
obecnie w postaci oddalania się lądów Afryki i Ameryki Południowej, jako też zmiany w układzie mas wewnątrz Ziemi.
W czasach tych mogły mieć miejsce duże zmiany położenia
osi obrotu Ziemi, a więc i biegunów, co z kolei znacznie zmieniało oblicze Ziemi. Widomym świadkiem tych odległych przemian są do dziś dnia bieguny magnetyczne Ziemi, które wcal ~
nie koincydują z biegunami geograficznymi. Północny biegun
magnetyczny położony jest na półwyspie Boothia Felix, a południowy w kraju Victoria na Antarktydzie, przy czym szerokości geograficzne obu biegunów wynoszą 72°-73°. Oś magnetyczna Ziemi tworzy zatem z osią obrotu dość znaczny kąt.
Widocznie układ mas żelaza w pewnym okresie ustalania się
nam

krąży
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powierzchni Ziemi nie nadążył już za dalszymi wędrówkami
biegunów geograficznych Ziemi.
Masa i wnętrze Ziemi. Fizyka uczy nas, jak na podstawie prawa grawitacji zważyć m.ożna Ziemię, porównując jej
masę z masą jakiegokolwiek ciała, które ona przyciąga. Znaleziono w t.e n sposób, że Ziemia waży 6 000 000 090 000 000 000 000
tun, co przez porównanie z jej objętością daje na gęstość
Ziemi liczbę 5,5 w stosunku do wody. Jeżeli zważymy, że gę
stość zewnętrznych warstw skorupy ziemskiej zawarta jest mię
dzy 2,5 a 3,0, musimy stąd wywnioskow.;J.ć, iż wnętrze Ziemi,
G w szczególności jej jądro, posiada gęstość znacznie większą
'(,d przeciętnej, czyli, że widocznie zbudowane jest z metali
ciężkich. Bliższych wiadomości o wnętrzu Ziemi dostarczyło
nam dopiero badanie trzęsień Ziemi. Jak to możliwe? Każde
trzęsienie Ziemi, które powstaje najczęściej na skutek przemieszczeń, czy też zapadania się pewnych warstw skorupy
ziemskiej, rozchodzi się w postaci fal, tak jak np. zakłócenie
powstające wskutek rzucenia kamienia do stawu. Przy pomocy czułych, odpow1ednio zawieszonych wahadeł, zwanych
:sejsmografami, obserwujemy w różnych punktach na Ziemi,
nieraz bardzo odległych od ogni5ka trzęsienia, kilka rodzajów
fal sejsmicznych, z których
niektóre przeszły przez wnę
trze i przez jądro Ziemi, a
inne znowu poruszały się po
powierzchni Ziemi. Z analizy
wykresów, które otrzymujemy przy pomocy sesjmografów, wnosimy nie tylko o położeniu ogniska trzęsiema,
ale również i o budowie wnę
trza Ziemi. Tak, jak lekarz
W swoim laboratorium może
przy pomocy promieni Roentgena prześwietlić chorego
człowieka, tak natura sama
przez trzęsienia "prześwietla"
Rys. L Budowa wnętrza Ziemi .
Ziemię falami sejsmicznymi.
\V wyniku analizy wykresów trzęsień Ziemi znaleziono, że pod
~korupą ziemską, której grubość wvnosi przeciętnie 100 km,
~najduje się warstwa zwana płaszczem o grubości l 000 km
1_ gęstości 13,5 w stosunku do wody. P.od nią tzw. warstwa po:srednia, w której występuje przede wszystkim żelazo i nikiel
() grubości 2 000 km, a wreszcie jądro Ziemi o gęstości 9-11
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i o bardzo wysokiej temperaturze rzędu 10 000°, złożone z innych metali ciężkich (por. rys. 1). Oczywiście, jeśli chodzi
o skład wnętrza Ziemi, to pewne wiadomości mamy jedynie
odnośnie do cienkiej warstwy skorupy ziemskiej, bo przecież
najgłębsze wiercenia sięgają niespełna 3 000 m (w jednej z kopalń pod Rybnikiem na Śląsku).
A t m o sfer a Z i e m i. Jest rzeczą zrozumiałą, że o ile
w przypadku innych planet znane nam są przede wszystkim
górne warstwy ićh atmosfer, o tyle dla Ziemi najdokładniejsze
wiadomości mamy odnośnie najniższych warstw jej atmosfery;.
siedzibą bowiem człowieka jest dno oceanu powietrznego.
zwanego atmosferą Ziemi. Pomiary składu chemi~znego mieszaniny gazów, z jakich składa si~ powietrze atmosferyczne,
dokonane na różnych wysokościach nad powierzchnią Ziemi
aż do mniej więcej 20 km, wykazały, że skład ten jest prawie
niezmienny i przedstawia się następująco : 780/o azotu, 210/c.
tlenu oraz 1°/o w sumie takich gazów jak argon, dwutlenek
węgla, neon, hel, wodór, krypton i ksenon. Fakt ten- wbrew
temu, co na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać, że mianowicie w wyższych partiach atmosfery reprezentowane będą
jedynie najlżejsze gazy, tj. wodór i hel - świadczy o tym, iż
w ldolnych warstwach atmosfery ma miejsc.e ;s tale potężne
mieszanie się jej składników. W tych najniższych warstwach
atmosfery zachodzą też procesy składające się na to wszystko,
co określamy mianem pogody. Tu, w tej tzw. troposferze, której wysokość sięga od 9 km nad powierzchnię Ziemi na biegunach do 17 km nad równikiem, powstają chmury i burze.
wieją wiatry 10raz mają miejsce wszelkiego rodzaju opady
atmosferyczne. Powietrze jest w troposferze zawsze mniej lub
więcej wilgotne, to znaczy zawiera zmienną ilość pary wodnej.
Od granicy troposfery, którą stanowi górna inwersja temperatury, tj. odwrócenie normalnego spadku temperatury wynoszącego w troposferze od 0,5° C do 0,7° C na 100 m, rozciąga
się tzw. stratosfera. Nad Europą Środkową na przykład sięga
troposfera do 10112 km, gdzie temperatura wynosi już - 55°C
'i utrzymuje się około tej wartości aż do 30 km. W stratosferze
stwierdzono na wysokości mniej więcej 25 km istnienie· waż
nej dla organizmów żywych na Ziemi warstwy ozonowej, której rola polega na absorpcji biologicznie szkodliwej ultrafioletowej części widma słonecznego. Radiotechnicy zaś wyróż
niają na wysokości średnio 100 km nad powierzchnią Ziemi
tzw. jonosferę, tj. warstwę złożoną z jonów i wolnych elektronów, która dzięki swym własnościom odgrywa dużą rolę przy
komunikacji radiowej na duże odległości, pozwalając np.
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transoceanicznym falom radiowym po odbiciu się od niej docierać do odległych kontynentów.
N ar o d z i n y i w i e k Z i e m i. Świat gwiazd jest przerażająco pusty, czyli wzajemne odległości gwiazd-słońc są
niesłychanie duże w stosunku do ich rozmiarów. Dosadnie
przedstawia ten stan rzeczy porównanie, którego używa
Je a n s, pisząc: "Pozostawmy w Europie przy życiu tylko 3 osy.
Będą one wówczas gęściej jeszcze rozmieszczone w powietrzu
nad Europą niż rozmieszczone są gwiazdy w przestrzeni, przynajmniej w znanych nam okolicach wszechświata". Toteż
spotkanie się dwóch gwiazd-słońc jest niesłychanie mało prawdopodobne. Pomimo tego wypowiedział Je ans przypuszczenie,
że dwa do trzech miliardów lat temu spotkało się nasze Słońce
z inną gwiazdą-słońcem i spotkaniu temu zawdzięczamy powstanie systemu słonecznego, czyli między innymi narodziny
Ziemi. Przy zbliżaniu się bowiem tych dwóch słońc do siebie
powstać miała na naszym Słońcu fala przypływowa, która
w momencie największego działania grawitacyjnego spowodowała wyrwanie z łona Słońca pewnej ilości materii w postaci
ognistej smugi. Ostygając i kondensując się, podzieliła się ta
materia następnie na oddzielne "krople". Jedną z takich "kropel" miałaby być nasza Ziemia. Aczkolwiek teoria ta może
wydawać się bardzo sugestywną, jednakże ściślejsze badania
przeprowadzone w szczególności przez astronoma radzieckiego
P a r i j s k i e g o wy kazały, że hipoteza Je ansa nie da się
utrzymać. Ostatnio wystąpił z nowymi koncepcjami na temat
pochodzenia Ziemi akademik O. J. S c h m i d t (por. Urania,
7. XXIII, str. 129-138), który mówi o chłodnym początku
Ziemi. Według jego teorii Słońce pochwyciło przed miliardami
lat część obłoku ciemnej materii, która znajdowała się na jego
drodze i Ziemia razem z innymi planetami powstała wówczas
z chłodnej materii meteorycznej i pyłowej, z jakiej obłok ten
się składał. W każdym razie trzeba stwierdzić, że teorii
Schmidta nie można postawić tych zarzutów natury mechanicznej, które obaliły starą mgławicową teorię L a p l a c e'a
oraz teorię przypływową J eansa.
Poza szacowaniami geologicznymi wieku Ziemi posiadamy
dzisiaj metody fizykalne, pozwalające nam ocenić zmacznie
dokładniej wiek rozmaitych formacyj geologicznych. Metody
te oparte są na teorii rozpadu ciał promieniotwórczych.
Wiadomo, że uran i tor ulegają stałemu rozp<tdowi i poprzez
szereg stadiów przechodzą w końcu w ołów. Proces ten ma zupełnie określony przebieg i np. l Ofo uranu rozpada się w ciągu
66 000 000 lat. Ponieważ ostateczny produkt roopadu uranu,
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ołów, ma c1ęzar atomowy 20fi, a ołów pochodzący z toru 208
w odróżnieniu od ołowiu zwykłego, którego ciężar atomowy
wynosi 207, zatem nie ;zachodzi niebezpieczeństwo pomyłki
przy szacowaniu wieku poszczególnych skal w zależności od
zawartości w nich ołowiu. Przy zastosowaniu opisanej metody
stwierdzono, że wiek wczesnych formacyj geologicznych wynosi około l 800 000 000 lat, a więc wiek Ziemi ocenić możemy
na co najmniej 2 miliardy lat.

KONRAD RUDNICKI -

Warszawa

MARS
Następną po Ziemi planetą układu słonecznego jest Mars.
Jest on najlepiej poznany ze wszystkich planet. Złożyło się
na to kilka przyczyn.
Mars jest bliskim towarzyszem Ziemi. Jego orbita posiada
wielką półoś, wynoszącą 227,72 mln. km, to znaczy jest 1,524
razy większa od orbity Ziemi. Ziemia dokonuje jednego obiegu
dokoła Słońca w ciągu 365,26 dnia, Mars w ciągu 686,!l8
naszych dni. Ponieważ płasji:czyzny obu orbit tworzą z sobą
kąt zaledwie 1°51', można uważać z grubsza że obie planety
poruszają się w jednej płaszczyźnie. Co 779,44 dnia Ziemi:-,
dogania i mija Marsa. Obie planety przez chwilę poruszają
się wtedy równolegle do siebie, a odległość między nimi jest
stosunkowo niewielka, bo wynosi średnio zaledwie 78 mln. krr:..
Takie położenie nazywamy o p o z y c j ą Marsa, gdyż świeci
on wtedy po przeciwnej stronie nieba niż Słońce. Wprawdzie
jeszcze bardziej zbliża się Ziemia do Wenus, gdy ta ją mija
w średniej odległości 41 mln. km, ale Wenus, jako planeta
dolna - tzn. krążąca wewnątrz orbity Ziemi - jest wtedy
odwrócona do nas nieoświetloną stroną, a gdy zwraca ku nam
na tyle szeroki sierp, że można czynić należyte obserwacje
powierzchni, odległość jej wynosi już przynajmniej 100 mln.
l{m. Mars nie jest wprawdzie planetą najbliższą Ziemi, ale
jest planetą , która może być obserwowana z najmniejszej
odległości.

' Orbita Marsa posiada dość duże spłaszczenie (mimo0,093) i dlatego nie wszędzie jest jednakowo odległa
od o-rbity Ziemi. Ponieważ okresy obiegu Ziemi i Marsa nie
są współmiern~. opozycje zdarzają się w rozmaitych położe
niach Marsa na orbicie. Mniej więcej co 16 lat opozycja wypada w czasie, gdy Mars jest w pobliżu perihelium. Jego odległość od Ziemi jest wtedy wyjątkowo mała i może dojść do
śród

·

URANIA

173

zaledwie 55 mln. km. Świeci wtedy na niebie jako gwiazda
minus 2,8 wielkości, a wanmki obserwacji są nadzwyczaj dogodne. Nazywa się to w i e l k ą opozycją. Na rys. l zaznaczone są położenia Marsa i Ziemi w czasie ubiegłych
i przyszłych opozycji. Widzimy, że najbliższe wielkie opozycje
wypadhą w latach 1956 i 1971.
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i przyszle opozycje Marsa (cyframi rzymskimi oznaczono
miesiące).

Drugim czynnikiem ułatwiającym w decydujący sposób
zdobywanie wiadomości o Marsie jest nadzwyczajna przeźro
czystość jego atmosfery, przez którą zawsze można dojrzeć
~tałą powierzchnię planety. To też od wieku XVIII sp:lrządzano
już mapy Marsa, a w drugiej połowie wieku ubiegłego Schiaparelli nadał utworom na jego powierzchni nazwy przyjęte
do dziś . Bliższe badania wykazały, że atmosfera Marsa jest
nie tylko bardzo przezroczysta. ale i stosunkowo rzadka. Ponieważ w dodatku Mars jest mniejszy od Ziemi (jego średnica
wynosi zaledwie 0,531 ziemskiej), a sila ciąż e nia przy
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jego powierzchni jest prawie 3 razy mrueJsza niż u naswynosi tam zaledwie kilka centymejest dziesięciokrotnie niższe od ziemskiego. Wskutek niewielkiej gęstości atmosfery Marsa badanic
jej składu chemicznego napotyka na pewne trudności. Przyjmuje się , że głównym składnikiem - podobnie jak w naszej
atmosferze - jest azot. Należy się domyślać w niej obecności
tlenu. Jego procentowa zawartDść jest jednak setki razy mniejsza niż w naszej atmosferze. Również mniejszy procent przypada na parę wodną.
Mars posiada rzucającą się w oczy intensywną , czerwoną
barwę kolor krwi, któremu zawdzięcza nazwę boga wojny.
Dopiero po dłuższym wpatrywaniu się przez lunetę można na
jej tle zauważyć ciemniejsze i jaśniejsze miejsca. Odnosi się
wrażenie, że Mars jest pokryty plamami o różnej barwie.
Jedne są niebieskawo-zielone, inne - białe. Ścisłe pomiary
kolorymetryczne B ar a b a s z e w a okazały jednak, że podstawową barwą wszystkich części Marsa jest czerwona. Róż
nice występują tylko w jasności, nasyceniu i odcieniach barwy.
Różne odcienie czerwonego sąsiadujące z sobą , przez kontrast
wydają się zielonkawe lub białe.
Zgodnie z tradycją ciemne miejsca powierzchni Marsa
nazywa się m orz a m i, jaśniejsze - l ą d a m i. Do ostatnich
dziesiątków lat przypuszczano, że morza na Marsie są prawdziwymi zbiornikami wody. Dopiero niedawno zwrócono
uwagę, że otwarte zbiorniki wody musiałyby odbijać Słońce,
podobne jak nasze morza, czy oceany. Słońce odbijające się
w wypukłościach oceanów powinno świecić jako jasny punkt.
Takie odbicia Słońca musiałyby czasem być widoczne przez
lunety. W rzeczywistości podobnych zjawisk nigdy nie obserwowano. F i e sjen k o w wyliczył, że ich brak świadczy, że
nie ma na Marsie otwartych zbiorników wody - przynajmniej
o średnicach większych niż 300 m.
Jak wiadomo, na Marsie obserwowano wielokrotnie ciemne,
proste linie przebiegające wśród lądów i łączące z sobą po:szczególne morza. Odkrył je w r. 1877 Schiaparelli i nazwał
kanałami. Sam odkrywca i wielu innych naukowców biorąc pod uwagę ich geometryczne kształty uważało je za
kanały nawadniające, dzieło rozumnych istot marsjan.' Ponieważ jednak "morza" marsjańskie nie posiadają wody, więc
i "kanały" łączące je nie mogą być siecią irygacyjną. Zresztą
najnowsze badania powierzchni Marsa wykazują, że kanały-
których wprawni obserwatorzy znają około 600 - często nie
ciśnienie atmosferyczne
trów słupa rtęci, czyli
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geometrycznymi liniami, lecz łańcuszkami drobnych plamek i pasemek, które oko ludzkie łączy w linie proste. Te
utwory powierzchni Marsa, niewątpliwie osobliwe i charakterystyczne, nie potrzebują być dziełem rozumnych istot, lecz
:zapewne są tworami geologicznymi.
Brak otwartych zbiorników wody, niewielka ilość pary
wodnej w atmosferze i mała ilość chmur, które na oświetlonej
części. planety obserwuje się tylko wyjątkowo, każą przypuszczać, że Mars jest planetą suchą, pustynną. Przemawia
za tym czerwony kolor przypominający całkowicie barwę niektórych pustyń ziemskich. Niektóre zjawiska atmooferyczne
nasuwają przypuszczenie, że przynajmniej jasne części powierzchni, tzw. lądy, są rzeczywistymi pustyniami pokrytyn1i
piaskiem i pyłem. Czasem obserwuje się mianowicie zamglenie
pewnych części powierzchni. Zarysy ciemniejszych i jaśniej·
szych plamek zacierają się i zaczynają być widoczne dopiero
po upływie dłuższego czasu. Niektórzy usiłują widzieć w tych
zjawiskach zwykłą mgłę lub zachmurzenie. Jednak pojawianie
się takich zmętnień przede wszystkim w miejscach jasnych,
a więc suchych, każe przypuszczać, że idzie tu o burze piaskowe, po których często przez kilka dni pyły unoszą się jeszcze
w atmosferze. Liczne takie burze obserwowano np. w r. 1939.
Wokół obu biegunów Marsa widać wyraźne białe plamy.
Od najdawniejszych czasów nazwano je czapami polarnymi.
Interpretacja tych plam jako pokryw lodowych w strefie po- '
larnej została potwierdzona również przez współczesne badania. Oś obrotu Marsa tworzy z prostopadłą do płaszczyzny
jego orbity kąt 25°, a więc prawie taki sam jak oś ziemska.
Zmiany pór roku zachodzą wskutek tego całkowicie podobnie
jak na Ziemi, tylko że rok trwa 1,88 razy dłużej. Rozmiary
·czap są większe zimą niż latem, co wskazuje na jesienne osadzanie się lodów oraz tajanie ich na wiosnę.
Zmiany powierzchni zajętych przez lody podbiegunowe są
bardzo duże. Często w lecie czapa polarna ginie całkowicie .
.Jest to dziwne, gdyż natężenie promieniowania słonecznego
.Jest na Marsie 2,5 raza słabsze niż na Ziemi, a - jak wia<iomo - u nas nigdy w lecie nie tają wszystkie lody biegunowe. Niegdyś próbowano wyjaśnić to tym, że marsyjskiE:
czapy polarne nie są z lodu, lecz z zestalonego dwutlenku
węgla, który topi się w niższej temperaturze. Bezpośredni,
pomiary temperatury topniejącej czapy lodowej :na Ma.rsti.e
oraz pewne rozważania teoretyczne dotyczące fizyki jego atmosfery każą przyjąć prostsze wyjaśnienie. Po prostu czapy polarne są bardzo cienkimi warstwami lodu, co najwyżej kil-
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kunastocentymetrowej grubości. Zgadza się z tym zarówno
znaczna prędkość zmniejszania się pol.)rywy lodów wiosną, jak
i fakt, że stopiona woda nie tworzy mórz ani jezior, lecz szybko
paruje i zostawia za sobą suchą powierzchnię czerwonej barwy.
Wskazuje na to również czerwone zabarwienie samej czapy
polamej spowodowane przeświecaniem poprzez cienki lód
powierzchni Marsa.
Ponad czapami lodowymi unoszą się stale obłoki widoczne
tylko w promieniach niebieskich. Bieguny są też jedynymi
znanymi stale zachmurzonymi okolicami Marsa. Przypuszcza
się dziś powszechnie, że czapy biegunowe powstają jes,ienią
albo z opadów śnieżnych spadających z tych chmur, albo też
z wody osiadającej bezpośrednio z powietrza na zimnej ziemi
pod postacią szronu. Podobnie wiosną topniejący lód, względ
nie śnieg, prawdopodobnie od razu paruje.
Cyrkulacja wody na Marsie jest więc całkowicie inna niż
na Ziemi. Wilgoć powstała w atmosferze z wiosennego taj an·i a czapy polarnej rozchodzi się po całej półkuli planety
i przypus'z czalrrie pod postacią nocnych ros zwilża jej suchą
powierzchnię, zwłaszcza miejsca niżej położone. I odwrotnie,
wilgoć gleby przechodzi do atmosfery bezpośrednio pod wpły
wem wysuszającego działania wi atru. Nie jest jednak wykluc:?Jone, że nocą - a więc na półkuli nieoświetlonej, której
nigdy nie mo,żemy obserwować - padają deszcze czy śniegi.
Bezpośrednie obserwacje nie wykazują na Marsie istnienia
nierówności powierzchni. Może to jednak pochodzić po prostu stąd, że warunki do zaobserwowania gór na Marsie są
znacznie gorsze niż np. na Księżycu. Oprócz większej odleg łości poważną przeszkodę stanowi to, że Mars jest planetą
zewnętrzną i my, krążąc stale wewnątrz jego orbity, możemy
widzieć tylko tę stronę planety, która właśnie jest zwrócona
do Słońca. W ten sposób oglądamy ewentualne góry marsyjskie zawsze od strony, od której padają na rrie promienie
słoneczne tak, że wszelkie cienie kryją się przed naszymi
oczami. W najdogodniejszym położeniu, gdy Mars jest w kwadraturze, jako nieoświetlony dostrzegamy wąski sierp o szerokości 1 / 8 średnicy planety. Terminator odgraniczający stronę
cięmną od jasnej przebiega na Marsie z powodu przezroczystości atmosfery dość ostro i musi się wyginać na nierównościach powierzchni. Daje to pewną możliwość określenia pofałdowania skorupy Marsa. Na podstawie kilku niezbyt pewnych obserwacji wizualnych takich wygięć można mianowicie
przyjąć , że na Marsie istnieją niskie łańcuchy górskie o wy1
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mniejszej niż 3 km nad poziom otaczającej powierzchni..
Na pofałdowanie skorupy wskazuje również nierównomierna
szybkość topnienia czap lodowych w różnych okolicach polarnych.
Najbardziej interesującymi tworami na powierzchni Marsa
są ciemne plamy morza. Od czasu, gdy zaczęto wątpić, żeby
to były rzeczywiste zbiorniki wody, zwróc:mo uwagę, że mogą
to być okolice porośnięte' roślinami, za czym przemawiałby
zielonkawo -1;1.ieb1eskaw"j odcień barwy. Oczywiście można
również uważać, że to po prostu części powierzchni o innej
budoiWie geologicznej.
Do dziś trwa spór, czy światło odbite od tych zielonkawych
plam jest podobne do światła odbitego od roślin ziemskich
czy też nie. Sporu dotychczas nie można definitywnie roz-·
strzygnąć, gdyż badania spektroskopowe światła odbitego są
w ogóle trudne, tym bardziej jeśli idzie o niewielkie ilości
światła dochodzące od ciał niebieskich. Nie jest to jednak spór
istotny, bo nie ma powodu zakładać, że roślinność na Marsie
musi mieć podobne własności do roślinności ziemskiej . To tez
nawet jeśliby się okazało, że nie ma racji grupa T i c h o w :l,
która utrzymuje, że morza marsyjskie odbijają światło podobnie do roślinności wysokogórskiej, to wcale nie dowodzi
jeszcze braku roślinności na Marsie.
Poważnym argumentem za istnieniem roślinności są zmiany
barwy związane z porami roku. Od dawna zauważono, że duże
ciemne plamy, podobnie jak i mniejsze (w szczególności "kanały") zmieniają barwę w sposób regularny. Ciemnieją wiosną i jaśnieją zimą. Niektórzy obserwatorzy twierdzą, że można
dostrzec jeszcze pewne subtelne efekty, jak np. wybitne natqżenie barwy żółtej w lecie hipotetyczne żółknięcie liści.
Wprawdzie sezonową zmianę barwy można by starać się wyjaśnić jakimiś cyklicznie zachodzącymi procesami geologicznymi natury fizycznej, czy chemicznej, jednak przykładów
takich procesów na Ziemi nie znamy. Znamy natomiast dobrze cykliczne procesy w świecie roślinnym i dlatego najbar··
dziej naukowym wyjaśnieniem odpowiednich zmian na Marsie jest przyjęcie istnienia na nim roślinności.
Należy zauważyć, że nie wszystkie morza zmieniają barwę.
Istnieją i takie, na których dostrz:ega się tylko ogólne pociemnienia i rozjaśnienia. Należy do nich np. Mare Acidalium. Można przypuszczać, że te morza są martwymi dolinanil o nieco innym zabarwieniu. Ciemnienie należy przy
~ym interpretować jako zwilżanie gleby rosą, rozjaśnianie Jako parowanie.

178

URANIA

Niektóre ciemne miejsca na Marsie nie tylko zmieniają
ale również i kształty, co wskazuje, że nie wszystkie
jednakowo pomyślne dla rozwoju roślinności. Czasem
okolice porośnięte, graniczące z pustynią marnieją, a czasem
znowu roślinność porasta sąsiednie części pustyń. Szczególnie wyraźnie to zjawisko występuje w "kanałach". O zmianach ich szerokości i kształtu wiedział już Schiaparelli.
Ogółem roślinnością pokryte jest dwadzieścia kilka procent powierzchni Marsa. Nie należy jednak wyobrażać sobie,
że jest to jakiś zwarty gąszcz roślinny. Podstawowy czerwony
kolor mórz, któremu zieleń dodaje tylko specyficzny odcień,
wskazuje, że są to raczej jakieś skąpe krzaczki porastające
zrzadka urodzajniejsze miejsca pustyni.
Roślinność zaczyna się zielenić wiosną. "Opadanie liści"
obserwuje się już z nastaniem lata. Można to wytłumaczyć
tym, że głównym czynnikiem regulującym życie na Marsie
Jest woda, której wiecznie brak. Do małej ilości tlenu, do
zimna, do ostrych zmian temperatury w czasie doby trwają-
cej na Marsie 24 godziny i 37 minut (w ciepłych miejscach
dniem do + 30°, nocą - kilkadziesiąt stopni poniżej zera)
rośliny umiały się przystosować. Minimalna ilość wody jest
jednak potrzebna koniecznie. To też wegetacja zaczyna się,
gdy tylko zaczyna topnieć na danej półkuli czapa polarna
i wiatry przynoszą wilgoć bliżej równika, a ustaje, gdy w końcu
lata lody biegunowe nie tają juz, lecz przeciwnie wilgoć
zaczyna się ponownie osadzać przy biegunie. Jest oczywiście
fantazją mówić o kształcie i budowie roślin marsyjskich,
można jednak przypuszczać, że potrafią one czerpać wilgoć:
bezpośrednio z powietrza, a przynajmniej zadawalać się rosą.
Skoro istnienie roślin można uważać za wielce prawdop::ldobne, nasuwa się pytanie, czy istnieją tam również zwierzęta.
Odpowiedzieć można na to tylko, że dotychczas żadnych śla
dów życia zwierzęcego na Marsie nie dostrzeżono·, ale też jeśliby istniały zwierzęta wielkości naszych, a choćby i rozmiarów kilkuset metrów, to przez dzisiejsze teleskopy musiałyby
zostać nie dostrzeżone. Warunki klimatyczne, aczkolwiek dużo
ostrzejsze niż na Ziemi, są jednak wystarczające do istnienia
zwierząt zbliżonych do naszych. Lecz trzeba wziąć pod uwagę,
że podział istot żywych na królestwa roślin i zwierząt, może
wcale nie obowiązywać na Marsie, którego drogi rozwoju były
inne. Mówimy o "roślinach" na Marsie, mając na myśli istoty
żywe, porastające duże obszary powierzchni i zmieniające (za!ładniczo zieloną) barwę w zależności od pory roku; czy są to
jednak roś l i n y w sensie biologicznym?
barwę,
lata są
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Z chwilą, gdy przekonano się, że jest bardzo nieprawdopodobne, by kanały marsyjskie były siecią irygacyjną, zabrakro
również podstaw do twierdzenia, że istnieją na Marsie jakieś
istoty rozumne. Z drugiej strony nie ma też żadnych danych
:przeciw temu. Snucie fantastycznych przypuszczeń, lub nawet stawianie mniej czy więcej ugruntowanych hipotez, staje
się obecnie coraz mniej aktualne. Wydaje się, że kwestię ży
cia na Marsie najlepiej wyjaśnią podróże międzyplanetarne.
Mars posiada dwa malutkie księżyce odkryte przez A.
H a 11 a w czasie wielkiej opozycji w 1877 r. - Fobooa i Deimesa. Są to niewielkie okruchy kosmiczne o kilkunastokilometrowych średnicach i masach setki tysięcy razy mniejszych
od masy planety. Zresztą zarówno rozmiary jak i masy znamy
tylko z grubszego oszacowania, gdyż są za małe, aby je można
bezpośrednio mierzyć. Fobos i Deimos krążą dużo bliżej Marsa
niż Księżyc od Ziemi i dlatego mimo niewielkich vozmiarów - wydają się na niebie marsyjskim zaledwie kilka razy
mniejsze od naszego Księżyca. Fobos dokonuje kilku obiegów
wokół Marsa w czasie jednej tamtejszej doby. Okres obiegu
Deimesa jest nieco dłuższy od doby. Osobliwe ruchy tych
maleńkich i ruchliwych księżyców stanowią oddzielny, skomplikowany temat.
KRONIKA
Opozycja Marsa ·w 1954 roku

Planeta Mars, obiegając naokoło Słońca po swej eliptycznej orbicie
ze znacznym mimośrodem, wynoszącym 0,0933, podchodzi co 15-17
lat dość blisko do Ziemi na odległość, dochodzącą do 55 mln. km (por.
artykuł K. Rud..Tlickiego "Mars" w niniej~zym numerze Uranii). Takie
jego opozycje noszą nazwę "w.ielkich opozycji". W bieżącym stuleciu
miały one miejsce w r. 1909, 1924, 1939 ,a1 dwie następne przypadną
na r. 1956 oraz 1971. Przy każdej z nich Mars jest starannie obserw()wany, a obserwacje te zbliżają nas coraz bardziej do wyj.aśnienia zagadnienia przyrody tej planety i warunków życia na niej.
Aczkolwiek najbliż.s2la wielka opozycja nastąpi dopiero za dwa lata,
to jednak warunki opozycji w br. nie będą od niej bardzo się różniły.
W Przeciwstawieniu ze Słońcem Mars będzie w dn. 24 czerwca, zaś
najbliżej Zi€1IIJ.i na początku lipca. Odległość jego od nas wyniesi~
Wówczas 64 miliony km. Niestety, południowa jego deklinacja wyniesie
w OWym czasie 28°, czyli że największa jego wysokość nad horyzontem
środkowej P·olski będzie około 10°. Natomiast, pozycja jego dla obser-
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watorów półkuli południowej bqdzic bardzo dogodna, a w obserwatorium Bloemfontein (Afryka Poludniowa) okaże się on nawet w zenicie.
Toteż już obecnie czynione są
przygotowania do obserwacji tej
planety, głównie na półkuli południowej. Ogólne kierownictwo nad
obserwacjami Marsa w Bloemfontein objął astronom E. S. S l i p h er
z Lowell Obs8rvatory, które - jak wiadomo - polożyło wielkie zasługi w wyjaśnieniu przyrody MaTsa. Slipher zamierza obserwować
Marsa za pomocą 27 -calowego refraktora, największego na półkuli
południowej, należącego do obserwatorium Lamont-Hussey. Zamierzone
są także obserwacje z samolotów stratosferyc=ych, a możliwe, że i za
1-·0mo::ą
automatycznych przyrządów umieszczonych w wyrzucanych
poza stratosterę rak1eta•ch (podajemy to na odpowiedzialność prasy
zagranicznej).
Ponadto, największe teleskopy świata - 5-metrowe "Wielkie Oko"
na górze Palomar w Kalifornii, oraz 2 1/2-metrowy teleskop na górze
Wilson - będą wykorzystane dla obserwacji Marsa; w obserwatoriach
tych wysokość jego r.ad horyzontem wyniesie w południku około 30°.
W tym pnedsięwzięciu, w którym weźmie udział 14 krajów świat3,
zamierzO'lly jest cały szereg pomiarów i zdjęć Marsa, m. in. przez filtry
nicbieskic i czerwO'llc, co pozwoli na bliższe wyjaśnienie przyrody teJ
zagadkowej planety. Bardzo wielkie zasługi w tej dziedzinie położył
słynny radziecki astronom prof. G .a b r i c l T i c h o w, który b:ada tę
planetę już od przeszło 45 lat. Jemu szezególnie zawdzięczamy wyjaśnienic niehieskawej barwy roślinności na Marsic i powstanic nowej
tnauki - astrobotaniki - badającej świat roślinny za pomocą spektroskopów.
M. K.
Zeszłorocz n e

kom ety

Wychodząc z założenia, że Urania powinna zawierać przegląd aktualnych zjawisk nicbicsk ich, podajemy zestawienic komet, jakie były
obserwowane w r. 1953.
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Drogi komet: nr. 352 z r. 1513, nr. 368 z r. 1531 (według obserwacji Apianu~a), oraz nr. 369 z r. 1532 (według Fracastora).
Miedzioryt z

dzieła

Lubienieckiego pt. "Theatrum Cometicum" .

Fotografie Marsa dokonane przy pomocy 5-metrowego teleskopu w świetle niebieskim
(obie górne i lewa dolna) i w czerwonym (prawa dolna) .

~\Vyżs;z.e

fotografie przedstawiają tę samą (w przybliżeni~) część powierzchni Marsa~
lewej stronie mamy na półkuli południowej planety (południe u góry) wiosnę,
a po prawej stronie - lato.

Mapka Marsa (wg Roczn. Astr. Obs. Krak. T. IV) otrzymana w Poznaniu, w 1924 r., z obsewacji dokonanych lunetami no i 160 mm średnicy obiektywu. Siatka długości i szerokości areograficznych naniesiona jest w odstępach lO-stopniowych; południe u góry.
l. Trivium Charontis
2. Mare Cimmerium
3. Eridania
4. Aeolis

5.
6.
7.
8.

Hesperia
Ausonia
Mare Tyrrhenum
Syrtls Minor

9.
10.
11.
12.

Syrtis Maior
Hellas
Sabaeus Sinus
Deucal!onls Reglo

13.
14.
15.
16.

Noachis
Margaritifer Sin.
Pyrrhae Reglo
Aurorae Sinus

17. Lacus SoUs
-18. Aonlus Sinus
19. Mare Slrenum
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data przejścia przez punkt przysłoneczny,
zaobs('rwowana, i - nachylenie orbity do
płaszczyzny drogi Ziemi, e mimośród, q odległość w perihclium,
P okres obiegu. Dlz obliczenia połowy osi wielkiej elipsy (a) służy
wzór:
-

M -

liczba

pojawień
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największa

T -

jasność

q

a= 1-e.

•

Należy jeszc20 wyrnieme kometę periodyczną Schwassmarnna-Wachmanna I (P '-' 16a,J6), która zaobserwowano 1953. III. 15 jako obiekt
16m (M
15m). Posiada ona orbitę o małym mimośrodzie (e - 0,136,
q = 5,525 j. a.), mniejszym niż u Plutona i Merkurego i dlatego jest
obserwowana podczas każdej niem::tl opozycji.
Tak więc mieliśmy w r. 1953 w sumie 9 komet, z czego 4 były nowe.
1953a była wsteczna (i.> 90"), inne posiadały ruch prosty, jak planety.
J. G.
Nagły

zanik komety Pajdusakovej

Wiele szumu i halarsu narobiły w pierwszej połowie stycznia 1954 r.
prasa i radio, tak krajowe jak i zagraniczne, zapowiadając w komeci~
Pajdusakowej (1953 h) oka~ałe zjawisko niebieskie, które miało być
widoczne gołym okiem (- 3 1~ 1 1), dorównując blaskiem najjaśniejszym
planetom. Tymczasem nieoczekiwanie kometa zanikła i to w tym czasie, gdy miała osiągnąć n;a•jwiększą jasność. Już dnia 9. i 10. I. 1954
zdjęcia fotograficzne V a n
B i c s b r o e c: k a i J c f f er s'a z zasię
giem 14m nie wykazały żadnego śladu komety, która winna była· w tym
czasie mieć jasność \Vidomą ok. 6m. A więc kometa musiała w tym
czasie być co najmniej l 600 razy bledsza niż przewidywano.
Zapowicdż tak świetnej jasności komety pochodzi od astronoma
japońskiego,
M i t a n i który obliczył jej efemerydę. Posiłkując się
wzorem (l) (patrz Urania, XVIII, 98), przyjął on na wykbadnik potę
gowy k, charakteryzujący szybkość wzrostu jasności komety przy zbliżaniu się do Słońca, liczbę 6, co zawiodło na całej linii. Mitani był
uprawniony do takiego założenia, gdyż kometa miała minąć Słońce
w odległości zaledwie 11 milionów kilometrów, co obiecywało wyzwolenie z jej wnętrza pod wpływem bliskiego Słońca dużych wybuchów
jasności. Widocznie kometa ta jest już wewnętrznic wyczerpana i nie
jest zdolna do tak silnego świec'-'nia światłem własnym.
J. G.
Powrót komety Borelly'ego
E. R o c m er w obserwatorium Licka zaobserwowała pierwsza dnia
8. II. 1954 r. kometę periodyczną Borelly'ego powracającą w pobliże
Słońca. Był to w chwili odnalezienia sba•by obiekt 18 wielkości gwiazdowej poruszający s1ę na tle gwiazd Wolarza, o wyglądzie rozmytym
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z jądrem pośrodku i krótkim warkoczem. Jako druga z rzędu tegoroczna kometa otrzymala oZillaczenie tymczasowe: 1954b. Obiega Słońc~
raz na 6,875 lat ruchem prostym (i = 30°,5), podchodząc do Słońca
na 1,385 jedn. astr. Jest to już szósty powrót komety, jaki obserwujemy.
J. G.
Nowe potwierdzenie spiralnej budowy Galaktyki
c z e w badając przestrzenne rozmieszczenie gwiazd
w kierunku przeciwnym do centrum Galaktyki w odległości około 1500 ps (4800 lat św.) od Słońca znajduje się silne zagęszczenie gwiazd (3-4 mzy większe niż w okolicach Słońca). Należy
je uważać za część jednego z ramion spiralnych Galaktyki.
(Wg Astronomiczeskij Zurnal, XXX, 619, 1953).
K. R.
W . A.

stwierdził ,

Koły

że

RZ Cassiopeiae
P. P. P ar e n a g o opracował ostatnio wszystkie dane o gwieździe
zmiennej zaćmieniowej RZ Cassiopeiae opublikowane w 75 różnych publikacjach (w tym 24 polskie). Okazuje się , że gwiazda posiada nieregularne zmiany okresu wynoszącego 1d, 195. Dla wyciągnięcia wniosków o przyczynie tych zmian trzeba jeszcze dalszych obserwacji.
Obserwacje muszą być prowadzone stale, żeby nie przeoczyć zdarzających się niespodziewanych,
bardzo szybkich zmian okresu, które
w ciągu roku potrafią spowodować różnicę O-C Od,01, aby następnie
w tak samo krótkim czasie ją zlikwidować. RZ Cassiopeiae jest jasną
gwiazdą (6m,4 w maksimum) dostępną dla obserwatorów-miłośników .
Przewidywane minima blasku są ogłaszane w "Dodatku Międzynaro
dowym" "Rocznika Astronomicznego Obserwatorium Krakowskiego".
(Wg Pieremiennyje Zwiozdy 9, 125. 1953.>.
K. R.

OBSERWACJE
A. RYBARSKI -

K. SERKOWSKI

Amatorski teleskop zwierciadlany
(DokOt\czenie)

10. Okula1·y i szukacz
Do naszego teleskopu nonn.alnego potrzebne są 2 lub 3 okulary. Najlepsze byłyby okulacy o ogniskowych: 60 mm, 20 mm i 10 mm. Dawałyby one powiększenia odpowiednio 25-krotne, 75-krotne i 150-krotne
Można tu zastosować okulary od mikroskopu, które można kupić
w sklepach z przyrządami OIPty,c znymi, lub okulary od lornetki pryzmatycznej, a najlepiej od teodolitu.
Najtrudniej jest dostać najsilniejszy okular, o ogniskowej okvło
10 nun. Nadawałby się tu dobrze malutki mikroskop o powiększeniu
25-krotnym. MOO:na kupić osobno obiektyw i okular do takiego mikroskopu i dorobić samemu tubus. W ostateczności jako nasz najsilniejszy
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może służyć silnia' 25-krotna lupa, ale obrazy będą wtedy wytylko w samym środku pola widzerua.
Opraw a ok u l ar u. Okular można zmontować w rurce kartonowej, wsuwanej na taką głębatk:ość do drugiej rurki, przytwierdzonej
do tubusa, aby obrazy były najwyraźniejsze. Jeszcze lepiej byłoby, gdyby
okular zaopatr7..ony był w gwint i gdyby można go było wkręcać na
odpowiednią głębokość. Oś optyCZJna oku~alrll musi być ustawiona dokładni~ prootO!Padle do tubusa. Aby móc ją dokładnie nastawić, trzeba
zrobić regulację na trrech śrubach, taką, jak na rys. 22 or:aiZ 23.
P o m i a r p o w i ę k s z e n i a t e l e s k o p u. Aby zmierzyć powiększenie teleskopu przy zastosowaniu danego okularu. !llależy skierować w dzień teleskop na ja.s111e niebo i tuź przed okularem, w miejscu,
gdzie normalnie z.najduje się oko obserwatora, umieścić kawałek natłuszczonego papieru. Naleźy umieścić papier w takiej odległości od
okularu, aby utworzył się na nim wyraźny ma,leńki obraz głóWIIlego
zwier;!iadła teleskopu. W środku tego obrazu zwanego krążkiem okularowym - będzie widoczna maleńka czarna plamka: cień płaskiego
zwierciadełka, pad2jący na główne zwierciadło. Mierzymy w milimetrach średnicę krążka okularowego. Powtiększenie teleskopu równa s1ę
średnicy głównego zwierciadła (wyrażonej w milimetrach), podzielonej
przez średnicę krążka okularowego.
S z u kac z. Teleskop nasz trzeba zaopatrzyć w szukacz., tj. malutką
lunetkę o powiększeniu mniej więcej 4-krotnym, ułatwiającą nasta-

okular

rażne

Rys. 24

Rys. 23

\\ianie teleskopu na poszczególne obiekty na niebie. Moźe to być luneta
ze szkieł od okula~ów, taka, jak opisana w numerze styczniowym
br., tylko z obiektywem z soczewki + 4 D (o ogniskowej 25 cm).
Bardzo wygodne jest, gdy w szukaczu między obiektywem a okularem znajduje się pryzma,i prostokątny. Wtedy oś okularu szukacza
może być równoległa do oSi okularu głównego teleskopu.
Szukacz. musi być zawsze tak ustlalwiony, aby był skierowany na
to samo miejsce .na niebile, co główny teleskop. Najlepiej jeden .lron.iec
szukacza umieścić w pierścieniu drewnianym z trzema śrubami (rys. 24),
przy pomocy których moźna regulować ustawienie szukalcza.
11. Montaż
Teleskopy w obserwatcriach astronomicznych posiadają prawie
zawsze montaż paralaktyczny: jedna z osi obrotu teleskopu skierowana

•
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jest na biĆgun nieba. Mechanizm zegarowy obr::::ca teleskop wokół tej
osi, wskutek czego gwiazdy nie uciekają z pola widzenia i możn3. je
np. fotografować. Dla pr-.r.enośneg:> teleskopu amatorskiego. nic r:osiadającego mechanizmu zegarowego, montaż paralaktyczny jest bardz::> nie,
VIrygodny w użyciu i niecelowy.
Dla naszego teleskopu najl"piej nadaje siG montaż azymut::J.lny,
w którym jedna oś obrotu jest pozioma, drug3., - pionowa. Na rys. 25
przedstawiony jest najwygodniejszy typ takiego montażu, wykonanego
z drzewa. W desecr..cc (oznaczonej na rys. 25 literą W i przedstawionej
od spodu na rys. 26), stanowiącej wierzch solidnego, mocnego trójnogu,
osadzona jest nad jedną z nóg trójnogu pionowa oś, oznaczona literą A.
Dokola tej osi obraca się ramka prostokątna (rys. 27; na rys. 25 ozn-:~-

o

A
o

-D
p

Rys. 25

Rys. 26

c

Rys. 27

w niej 2 zagłębi<'nia D, w których spoteleskopu, prqtwierdzone do tubusu. Do
ramki B przytwierdzony jest pręt C, z;3.kończ.ony kołem zc:batym, do!>"SOwanym do nieco wygiętej zębatki E. Pręt C stanowi klucz do obra-cania teleskopu wokół osi pionowej A.
Do ramki B przytwierdzone jest łożysko F, w którym tkwi długi
pręt G (rys. 28), podpicrający górną część tubusa teleskopu. Łożysko F

czona literą B). Zrobione są
czywają )i}Oziomo osie obrotu

Rys. 28
.zaopat=one jest w zacisk H. Gdy jest on zwolniony, prQt G porusz3., się
luźno w łożysku i można wtedy zgrubsza regulować nachylenie tubusa
teleskO!pu. Górny koniec pręta G przytwierdzony jest do zawiaski, połączonej z tubusem teleskopu. W górnej części pręt G jest rozcięty na
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dwie części, połączone ze sobą śrubą K, wkręconą do v<.rnętrza jednej
z części pręta G. Ob11a1Cając nią przy pomocy gałki M można delikatniP.
podnosJć i opuszczać górną część tubu:;a. J est ',o klucz do obracani-:t
teleskopu wokół osi poziomej.
12. Uregulowanie teleskopu

Gdy teleskop na~z będzie gotowy, prz1e d prz:ystąpieniem do obserwacji trzeba uregulować wzajemne po~oż.enie głównego <.1W1erdadła,
rruaiłego zwierciadełka i okularu. Należy to z;robić bardzo starannie, gdyż .
nawet bardzo drobna niedokładność uregulowania zupełnie zEpsuje
obrazy dawane przez tel0Skop.
S p o s ó b re g u l a c 1 i. A) Przede wszystkim ustawiamy oprawę
okularu dokiladnie prostopadle do tubusa, regulując ją trzema śrub3.mi
l sprawdzając prosrtopadłość ekierką.
B) Następnie wyjmiemy okular i zamiast niego wsuniemy do oprawy
pasującą do niej okrągłą tekturkę z otworkiem o średnicy około 3 mm,
ztobionym dokładnie w środku tekturki. W daL"zym ciągu regulowania
sta.l e będziemy patrzeć przez ten otworek na płaskie zwierciadełko.
Nasze po·l e widzenia ogran1czone będzie· przez ten brzeg rurki, stanowiącej oprawę okularu, kt.óry jest bliżej płaskiego zwierciadełka. Musimy tak ustawić płaskie z:wierciadełko, przesuwając je wzdłuż tubusa.,
aby jego środek przypada.ł w . środku naszego pola widz€'Ilia.
C) Regulujemy teraz nachylenie płaskiego z:wiercialdełka do osi tubusa. Musiliny u:sta:wić je tak, ~·.by środek głównego zwierciadła, które
Widzimy odbite w płaskim zwierciadełku, był widoczny w środku pła
skiego zwierciadełka.
D) Skierowujemy teraz teleskop na jasne niebo (w dzień). Patrząc
na odbicie głównego zwie·rciadła w 'płaskim zwierciadełku, widzimy
w jego środku odbicie płask;iego z:wierciadełka. Powinno ono być widoczne w środku głównego zw.ierciadła. Jeżeli widoczne jest z boku,
kręcimy dwiema z pośród tr,z ech śrub podipderających główn.e zwie•rciadło
tak długo, aż odbicie płaskiego zwierciadełka będzie widoczne dokład
nie w środku głównego zwierciadła.
E) Jeżeli płaskie zwierciadełko jest prawidłowo ustawione, to dokładnie w środku odbicia płaskiego z:wierciadełka w głównYm zwiereJadle powinnismy z.oba1czyć również odbicie tego maleńkiego otworka
w 01prawie okularowej, p'l'z~z który patrzymy. Jeżeli z.amia.s t płaskiego
•zwierciadełka używamy pryzmatu, to ponadto odbicie w najbliższej oka
ścianie pryzmatu otworka w oprawie okularowej powinno pokrywać
się ze środkiem 0dbicia głównego zwierciadla, widocznego w pryzmacie.
Kontrola uregulowania podczas nocnych obserw a c j i. W nocy, obser.,.rując gwia.z dy, sprawdzimy, czy prawidłowo
uregulowaliśmy teleskop. Do badania tego użyjemy najsilniejszego okularu, jaki posiadamy. W każdym razie musi to być okulatr, dający
powiększ.etnia więk• s.z.e, mż 140-.krotn.e (dla teleskopu noLt"malnego).
Po wyniesieniu teleskopu przed dom, odczekujemy pół godzdny, aby
temperatura zwierciadła v;yrównała się z temperaturą otoczenia i skierowujemy teleskop na ja..cmą gwiazdę. Badanie będzie można przeproWadzić tylko w taki wieczór, gdy atmosfera jest SiPOkojna i gwiazdy
oglądane przez teleskoiP nie zmieniają kszta.łtu i nie drgają. Po zagniekowaniu teleskopu (czyli nastawieniu na ostro-ść) gwiazda ,powinna
wtedy wyglądać. jak na rys. 29- a (gdy zwierciadełko zawieszone jest
na 4-ech skrzydła-ch). Jeżeli teleskop jest źle uregulowany, gwiazda
będzie wyglądać, jak na rys. 29- b, lub 29- c.
Wsuniemy teraz O•k ula1r nie,-;o głębiej, czyli będziemy obserwować
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gwiazdę wewnątrz ogniska. Przy prawidłowym uregulowaniu gwiazda
będziie wyglądać, jak na rys. 29- d. Dokładnie w środku obrazu gwiazdy
będzie wtedy widoczna ciemna plamka cień płaskiego zwierciadełka,
padający na główne zwierciadło. Przy złym uregulowaniu ciet'l ten
będzie widoczny z boku i gwiazda będzie wyglądać, jak na rys. 29- e.
Złe uregulowanie najłatwiej poziDać po tym, że jasność pierścieni nie
jest jednakowa wzdłuż ich obwodu: po jednej stronie obrazu gwiazdy
pierścienie są jaśniejsze, niż po drugiej.
Kontrola kształtu zwierciadeł przez obserwacje
p o z a o g n isk o w e. Gdy przekonaliśmy się, że teleskop jest pra.widłowo uregulowany, możemy porównać wygląd gwiazdy wewnątrz i na
zewnątrz ogniska. Będziemy wysuwać okular z ogniska w każdą ~tronę
na jednakową odległość (około 2 mm). Porównanie wyglądu gwi,a zdy
przy tych dwóch położeniach okularu pozwoli nam na osiate·czne skontrolowanie kształtu zwierciadeł teleskopu. Próba taka będzie zresztą

Rys. 29
miarodajna tylko wtedy, gdy posiadamy bardzo dobry okular, nie posiadający aberacji sferycznej i nie powodujący powstawania barwnych
obwódek.
Jeżeli główne zwierciadło ma prawidłowy kształt paraboliczny, wygląd pierścieni będzie jedn,akowy wewnątrz i na zewnątrz ogrlliska .
.Jeżeli przy obserw;acjach z okularem wewnątrz ogniska wewnętrzne
pierścienie są jaśniejsze, niż wtedy, gdy są obserwowane na zewnątrz
ogniska, zwierciadło je3t hiperboliczne, tj. ogniskowa środka zwierciadła
jest krótsza, niż ogniskowa brzegów zwierciadła. Jeżeli zachodzi przypadek odwrotny, oznacza to, że ogniskowa środka zwierciadła jest dłuż
sza niż ogniskowa brzegów. Odchylenia zwierciadła od kształtu parabolicznego mogą być spowodowane zmieniającą się temperaturą
zwierciadła w czasie obserwacji (pe>.trz rozdz. 6).
Czasami zdar.zJa się, że w obrazie pozaogniskowym, pomimo dokład
nego uregulowania teleskopu, pierścienie są kształtu owaJne,go (rys.
25-f), trójkątnego, lub nieregularnego. Przyczyną tego może być albo
wada wzroku obserwatora (astygmart;yzrn), albo krzywo obsadzony okulc.r, albo zniekształcenie któregoś ze zwiPrciadeł (niejednakowa krzywizna wzdłuż różnych średnic). Jeżeli przy :1:mianic położenia głowy
cały pozaogniskov.'Y obraz gwiazdy zmienia swoje położenie w polu
widżenia, przyczyną jego nieregularnego kształtu jest wada wzroku
obserwatora. Wpływ jej moż:w wyeliminować przez noszenie okularów
ze szkłami cylindrycznymi.
Jeżeli zmiany położema głowy nic wpływają na położenie obrazu
gwiazdy, spróbujemy obracać oprawę okularu, a następnie zwierciadła
teleskopu, alby stwierdzić, które z nich jest przyczyną niC(prawidłowego
kształtu pierścieni. Jeżeli okaże się, że któreś ze z·wierciadeł jest zniekształcone, to prawdopodobnie przyczyną tego będzie wygięcie zwierciadła przez uciskającą je nieprawidłowo skonstruowaną oprawę.
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Po przeczytaniu nin1ejszego artykułu niektórym czytelnikom może
wydać, że wh>.,snoręczne zbudowanie teleskopu zwierciadlanego jest
rz.cczą bardzo trudną. Wystarczy jednak tylko przystąpić do pracy,
a okaże się, że w praktyce wsz.yst.l(o jest łatwiejsz'3. niż w teorii, a zbudowany teleskop na pewno nie zawiedzie pokładanych w nim nadziei

siQ

częstości

Godzinne

Perseid w latach 1947-1953

W poszczególnych latach od 1947 do 1953 przeprowadzaliśmy studia
.statystyczne nad zmianą godzinneJ czQstości (F) Perseid w zależności
od czasu (T).
Wartości F (lini1. ciągła na wykresie) odnoszą siQ do nocy maks·irnuan
czynności roju w odpowiednim roku. W latach 1947-1949 objawia s.ię
spadek godzinnej częo.tości, natomiast od roku 1949 do 1953 krzywa Perseid
wskazuje na dość znnczny wzrost. Częstość F jest zredukowana na
jednego obserwatora. ·;. '"odzinie. Do obliczeń była wzięta pod uwagę
najmniejsza wielkl ·.;. ~;; .u~do wa na granicy widzialności okiem nieuzbrojonym, określona według map Harwardskich. •
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Godzinne częstości Perscid w Latach 1947-1953. Linia ciągła na wykresie odnosi się do maksirnum czynności roju, linia przerywana
do nocy na 7 dni przed i po maksimum.
pod uwagę redukcja częstości na radiant
obliczenie nie jest obciążone większym błędem
wai"UUl.ki, w których obserwacje były wykonane.
We wszystkich przypadkach są bardzo podobne.
Interesujące jest to, że częstość Pcrseid na 7 dni przed i po maksiPomimo,
w zenicie i

że

nic

była wzięta,

abcrację,
względnym, poo~ewJaż
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mum (linia przerywana< na wykresie), które bywa bardzo os tro w y-różnion e , nie okazuje tak ZQ,acznych wahań.
Bardzo ważne byłoby przeprowadzenie przelic z eń obserwacji z ubiegłych lat i Jl'r zesrtudiowanie, czy minima i maksima krzywej częstości
Pcrseid nie okazują periodycznośd, która to peridJ.yczność mogłaby
nieco bliżej naświetlić ZJagadnienie istotnego czasu obiegu macie,r z ystej;'
komety Perseid.
l
Studia nad cz.ęstością Perseid, _j,a k i innych rojów, są stale aktual·
nym problemem naukowym.
Du.~an

Kalab

Obserwatorium Ludowe w

Obserwacje zmiennych

długookresowych:

Obserwacje wykonywane

\l
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,,
,,

..
lO
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T Cep

były

Prościejowie .

T Cep, S Her, T Her, RW Peg_

w Warszawie w lipcu, sierpniu i wrześniu 1953 r. Ogółem dokonaliśmy
566 obserwacji. ObseTWacje T Cep
były wykonane .z a pomoc11 lornetki 45 mm, 7 X; obserwacje
RW Peg przy pomocy szukacza
komet Zeiss3. 80 mm, 20 ;< ; ob-serwacje S Her i T Her przy pomocy lornetki (B. S.) i szukacza
komet (A. W.). Na załączonych
wykresach poszczególne punkty
przedstawiają średnie z obserwacji jednego wieczoru (kropkami
oznaczone są wyniki A. W., krzy żykami zaś wyniki B. S.). Dla.
T Cep .podaUśmy jedną krz~
przeciągniętą przez wszystkie punIcty, dla pozostałych gwiazd podaliśmy
osobno krz.y we otrzymane przez A. W. (linia ciągła),
osobno krzywe z obserwacji B. S.
(linia przerywana). Krzywe są
wyraźnie

przesunięte

względe!Th

siebie, jednak dla poszczególnych
gwiazd przesunięcia te są różne_
"'
Efemerydy gwiazd otrzymaliśmy na podstawie katalogu B. Kuk a•rk i n a i P. P a re n a g o, gwiazdy porównania z atlasu W e b b a. Oto.
wyniki:
T Cep:

(patrz Urania XXIII, str. 375). Obserwacji 202 (A. W. - 128,
B. S. - 74). Z:lObserwQIWany moment m3.ksimum J. D. 2434579,
0-R = - 22d. Zaobservi.'Owana jasność m3.ksymalna 5'~'7.

S. Ber:

z:>kres zmienności 5 1~9----;-13ID6, okres 307d. ObseTWacji 183 (AW. - 112, B. S. -72). Wyniki A. W.: zaobsoerwowane maks imum J. D. 2434626, O-R=+ 14d. Według B. S. maksimum przypadło 2 dni wcześniej, 0-R=+ 12d. Zaobserwowana jasność
maksymalna 7'"4.
zakres zmienności 6Jll8-l4 1 ~ 1 2, okres l6:'id. Obserwacji 143 (A.

T Ber:
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W. - 92, B. S. -51). Wyniki A. W.: zaobserwowane maksimum
J. D. 2434627, 0-R- -J4d, j'3o3ność maksymalna 71114. Według
B. S. maksimrun przypadło l dzieó później, 0-R - - 13d,
jasność maksym:J.lna 7 1 ~ 1 3.
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RW Peg: zakres .zmienności 8'!'9-15mO. okres 209d. Obserwacji 35 (A.
W. - 20, B. S. - 15). Wyniki nasze są ze sobą zgodne: zaobserwowane maksimum J. D. 2434628, O-R=+9d, jasność maksymaJna 9~3.
A. Wróblewski i B. Szczepkawski
Sekcja obserwacyjna P. T. M. A. Warszawa

Z KORESPONDENCJI
Jeszcze raz w sprawie "warszawskich poprawek" do
instrumentów kopernikowskich

rekonstrukcji

W 4 numerze Uranii z br. ukazała się notatka Dr T. Przypko wski e g o, św:i.adcz.ąoa. o żalu autom do tych, którzy naruszyli jego przywilej ostatniego słowa w dziedz;inie rekonstrukcji kopernikowskich.
Uznajemy w całej rozciągłości zasługi Dr Dr Przypk01Wskich, którzy już na szereg lat przed Rokiem Kopernikowskim podjęli się odtworzenia instrumentarium Mikołaja~ Kopernika, ale na zarzuty odpowiadamy:
l. Autor notatki "ujawnia", że tzw. modele warszawskie są stolarską kopią modeli wykonanych przez Dr Dr Przypkowskich. Nie
zaprzeczamy, że, o ile Ziachodzą różnice w łączeniach stolarskich, w wymiarach, w opisaniu części pomiarowych, w barwach politury, to
w s;prawie ornamentu podstaw i zacisków zaufaliśmy tzw. modelom
kralkowskim. Informowała o tym osobna tabliczka wywieszona przy
naszych modelach wystawowych. Jako naukowy ośrodek: astronomii,
sprawę ornamentacji z na:ury rzeczy postawiliśmy na drugim planie,
koncentrując głóWIIlą uwagę na niezależnym 1 rzetelnym odtworzeniu
kopernikowskiej koncepcji astronomicznej. Wszak IlJp. astrolabium ro
nie tylko dzieło sztuki, ale także instrument astronomiczny; to terl: Dr
T. PTZY'I)kowski bezzasadnlie przyplSuje sobie pravro wystaWiiania noty
kwalifikacyjnej z~Jdadowi naukowemu, który właśnie tę dyscypilinę
wiedzy uprawia.
2. Sprawa triquetrum. UWJażamy, że wykonanie zwykłego wyżło
bienia ("urządzenie", jak pL<Jze Dr T. P. - to zbyt mocne określenie),
dzięki któremu byłaby możność obserwacji zenitalnej nie jest anachronizmem. Czy Kopernik pozostaJWił odnośny protokół obserwacji,
czy nie mógł skonstruOIWać instrument umożliwiający dokonywanie
obserwacji w zenicie. Objaśniając użycie triquetrum, Kopernik pisze
(De revolutionJibus, tłum. J. Baranowskiego): " ... Chcąc wyznaczyć odległość jakiej gwfi.azdy od punktu wierz.chołtkowego w
chwili gdy
gwiazda... " itd., zatem nie tylko obserwacje Księżyca miał na myśli.
Jerl:eli zaś zgodnie z przekonaniem Dr T. P. chodziło wyłącznie o obserwacje Księżyca, który we Fromborku może osiągać największą wartość h~ 65°, to czemu konsekwer1tnie nie ograniczyć możności obserwowania do tej wysokości? Zresztą spraWiaJ ta nie jest istotna. Takich
różniących się szczegółów jii:\$t więcej i mM:liwe, że niektóre nie zupeiłnie odjpowiadają arkanom XVI-wiecznego rzemiosła; ale nie zmienia
to zasadniczej, astronomicznej koncepcji Kopernika.
3. "Gorsm sprawa jest ze sferą armill&ną" - że użyję słów auto-:·a
postawionych nam zarzutów. Co do rzekomych gwintowanych czopów
osiowych, to był on żle poinformowany; ośki naszego astrolabium nigdy
nie były gwintowane i Z2irzut pod adresem "anachronistów gorszych
niż Matejko" mija, się z celem.
Dr T. Przypkowski nie zrozumiał widać notatki koleżanki B. K.
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(Urania, luty 1954), która pisz.ąc o wadliwym łączeniu osi, miała istot-

niej&l:ą

rzecz na myśli. Natomiast ośki metaJ.owe wprowadziliśmy nie
Po to, żeby "poprawić" model krah.oWSik.i, o co z uporem posądza nas
Dr T. P., ale dlatego, żeby nie nisz..czały. Modele nasze są bowiem
UŻywane do demonstrowania ich naszym słuchaczom, do odtworzenia
kopernikowskich obserwacji itp. Wreszcie najważniejsze: jak wiadomo,
astrolabium kopernikowskie przedstawia zespół kół reprezentujących
I>Odstawowe koła sfery niebieskiej. Jedno z kół wielkich, prostopadłych
do ekliptyki, a mianowicie kolur stanowisk Słońca (koło wrębne) złą
CZOne z ekliptyką jest zar.22em kołem god~nnym; na jego obwodzie
Powinny znajdować się bieguny równika i ekliptyki. Natomiast dwa
ruchome koła długości powinny obracać się dokoła OSi ekliptyki, jedno
zewnątrz, dl-.Jgie wewnątrz stałego układu: ekliptyka kolur stanoWisk. Taka konstrukcja jest najzupełniej zgodna z koncepcją Kopernika,
który pisze m. in.: " ...Dla oznaczenia położeń Księżyca i gwiazd, buduje się inne narzędzie przez Ptolemeusza astrolabero zwane. W tym
celu robi się dwa koła, czyli obręcze czworościenne... ObręCze należy
spoić i :z.łączyć ze sobą pod kątami pro.;tymi ... Jedno z tych kół niech
ma przeznaczenie ekliptyki, drugie koła w:rębnego, które przez oba
bieguny to jest równika i ekliptyki przechodzi... Po wykonaniu tego ...
Przygotować należy dwa inne koła przechodzące przez te s:~.me znaki
zodyaku, na których obracać się będą jedno zewnątrz, drugie v·ewnątrz"
(tłum. J. :Śaranowskiego). Natomiast gdyby mechanika ruchu sfery niebieskiej wynikała z koncepcji, jaką prezentuje model krakowski, inny
byłby porządek zjawisk na niebie. Albowiem jedno z kół z:a kwalifiwane
przez Dr Przypkowskiego jako kolur stanowisk (ponieważ z.łąc.zył je
z ekliptyką w makach Raka i Korz.iorażca), posiada tylko jedną oś ekliptyki; natomiast bieguny ekliptyki i równika umieścił na ruchomym dowolnym kole długości, c.o jest niezgod.11e z ideą Kopernika i ze
zjawiskami obserwowanymi w naturze .Można by zczepić oba wymienione koł!a (pod warunkiem niezmylenia o 180 11 : gdy płn. biegun eklirr>tykli. góruje znak Raka dołuje; bo w modelu Dr P. pod tym
względem zachodZi dowolność), ażeby jako jedno ciało reprezentowały
rzeczyw:isty kolur stanowisk. Ale wówczas ?<>.brakłoby do obserwacji
ruchornego koła długości, którego potrzebuje Kopernik.
O ile Dr T. Przypkowski ubołeWia , że 2'.akład Astronomii P. W.
nie poznał jego dorobku publicystycznego na łamach jednego z p.ism
zagraniczmych, odpowiadamy: o wzajemnym położeniu kół i osi sfery
niebieskiej poucza krajowe "De revolutionibus ... ". a także każdy podręcznik astronomii. Możemy rozproszyć jego wątpliwości; przy użyciu
astrolabium Folitechniki da się odtworzyć obserwacje kopernikowskie.
podczas gdy w modelach koncepcji Dr T. P. należałoby pierwej dokonać zasadniczej przeróbki.
Ludoslaw Cichowicz
Zakład

PRZEGLĄD

Astronomii Praktycznej Polltechniki Warszawskie)

WYDAWNICTW

Jan Marcm Szancer i Stefan Flukowski- "Ko,pernik". Pań
stwowy Instytut Wydawniczy. W arszawa 1953. Cena :z.ł 40.
Przedstawić Kopernika jako astronoma, artystę, lekarm, polityka.
ekonOIITiistę, dowódcę wojskoweg<;> i filozofa przedstawić go w spooót>
Przystępny dla wszystkich; stworzyć dzieło, które p.r7;yciągałoby samą
formą zewnętrzną, łatwą i jednocześnie prawdziwie artystyczną; które
byłoby krótkie i zawierało dużo - takie zadanie niewątpliwie spełnia
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album składający się z szesnastu barwnych plansz, sicdemnastu stron
prozy i półtorej strony poezji, zatytułowany "KopPrnik".
,
W tekście znajduj~my treściwic podane koleje życia Kopernika
i późniejsze dzieje jego dzieła. Cel, metodę i wynik pracy ujmują dobitnie trzy wiersze:
·
"Pragnąc prawdy:
. n~ ostrzu mdgo cyrkla odniosłem ink diament
gwiazdę Słońca do punktu stalego w uldadzie."
Plansze pokazują Kopernika jako dziecko 'V Toruniu i jako mło 
dzieńca w Krakowie. Widz1my go jadącego z br.atem konno przez przełQczc alpejskie, a potem jako studenta we Włosz~ch i wres·zcie jako
kanonika warmińskiego. Najlepsza jest plansza wstępna prz : dstawL1jąca
twórc<: teorii heliocentrycznej przy sferze armillarncj. Ludtka, skupiona
twarz Kopernika wolna jest z.::!równo od przesadnej surowości z jaką
lubili go przc::lstawiać Niemcy (np. Knirr) . jak i od romantycznej ekstazy, w której przedstawił go !'!a słynnym obrazie Matejko. Jest to
najrealniej wyglądająca twarz Kopernika, jaką widziałem .
•'\lbum jest czymś pośrednim mi<:dzy wizją artystyczną, a ściślejszym
dziełem popularno-naukowym. Dlatego nie można mieć za złe pewnych upro;;zczcń i umyślnych naiwności. które moŻ!l:l dostrzec w planszach. PrzGjaskrawiają cne pewne epizody z życia Kopernika, aby je
bardz!ej podkreślić . Przerażeni duchowni na proces.Ji w czaSie z1ćmie
nia Słońm pasowaliby wprawdzie raCL.ej ao tła jakiegoś zapadłego
miasteczka niż światlego Torunia, ale w tym niezbyl autentycznym
zcstaw'eniu cddany został dość dobrze rys zabobonnej epok1. Podobnie
Kopernik opatrujący chorych chłopów został przedstawiony ~am, bez
asy1-ty i w stroju b?.rdzicj godnym ubogiego wikarego niż kanonika.
Malarz chciał pncz to podkreślić j<:>go serdeczny sto.-unek do ludu.
Album wyd<>ny w ośmiotysi.oęcznym nakładzie jesl nicwątpliwie jedną
z najlepszych pozycji popularyzatorskich roku kopernikańsk:ego. Potrafi on chyba do wszy3tkich zbliżyć postać Kopernika. Na przeszkodzie do mnsowcgo rozpowszechniania wydawnictwa stoi tylko wysoka
cena. Jest to bezpośrednia konsekwencja bJksusowego wydania, którc:mu jednak trzeba zarzucić nicstaranną korekt<:. Mniej więcej na
każdej stronic znajd'.ljcmy jakiś błąd lub ustcrk<: drukarską (np. w cytowanym trójwierszu z.o:ur..iast "odnios' em", wydrukowano "podniosłem").
Znać też brak konsultacji fachowej. Mow2 jest np. o "zaćmieniu"
alfa Byka przez Ksi<:życ (str. 8 w. l od g.), zamiast o zakryciu. Wkra··
dły się też błędy rz czowe. Np. !H str. 16 ww. 5-2 od d. napisano
.,Polska Ludowa buduje dwa n()we obs<2rwatoria - w WarEZ3.wic i St:J.linogrodzie. W pierwszym z nich znajdzie si<: teleskop d""rumetroweJ
śn;dnicy, największy w Europie. Dzięki nowo:!zesnemu wyposażeniu
technicznemu tych obserw:1toriów zostaną stworzone warunki do nowego tozkwitu n-:uk astronomicznych w Polsce". Widać. autor nie
tozumie różnicy między ludowymi obserwatoriami mającymi wyłącznie
cele popularyzacyjne (pierwsze powstanie w Stalinogrodzie, a potem
w innych więk::zych miastach) , a obserwatoriami naukowymi, do jakich bęhic należeć obse1watorium pod Warszawą. Tylko te ostatnie
mogą wplyv.;ać decydująco na "rozkwit nauk .astronomicznycl;l.". Rola
pierwszych będzie raczej po3rednia. Nie można też mówić o dwu
obserwatoriach, gdyż w Polscc Ludowej powstało już, względnie jest
w stanic organizacji 6 całkiem nowych obscrwatori')w naukowych
i stacji obserwacyjnych, a mianowicie: Cenlralne Ob$erwatorium pad
WaT'szawą (P. A. N.), obserwatonum w Piwnic.a,ch (Uniwersytetu Mikołaja Kopernika), w Ostrowiku (Uniwersytetu Warszawskiego), w Bo·rowcu (P. A. N.). w Józefosławiu (Politechniki Warszawskiej) i na "Skale"
(Uniwersytetu Jagtellońskiego). Również na planszy I blednic przed-
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zaćmienic Słońca.
zaćmienia (widać wyraźnie

Plansza miesza z sobą cechy częscwwego
szeroki sierp niezasłoniętego Słońca) z charakterystycznymi cechami zaćmienia całkowitego (znaczne p;;ciemnienic nieba i spłoszone ptaki). Przypuszczalnie dużo zawinił pośpiech.
aby zdążyć wydać album jeszcze w roku kopzrnikańskim.
Kończąc listę usterek, które zresztą nie sa w stanie urnniejszyć
Walorów wydawnictwa, muszę się sprzeciwić sugerowaniu przez autora,
że projekt Kopernika reformy kalendarza zo3tał odrzucony dlattego, że
był oparty "na materiałach zbieranych do cpracowywanej teorii heliocentryzmu" (str. 11. ww. 12-16 od g.). Poz~3 tym myślę, że tylko
Przez jakieś nieporozumieme moglo się wkraść zdanie: "Kopernik. ..
n1e uległ pokusom łatwej kariery, nic pr<.yjął wyższych święceń, by
zostać bi~kupem" (str. 16 ww. 25-23 od d.). Jest ono błędne z dwóch
powodów: l) Kopernik, jak się zdaje, posiadał wyższe święcenia kapłańskie (presbiterat), atoli w owej epo~e przy wyborze biskupów (ba.
nawet papieży!) posiadanie wyższych święceń nic odgrywało większej
roli. Decydowały względy polityczne. Przykładem może służyć kolega
W kapitule, a później ZWierzchnik Kopernika, Fabian Luzjański, który
wyższe święcenia otrzymał już po wybon2 na biskupa wannińskiego.
bezpośrednio przed sakrą biskupią. 2) Kopernik miał liczne pomysły
polityczne, ekonomicz,nc i nie stronił od działalności publicznej.
W r. 1523 pozwolił się wybrać samodzielnym administratorem diecezji. Wątpliwe, czy pogardziłby (bardziej politycznym niż duchownym) stanowiskiem biskupa warmińskiego, gdyby mu je zaofiarowano.
Przecież jako biskup mnicj byłby skrępowany w poczynaniach niż j·alko
kanonik.
K-onrad Rudnicki
stawiono

KALENDARZYK ASTRONOMICZNY
na czerwiec 1954 r.
Wfzystkie zjawiska podano w czasie środkowo-europejskim.
Kometa AbeHa, odkryta w r. ub· i oznaczona 1953 g, zbliża się do
Słońca i do Ziemi, wskutek czego jaśnieje. Trudno dostępna wieczorem.
2. do 5. Wieczorami widać sierp Księżyca ze światłem popielatym.
2. Zaraz po zachodzie Słońca odszukać należy sierp Księżyca nad półn.
zachodnim horyzontem, gdyż ułatwi on odnalezienie Merkurego, świe
cącego jako gwiazda zerowej wielkości w odstępie około 3 średnic
tarczy Księżyca powyżej sierpa. Poniżej Księżyca widnieje .iasny
Jowisz (minus l Y:; wielk.), zaś na lewo i dalej - jaśniejsza Wenus.
2. 17h Jowisz w złączeniu z Księżycem w odstępie 10 na południe.
2. 21h Merkury w złączeniu z Księżycem w odstępie 1o na północ.
4. 2h Uran w złączeniu z Księżycem w odstępie l 0 na północ od Księ
życa. Zdarza się rzadka okazja do odszukania Wenus za dnia gołym
okiem, gdyż po południu znajduje się ona na prawo powyżej dobrze
widocznego sierpa Księżyca w odst~ie około 4 średnic jego tarczy.
6. Wieczorem powyżej Księżyca znajdziemy Regulusa.
9. 8h Merkury w największym odchyleniu 24° na wschód od Słońca.
10. 5h Wenus w złączeniu z Uranem w odstępie 1'.-:?o na pólnoc od Urana.
10111. Na lewo od Księżyca świeci Kłos Panny, a dalej na lewo Saturn
11. 17h Neptun w złączeniu z Księżycem w odstępie 711 na północ.
11/12. Księżyc, Saturn i Kłos tworzą trójkąt, Saturn na lewo.
12. 5h Wenus w złączeniu z Folluksem w odstępie 50 na południe.
12. 12h Saturn w złączeniu z Księżycem w odstępie ao na północ.
14115. Nicdaleko na lewo od Księżyca znajduje się czerwona gwiazda
pierwszej wielkości, Antares. Jeszcze dalej na lewo widać równie
czerwonego Marsa, jasności minus 2-giej.
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się dałeko na prawo od Księżyca, zaś blisko na
lewo od Księżyca świeci jasny Mars, który o 9h będzie w złączeniu
z. Księżycem w odstępie 3° na południe od n tego. Mars w ciągu 4 miesięcy (czerwiec do wrzesierr 1954), zakreśla wydłużoną pętlę na . tle
gwiazdozbioru Strzelca. 17. VI. 1954. zaczyna się jesień na północnej
półkuli Marsa. Pr7;ez lunety obserwować można białą plamę przy
biegunie południowym, wyłaniającą się z marsowej nocy polarnej .
.21. 23h 55m- Dla północnej półkuli Ziemi: początek lata astronomicznego.
22. 15h Merkury nieruchomy w rektascenzji.
23. Wieczorem przez lunety obserwować można przejście Wenus przez
pó l nocną część gromady gwiazd Praesepe · (Zlóbek)·
24: 18h Mars w przeciwstawieniu z.e Słońcem, 2. VII. znajdzie się najbliżej Ziemi w odległości 64 milionów kilometrów. W lunetach wykazuje największą tarczę (p. Urania, str. 130), lecz z powodu znacznej
deklinacji południowej obecne przeciwstawi•enie nie daje u nas dobrych możliwości obserwacyjnych.
26· do 28. Na rannym niebie świeci sierp Księżyca ze światłem popielatym.
30. llh01m do 16h03m ZACMIENIE SŁOŃCA. Na terenie Folski zaćmie
nie widoczne będzie jako częściowe od 12h33m do 15h17m, a jako całko
wite od 13h58m31s do 14hJm56s i to tylko w powiecie Suwalskim oraz
w częściach powiatów Augustowskiego i Gołdapskiego. Najdłuższy czas
trwania całkowitości w Polsce ma miejscowość Poluńce (dług. geogr. =
= 23° 20', szerokość geogr. = 54° 15'), gdzie zupełna noc w południe trwać
będzie 2 minuty i 12 sekund. Cień główny Księżyca przechodzi przez kontynenty Ameryki Północnej, Europy i Azji w czasie od 12h 07m do 14h 57m.
Podajemy źródła, w których znaleźć można szczegóły przebiegu zaćmienia~ na kuli ziemskiej i w Polsce:
l. Rocznik Astronomiczny na r. 1954, wydany w Warszawie.
2. Postępy Astronomii. Tom II, ze~z. l, str. 45 (mapka i opis strefy całk.).
3. Postępy Astronomii. Tom II, zesz· l, str. 48 (mapka nieba).
4. Urania, styczeń 1953, str. 14 (mapka terenu całkowitego zaćmienia).
5. Urania, styczeń 1954, str. 25 (opis zaćmienia oraz mapka i wykres).
6. Urania, maj 1954, str. 159 (opis i mapka nieba w czasie całkowitości).
7. Postępy Astronomii. Tom II, zesz. 2, str. 1·00 (wielobarwna mapka).
8. Postępy Astronomii. Tom II, zesz. 2, str. 1-04 (zjawiska do obserwacji).
9. Urania, kwiecień 1954, str. 118 (instrukcja, jak fotografować zaćm.).
Do wiadomości, zawartych w powyższych publikacjach należy dodać,
że złączenie Słońca z Księżycem nastąpi o 13h 26m, złączenie Jawi~
z Księżycem o 13h 38m, a złączenie Jowisza ze Słońcem o 19h. Zatem
Jowisz jest zakryty przez zaćmione Słońce, a więc 4 ciała niebieskie
(czwarte to Ziemia) znajdują się prawie na jednej linii w przestrzeni·
Cienki sierp Słońca w czasie maksimum zaćmienia w Polsce skierowany będzie rogami do góry i szybko zmieniać będzie swoje ustawienie,
zwłaszcza w Polsce północno~wschodniej. Wszędzie w Polsce wystąpi
znaczne zciemnienie, podobne do ciemnego zmroku, a także zmiana
w barwie krajobrazu. Na niebie będzie można dostrzec gołym okiem Wenus, może i inne gwiazdy oraz ewentualnie niektóre jaśniejsze promienie korony słonecznej. Na ziemi wystąpią słabe "cienie latające", jako
drgające pasma długości około metra w odstępach kilkunastu centymetrów, niekiedy mniejsze lub większe, widoczne najlepiej na rozpostartych
lub rozwieszonych prześcieradłach. Godną uwagi będzie reakcja ze strony
zwierząt domowych i dz1kich, ptaków i owadów oraz roślin.
W strefie całkowitego zaćmienia na Suwalszczyźnie widoczne będą
gwiazdozbiory zimowe, jak na mapce w Uranii, str. 159, z tym, że na
niebie znajduje się wówczas prócz zaznaczonej komety Enckego, jeszcze
druga kometa Abella, o jasności 4-tej wielk. w mi•e jscu: Rekt. = 9h 28m4,

_16./17. Antares znajduje
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Deki. = + 12° 24', zatem na tej samej wysokości nad horyzontem co Regulus, na prawo od niego, i tyle samo na lewo poniżej Wenus. Obie komety dostrzeżone być mogą tylko przez światłosilne lunety. Pożądane
byłoby skontrolowanie otoczenia Słońca, w którym znaleźć się mogą inne
nieznane jeszcze komety·
Obecne zaćmienie związane jest okresem Sarosu (18 lat i 10 1/s dni)
~ całkowitym zaćmieniem z 19 czerwca 1936 r., w Polsce widocznym tylko
jako częściowe. Pierwszym zaćmieniem w tej serii sarosowej było nieznaczne częściowe zaćmienie z 1179 r., najbliższym będzie większe od
obecnego zaćmienie całkowite w r. 1972, którego pas całkowitosci jednakże ominie Polskę. Na obszarze Państwa Folskiego mieliśmy ostatnie cał
kowite zaćmienie (z innej serii sarosowej) w dniu 19 sierpnia 1887 r .,
następne zaś widoczne będzie dopiero po r. 2160. Zaćmienie w 1914 r. było
całkowite w pasie biegnącym przez Rygę, M1ńsk i Kijów. Wilno leżało
na granicy tego pasa i miało krótkotrwałą całkowitość przez 10 sekund.
W granicach Państwa Folskiego zaćmienie w 1914 r· było tylko częściowe
o przebiegu podobnym do przebiegu obecnego zaćmienia.
Minima Algola: 1954 czerwiec 7d lh.2; 27d 2h.9 i 29d 23h.8.
Minima. główne Beta Liry: 12d 14h i 25d 12h.
SŁOŃCE 1954
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PLANETY
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Data

Ih czasu

I954

Środ.-eur o p.

Rekt.

l

W Warszawie
czas środ.-eur.

Deki.

l

wsch.

I h czasu

W Warszawie
czas środ.-eur.

środ.-europ .

zach.

l

25~6~

\t

3IV. I 6ho2ml +
4h 29m 2I
IoVI., 6 55 + 24.1
4 55 2I 44
20
7 19
21 .3
4 59 2I 07
20 03
30
7 I2
+ IS.S
4 27
9. VI. w największym odchyleniu 24° na
wschód od Słońca . Do odszukania z początkiem mies. na jasnym. wiecz. niebie.

l

l+

MARS
3I V. IS 36 - 25.8 22 o6
.'i ro
10 VI. IS 30 - 26.6 2I 26
4 I9
18 I8 - 27.4 20 42
20
3 2I
2 22
IS os - 28.o I9 53
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24. VI. w przeciwstawieniu ze Słońcem.
Swieci przez całą noc jako jasna czerwona gwiazda w gwiazdozb. Strze!ca.

l
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h m
22 I5
6 39 + 24.8
5 13
22 I8
7 3I + 23.6
5 35
8 22 + 21.4
22 I2
6 03
22 00
9 IO + IS.2
6 33
Świeci jako jasna gwiazda wiecz.
3. vr.:łatwa do odszukania gołym
okiem za dnia.
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Z początkiem miesiąca widoczny
na jasnym tle wieczornego nieba.
30. VI. w złączeniu ze Słońcem.
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=
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v~: l ~1 ~~ l ~~:i / :~13 i~57 ,. 24~ ~i
30 VI. I4 os - IO.O
20

~ ~~ lt ~~:! l ~ ~~ l ~~ ~!

Widoczny na tle gwiazdozbioru Panny
na lewo od Kłosu Panny.

7 37 + 22.0
4 30
20 SI
Wieczorami może być odszukany
przy użyciu lornetki.

NEPTUN

PLUTON

I V., I3 33~- 7.81 I7 oS
IO VI. I3 29 - 7.5
I4 26
II 48
22 38
20 VII. I3 79 - 7.5
Dobrze dostępny przez lunetki według
mapki w Uranii str. 98.

l

~ ~! lt ~~:! l I~5 27~~ l 2!22 00~t
9 ss + 22.8
l ~ ;~ Dostrzegalny
tylko przez wielkie

Planetka
Nr Nazwa

Jasność

m

I. Cerera 8
2.Pallada8.5
7.Iris
8
I I. Partenopa 9
Kom . .Abella 5

28. V. 1954.
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Dla odszukania planetki należy w ciągu szeregu pogodnych wieczorów wykonać dokładne
rysunki z wszystkimi nawet najsłabszymi gwiazdami dostrzegalnymi przez używanil lunetę
w okolicy nieba wskazanej przez współrzędne planetki. Przez porównanie rysunków zna·
Ieźć można planetkę jako tq z pośród gwiazd, która zmieniała s w• oołożenie z dnia na dzień
jednakowo w tym samym kierunku
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KOMUNIKATY KO L PTMA
na

miesiąc

czerwlec 1954 r.
t

Gilw ice - l. Sekretariat Koła Jest czynny w poniedziałki l czwartki (godz. 16-19)
w Gliwicach, ul. Sobieskigo 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 porozumlentu się:
Gilwice - ul. Sobieskiego 26, tel. 49-77 - inż. T. Adamski.
Ruda SI. - ul. 3-go Maja 32, tel. 524-67 i 524-69 - J. Kasza.
Stalinogród-Dąb ul. Wlejska 7, tel. 319-87 - Jan Palt.
K rak ów - l. Sel<tetarlat Koła jest czynny codziennie 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. W dniach 10. VI. (czwartek) i 25 VI. (piątek) o godz. 18 odbędą się w związku
z czerwcowym zaćmieniem Słońca odczyty, ilustrowane przeźroczami i filmem.
Sala PTMA, ul. św. Tomasza ~o.
4. Seminaria astronomiczne dla członków Koła odbywają się w każdy wtorek
w godzinach 17-19 w lokalu Koła.
Lódź - l. Sekretariat Koła jE:st czynny w poniedziałki od godz. 18 do 20, ul. Moniuszki 4a (M. O. K.), pokój 350.
2. Dostrzegalnia jest czynna w pogodne poniedziałki i czwartki w godz. 18-21.
Nowy Sącz - Sekretariat Koła jest czynny we wtorki l piątki w godz. 17-19,
w lokalu Koła, ul. Jagiellońska 50a.
Poznań Sekretariat Koła jest czynny we wtorki i czwartki w godz. 17-19,
w nowym lokalu Koła, ul. Chełmońskiego 1.
2. Dnia 24. VI. (czwartek), gooz. 19 - odczyt Fr. Koebcke pt. ,.Zaćmienie
Słońca w dniu 30 czerwca br ." Sala Pozn. Towarzystwa Przyjaciół Nauk,
ul. Lampego 27/29.
Tor u ń l. Sekretariat Koła jest czynny w poniedziałki l czwartki w godzinach
18-20 oraz w soboty w godz. 17-19 w lokalu Kola przy ul. Kopernika 17.
W tych samych dniach l godzinach odbywają się zajęcia świetlicowe i jest
czynna biblioteka .
2. Dnia 14. VI. (poniedziałek), godz. 18 - odczyt .T. Szyca pt. ,.o zaćmieniach
Słońca", lokal Koła ul. Kopernika 17. Dnia 28. VI. (poniedziałek), godz. 18 film popularno-naukowy .. o zaćmlenlach Słońca i Księżyca", miejsce pokazu
będzie podane w prasie miejscowej.
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 'N gmachu
Obs. Astr. U. W. al. Ujazdowskie 4, w każdy pogodny wieczór (opró::z niedziel i świąt) w godz. 20-22.
3. Dnia 18. VI. (piątek), godz. 19.30 - odczyt dra J. Gadomsklego pt. ,.Całko
wite zaćmienie Słońca w Polsce", ilustrowany filmem. Sala Kopernika Obserwatorium Astronom. Unlw. Warsz., Al. Ujazdowskie 4.
Jtomp letujemy roczniki "Uranii". Wobec wyczerpania nakładu następujących numerów ,.Uranii": 7-9 z r. 1948; 9-10 i 11-12 z r. 1951; l, 2, 3 l 9 z r. 1952, oraz
od 1 do 6 z r. 1E53 - Zarząd GI. PTMA prosi czytelników, którzy nie !kompletują ,.Uranii", o odstępowanie nam wymienionych zeszytów za zwrotem
ich wartości l kosztów przesyłki.
Odz n a k i P TMA, dla członków zwyczajnych (emaliowane) w cenie 25 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 l godzinę, ułatwia
rozpoznawanie gwiazdozbiorów. Mapki są do nabycia w biurze Zarządu GI
PTMA, w cenie 9 zł. (plus 4 zł. na koszta przesyłki).
"Niebo przez l orn etk ę" dra J. Pagaczewskiego - str. 112 - cena 4 zł (plus l zł
na koszta przesyłki) jest do nabycia w biurze Zarządu GI. PTMA.
Skła d ka członków zwyczajnych wynosi 16 zł. za rok kalendarzowy, a
człon
ków-k andyd atów (uczniowie szkół średnich) 6 zł. za rok szkolny. Członkowie
nowowstęp u jący wypełniają dekl arację przystąplenia l wpłacają jł!dnorazowo
wpisowe zł. 1.50.
W szelkich wpłat należy dokonywać na konto Zarządu GI. PTMA, Kraków, ul
św. Tomasza 30/8, PKO Nr 4-113-5227 z wyra1nym podaniem ct!lu wpłaty .
.,U ra n ia" wycho dzi jako miesięcznik w objętości 2-ch arku~ druku dnia 25-go
każdego miesiąca. Wszyscy członkowie PTMA otrzymują .,Uranię" w ramach
składki członkowskiej. Dla nieczłonków prenumerata roczna wynosi 24 zł.
Cena ~,.S?ytu
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na

okładce

1\:agrc-t,ek Kopernika w kościele f,w. Anny w Kralmw :c, wzmeswny
staraniem rektora S. Sierakowskiego w r. 1823, a wykonany według
projektu M. Stachowicza przez A. Arkuezyńskiego. Na tarczy trzymanej przez Uranię widnieją polskie konstelacje : Tarcza Sobieskiego
Ciołek Poniatowskiego.

Fot. T. Przypkowski

Znak zodiaku: Lew.
Nr zam . 2615 - 17. 5. 1954 - M-5-14671 - 5.000 sat. Al V kl. 60 gr. - Druk
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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.

JERZY W ĄSOWSKI -

Warszawa

NOWY

POGLĄD

NA

ODLEGŁOSCI

MIĘDZYGALAKTYCZNE

Jednym z najbardziej sensacyjnych wydarzeń w dziedzinie astronomii w ostatnich latach jest wniosek, że pewna metoda wyznaczania o~głości we wszechświecie daje błędne
wartości, mianowicie, że odległości dawane przez nią są dwukrotnie iza małe. Oznacza to, że dostępna obserwacji część
wszechświata jest faktycznie dwukrotnie większa, niż to do
tej pory ocenialiśmy. I tak np. okazuje się, że Wielka Mgła
wica w Andromedzie, której odległość od naszej Galaktyki
oceniano na 750 000 lat świetlnych, leży, po uwzględnieniu
poprawki, w odległości dwukrotnie większej, tzn. w odległości
l 500 000 lat świetlnych.
Zagadnienie błędu w powszechnie dotychczas stosowanej
rnetodzie wyznaczania międzygalaktycznych odległości zostało
zreferowane przez W. B a a d e' go na ostatnim Kongresie Mię
dzynarodowej Unii Astronomicznej w Rzymie (we wrześniu
1952 r .), gdzie wywołało dużą sensację ze względu na swe
Wielkie znaczenie kosmologiczne. Zadaniem niniejszego artykułu jest nieco dokładniejsze omówienie tego zagadnienia,
a w szczególności wyjaśnienie , na czym polega przypuszczalny
błąd.

Przede wszystkim musimy zaznajomić się z zasadą metody, która w dziedzinie wyznaczania odległości najbardziej
oddalonych obiektów uważana była za potężne i najdokład
niejsze narzędzie. Metoda ta pozwala ocenić odległości nawet
bardzo oddalonych mgławic pozagalaktycznych, pod tym j.ed-
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nak warunkiem, że w badanym obiekcie wyrozruc się dadą
pewnego typu gwiazdy. zmienne, tzw. c e f e i d y. Wyróżnienie
cefeid spośród innych gwiazd zmiennych daje się łatwo przeprowadzić na podstawie ch J rakterystycznego dla nich okresowego przebiegu zmian j '='s:1oś ci w czasie. W roku 1912 astronomka H. L e a v i t t, dokcr; ując badań nad cefeidami z Małego Obłoku Magellana, stwi erdziła, że istnieje pewna zależność
między obserwowaną jasnością (np. w minimum lub maximum
jasności), a okresem zmienności .c efeid. Oka:zało się mianowicie,
że im dłuższy okres zmienności -tym jaśniejsza gwiazda.
Zależność ta jest przedstawiona na rys. l, gdzie podany
jest oryginalny wykres otrzymany przez. H. Leavitt. Na pionowej osi odłożone są obserwowane jasności gwiazd (wyrażone
w skali wielkości gwiazdowych), na poziomej- dziesiętny logarytm okresu w dniach. Górny
wykres odpowiada maximum,
dolny minimum jasności.
Z rys. l. widzimy, że przy takim
V
/
,, H-t--+++-+-+/-~k:v+-+/-.--1
. ,,
doborze układu wsp.ółrzędnych
p
-/
(logarytm okresu zamiast okre" r---1-+--t--t--+A--l:i"'-+-t/ -f/ -+-i ll
su) zależno·ść daje się dostatecznie 'dokładnie przedstawić
przy pomocy linii prostej. Z wykresu odczytujemy, że wzrostowi logarytmu okresu o l, tzn.
,.
IX' l
lO-krotnemu zwiększeniu okresu
~_LJ_~_LJ_~~
zmienności, odpowiada wzrost
0.2
jasności gwiazdy o około 2 wielkości
gwiazdowe. Należy zwróRys. l. Krzywa Miss Leavitt
cić uwa:gę na to, że wykojasność- okres dla cefeid w Małym Obłoku Magellana.
nywanie wykresu zależności
jasności obserwowanej
cefeid
od okresu zmienności ma sens tylko w tym wypadku, gdy
rozpatrywane gwiazdy znajdują się w jednakowej odległości
od obserwatora, co jest spełnione dla cefeid z Małego Obłoku
Magellana; wszystkie one znajdują się w tym obłoku, który
jest tak odl egły od naszej Galaktyki, ż e rozmiary jego stanowią drobny ułamek tej odległości. Wobec tego można praktycznie przyjąć odległości wszystkich cefeid za jednakowe
i równe odległości między naszą Galaktyką a Małym Obło
kiem Magellana. Zwracamy na to uwagę dlatego, że obserwowana jasność dowolnej gwiazdy zależy nie tylko od jej
odległości od obserwatora, lecz i od jej jasności absolutnej
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(od "ilości świec" - gdyby tu była mowa o żarówkach elektrycznych).
. Jasnością absolutną gwiazdy nazywamy tę obserwowaną
Jasność, jaką miałaby ona, gdyby znajdowała się w pewnej,
umownej zresztą, odległości od obserwatora (przyjęto odległość
około 32,5 lat świetlnych). Na to, by zdać sobie sprawę z rzeczywistej jasności gwiazd, należy obliczyć ich jasności absolutne i porównać je ze sobą. Porównywanie jasności absolutnych możemy interpretować w ten sposób, że gwiazdy przesuwamy (w myśli) do jednakowej od nas odległości 32,5 l. św.
(przez co eliminuje się efekt odległościowy) i wtedy gwiazdy,
które dostrzegamy jako jaśniejsze, są jaśniejsze w skali jasności
absolutnej, słabsze - są słabsze w tejże skali.
Jeżeli znamy obserwowRną jasność gwiazdy oraz jej jasność absolutną, to ze znajomości tych dwu wartości można
obliczyć odległość gwiazdy. Miarą odległ~ści będzie tu róż
nica: jasność obserwowana minus jasność absolutna. Różnica ta
nosi nazwę modułu odległości.
Wykres zależności odległości od
modułu odległości jest przedstaWiony na rys. 2. Sposób posłu
giwania się tym wykresem podamy na następującym przy~
kładzie, który będzie jednocześnie ilustracją do omówionej
Wyżej metody wyznaczania odległości gwiazd. Przypuśćmy, że
obserwowana jasność gwiazdy
wynosi 6 wielkości gwiazdo~ych, a skądinąd wiemy, że jej
Rys. 2. Zależność odległości (oś
Jasność absolutna jest 4 wielkopionowa) od modułu odległości
(oś pozioma).
ści gwiazdowe. Różnica jasności,
czyli moduł odległości, jest
Wi ęc r ówny 2. Z wykresu na rys. 2 znajdujemy, że odległość
gwiazdy jest około 80 lat świetlnych, W ten sposób otrzymane
odległości gwiazd noszą nazwę odległości fotometrycznych,
gdyż są oparte na pomiHrach jasności.
Jasność obserwowaną daje bezpośrednia obserwacja jasności gwiazdy. W jaki sposób znaleźć jasność absolutną ~a to pytanie postaramy się dać odpowiedź, ograniczając się
Jedynie do jednego typu gwiazd, mianowicie cefeid. Powróćmy
W tym celu do omawianej na początku zależności jasności
obserwowanej i okresu (rys. l) dla cefeid w Małym Obłoku
lVIagellana. Wszystkie te cefeidy znajdują się w jednakowej,
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- - - - - ' - - - - ' - - - - - - - - - - - - - - - - - - . - : -·- - chociaż na razie nieznanej odległości. Dokonajmy następują
cego myślowego doświadczenia. Na to, by otrzymać jasności
absolutne tych cefeid, należy je według umowy przesunąć
do odległości 32,5 lat świetlnych. Przesunięciu temu odpowiada wzrost jasności o pewną wartość. Ponieważ wszystkie
cefeidy należy przesunąć o tę samą odległość, więc o tę samą
wartość wzrośnie jasność każdej z nich. Wynika stąd, że
kształt zależności jasność okres nie ulegnie żadnej zmianie
przy przejściu od jasności obserwowanych do jasności absolutnych. Proste przedstawione na rys. l będą miały taki sam
przebieg. Cała różnica będzie polegać tylko na tym, że proste
te będą przesunięte wzdłuż osi pionowej o pewien, na razie
nie znany nam odcinek (na rys. l do góry). Po dokonaniu takiego przesunięcia prosta, np. górna (na rys. l) będzie przecinać
oś pionową nie w punkcie l 5,6 lecz w jakimś innym punkcie.
Punkt ten nazywamy punktem zerowym krzywej cefeid.
Jeżeli uda nam się wyznaczyć punkt zerowy krzywej,
wtedy metoda wyznaczania odległości jest opracowana i nadaje się do użytku. Fosługujemy się nią w następujący sposób. Mamy np. znaleźć odległość jakiejś mgławicy pozagalaktycznej. W tym celu należy wyszukać w tej mgławicy cefeidę,
znaleźć jej jasność obserwowaną (np. w maximum) oraz okres
zmienności. Znając okres, znajdujemy przy pomocy krzywej
cefeid jasność absolutną i następnie z różnicy jasności (czyli
z modułu odległości) znajdujemy odległość, posługując się np.
wykresem z rys. 2. Metoda ta jednak jest tak długo nieprzydatna praktycznie, dopóki nie zostanie wyznaczony punkt zerowy krzywej.
Zadanie wyznaczenia punktu zerowego stawiało sobie
wielu astronomów. W zasadzie sprowadza się ono do tego, aby
znaleźć odległość choćby jednej cefeidy z najbliższego otoczenia w naszej Galaktyce przy użyciu metod geometrycznych.
Znając tę odległość można już będzie obliczyć jasność absolutną cefeidy, a więc tym samym znaleźć punkt zerowy krzywej cefeid. Tymczasem ~kazało się, że metody te w zastosowaniu do cefeid są bezsilne. Do dyspozycji pozostały
metody bardzlej pośrednie, oparte na badaniach statystycznych. W braku innych musiano zadowolić się otrzymanymi
z nich odległościami cefeid należących do naszej Galaktyki.
Obliczono dla nich jasności absolutne (co już przy znajomości
odległości i jasności obserwowanej daje się z łatwością wykonać) i przez otrzymane punkty przeprowadzono krzywą cefeid. Punkt zerowy krzywej został wyznaczony. Otrzymaną
w ten sposób zależność jasność absolutna - okres przedsta-
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wia rys. 3, gdzie na osi pionowej odłożone są jasnosCl absolutne, na osi poziomej - logarytm okresu. Zamiast jasności
w maximum i w minimum (jak na rys. l) użyto tu jasności ·
średniej, otrzymując zamiast dwu jedną krzywą. Przy pomocy tej krzywej mo~na już, znając okres cefeidy, znaleźć jej
jasność absolutną. Jednym z pierwszych astronomów, zajmujących się sprawą wyznaczania punktu zerowego krzywej cefeid był H. S h a p l e y (ok. 1918 r.). Rys. 3 przedstawia krzywą
przyjętą przez niego.
Położenie punktu zerowego krzywej cefeid było wielokrotnie poddawane kontroli przez różnych astronomów, Wyniki
otrzymane różnymi metodami
różniły się między sobą mniej
lub więcej, wskazując na trudność

dokładnego

rozwiązania

zadania. Wahania w położcni.u
punktu zerowego dochodziły f)
w niektórych badaniach do
"
ok. l ,5 wielkości gwiazdowej.
Shapley rówmez kontrolował
loq (j(resu
swój wynik i doszedł do przcko-·
· nani.a, że błąd w położeniu punkc6
D•
"
tu zerowego nie przekracza 1l 1
Rys. 3. Zależność jasnosc absowielkości gw., co potwlPrdziły
lutna okrćs
dla zmiennych
niektóre z późniejszych b'ldań,
typu RH Ly1· i cefeid klasycznych
oparte na nowszym, dokładniej
wg Shaplcy'a.
szym i obszerniejszym materiale. Ostatecznie krzywa Shapley'a została przyjGta i uznana
za dostatecznie dokładną, mimo to, że pojawiały się co jaki.ś
czas prace, podające w wątpliwość wartość shapleyowskiego
punktu zerowego. Na ogół jedvak na te prace nie zwracano
specjalnej uwagi.
Wszystkie odległości otrzymane metodą cefeid oparte były
na punkcie zerowym Shapley'a. Metodę tę, jak wiemy, można
1>tosować do wyznaczania odległości obiektów zawierających
refeidy. Okazała się ona niezastąpiona w dziedzinie wyznaczania odległości międzygalaktycznych, które są rzędu setek,
tysięcy i milionów lat świetlnych. Dzięki temu, że cefeidy
należą do najjaśniejszych absolutnie gwiazd, mogą być widoczne z takich odległości, z których inne gwiazdy są niewidoczne leżąc już daleko za granicą widzialności. Odległości
W s z y s t k i c h mgławic pozagalaktycznych zostały wyznaczone - bezpośrednio lub pośrednio - tą metodą. Cefeidy,
na których się opierano, noszą w literaturze astronomicznej
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cefeid klasycznych. Typowym ich przykładem są cefeidy badane przez H. Leavitt.
Oprócz cefeid klasycznych, których okresy zmienności są od 10 do 100 dni, na krzywej Shapley'a znajdują się
cefeidy krótkookresowe, zwane również zmiennymi typu
RR Lyrae (rys. 3). Jak widać z wykresu są one słabsze od
cefeid klasycznych o ok. 2 wielk. gw. i wskutek tego wykrycie ich w mgławicach pozagalaktycznych przy użyciu dotychczas istniejących teleskopów nie dało się przeprowadzić, gdy~
cefeidy klasyczne w najbliższej mgławicy, w Andromedzie,
r1iedalekie już były od granicy widzialności. Obserwacje przy
pomocy 21/2 m teleskopu pozwoliły wykryć w tej mgławicy
cefeidy klasyczne, które obserwowano jako gwiazdy 20 wielkości gw., przy czym była to prawie granica widzialności tego
instrumentu. Z wykresu na rys. 3 widzimy, że gwiazdy typu
RR Lyrae są słabsze o ok. 2 wielk. gw., a więc ich jasność obserwowana powinna być ok. 22 wielk. gw. Zastosowanie wielkiego teleskopu z Mount Falomar (średnica zwierciadła 5 m)
powinno było umożliwić zaobserwowanie tych gwiazd. Tymczasem okazało się, że gwiazdy te są jeszcze niedostrzegalne,
a więc widocznie są znacznie słabsze, niż to oceniano. Jednocześnie wykryto pewne gwiazdy, o których już z wcześniej·
szych badań było wiadomo, że od gwiazd RR Lyr są jaśniejsze
o ok. 1112 wielkości gw.
Od razu okazało się, że coś nie jest w porządku:
albo punkt zerowy gwiazd RR Lyr, albo punkt zerowy cefeid
klasycznych jest błędny właśnie o 1,5 wielkości gwiazdowej.
Z drugiej strony jest to niezrozumiałe, gdyż przecież jedne
i drugie gwiazdy leżą na je d n ej krzywej (rys. 13).
Analizując zagadnienie stwierdzono, że istnieje pewne
"słabe miejsce" na krzywej Shapley'a. Jak już wyżej nadmienialiśmy, krzywa ta została przeprowadzona nie tylko dla cefeid klasycznych lecz i dla gwiazd RR Lyr - i to w ten
sposób, że "zmuszono" te dwa typy gwiazd do stworzenia
jednej całości, tak jakby obowiązywać miała dla nich jedna
zależność jasność absolutna-okres, reprezentowana przez jedną
ciągłą linię na wykresie. Jak się potem okazało, można zakwestionować takie stanowisko, pozbawione właściwie dostatecznie pewnych podstaw.
Już w roku 1949 badania radzieckiegQ astronoma Kuk ark i n a doprowadziły do wniosku, że przebieg krzywej Shapleya nie odpowiada rzeczywłstości. Kukarkin opracował na
nowo zależność jasność a·bsolutna-okres i stwierdził, że zależność tę przedstawia nie jedna krzywa ciągła, lecz raczej trzy
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odcinki linii prostych. Wyniki jego badań są przedstawione
na rys. 4, gdzie widzimy zupełną odrębność gwiazd RR Lyr.
Z późniejszych badań okazało się, że jasności absolutne
gwiazd RR Lyr są określone zasadniczo dobrze, natomiast cefeidy klasyczne są za słabe w skali jasności absolutnych o około
1,5 wielkości gw. Część wykresu odnoszącą się do cefeid klasycznych należy przesunąć w kiery1nku większych jasnośc1
o około 1,5 wielkości gw., pozostawiając bez zmian część wykresu dla gwiazd RR Lyr.
Widzimy z tego, że odległości wyznaczone przy użyciu
gwiazd RR Lyr są wyznaczone
poprawnie. Są to odległości .,
obiektów z naszej Galaktyki,
~
gdyż do niedawna gwiazdy te, • i
jako za słabe, nie mogły być ., ł
wykryte w mgławicach pozagalaktycznych. Wszystkie te '
odległości, które oparte były na ,
cefeidach klasycznych, są na··
tomiast błędne o wartość ,)dpo- ' -;-wiadającą
odległości

zwiększeniu modułu

""" t~r:;

,,

.

,,
o 1,5. Prosty rachu"
nek pokazuje, że no,wą, popra- Rys. 4. Wykres jasność absowioną odległość otrzymujemy
lutną- okres dla cefeid wg Kukarkina.
z dawniejszej przez pomnożenie
tej ostatniej przez dwa, tzn.
że nowe odległości są dwukrotnie większe od dotychczas przyjmowanych. Jak już nadmienialiśmy, poprawka ta odnosi się
tylko do odległości obiektów pozagalaktycznych.
Istnieje wiele faktów potwierdzających słuszność nowego
poglądu na odległości międzygalaktyczne. I tak na przykład
udało si~ wykryć gwiazdy RR Dyr w Obłokach Magellana.
Okazało się, że jasności obserwowane tych gwiazd są 19 wielk.
gw. Z dawnej zależności jasność absolutna-okres (rys. 3) wynikało, że powinny one mieć jasność obserwowaną 17,4 wielk.
gw. Widzimy, że różnica wynosi 1,6, co w przybliżeniu odpowiada błędowi poprzedniej wartości modułu odległości tych
obłoków. Wprowadzenie poprawionej odległości usuwa tę niezgodność.

W podobny sposób nowe odległości zdają się usuwać niektóre istniejące niezgodności również i w innych zagadnieniach lub też zmniejszać pewne trudności natury teoretycznej.
Ze względu na stosunkową nowość omawianego odkrycia
trudno w tej chwili bezkrytycznie uznać w całej rozciągłości
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słuszność zmienionego poglądu na międzygalaktyczne ociległości. Można przypuszczać, że niedaleka przyszłość dostarczy
dalszych danych, które w zdecydowany sposób rozwiążą pasjonujący problem "podwojenia się rozmiarów" widzialnego
wszechświata.

KONRAD RUDNICKI -

Warszawa

PLANETKI
Planetki, zwane

również

planetoidami lub asteroidami,

są

małe ciała niebieskie krążące po orbitach planetarnych wokół
Słońca. Nazwa "planetoida" oznacza po łacinie coś podobnego
do planety i wskazuje, że te twory niczym zasadniczym się
nie różnią od planet. Druga nazwa. "asteroida" (po łacinie:
"podobna do gwiazdy") pochodzi stąd, że . planetki mimo szybkiego ruchu wśród gwiazd nie wyglądają w lunetach jak tarcze,
lecz - podobnie jak gwiazdy - przedstawiają się tylko jako

to

punkciki, co wskazuje na ich małe rozmiary. Rzeczywiście,
ncjwiększa Ceres - posiada &rednicę zaledwie 770 km tak,
że narysowana w odpowiedniej skali na mapie Europy zasło
niłaby sobą obszar nie wiele większy niż Polsb.. Następne co
do wielkości to Pallas, Westa i Juno o średnicach wynoszących
odpowiednio 490. 390 i 200 km. Tak wielkie planetki należą
jednak do wyjątków. Ogromna większość znanych- to drobne
ciała o średnicach zaledwie kilkudziesięcio lub kilkunasto kilometrowych. Istnieje również wiele planetek liliputów o rozmiarach kilku kilometrów. Większość z nich przypuszczalnie
do dziś nie została odkryta. Jeszcze mniejszych ciał o średni
cach wyrażających się setkami lub dziesiątkami metrów na ogół
nie zaliczamy do planetek, lecz traktujemy jako wielkie meteory.
Pierwszą planetkę, Ceres, odkrył Piazzi w Palermo na samym przełomie XVIII i XIX wieku, w dniu l stycznia 1801 r.
Do roku 1807 znano ich już 4, a następnie w miarę postępów
techniki instrumentalnej liczba odkrywanych stale wzrastała.
Od cz:c>.m, gdy Metcalf wynalazł łatwą metodę fotcgrafowania
słabych planetek, odkrywa się je masowo.
Odkrytych i zarejestrowanych phnetek istnieje obecnie powyżej półtora tysiąca. Ponieważ w miarę używania coraz silniejszych teleskopów odkrywanie nowych następuje w stale się
zwiększającym tempie, dyskutuje się, czy warto rejestrować
wszystkie odkrywane, czy też tylko niektóre, ciekawsze.
Trzeba wyjaśnić, że zarejestrowanie nowo odkrytej planetki
nie kończy się na zapisaniu jej pod numerem bieżącym z do-
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daniem ewentualnej nazwy, nadanej przez odkrywcę. Aby planetkę można było zawsze zidentyfikować trzeba wyznaczyć jej
orbitę, a ponadto stale obliczać przewidziane położenia na niebie. W przeciwnym razie nie można by nawet stwierdzić, czy
jakaś odkryta planetka jest rzeczywiście nowa, czy też przedtem już była przez kogoś obserwowana.
Takie rachunki dla prawie 2000 ciał niebieskich wymagają
stale wielkiego nakładu pracy i zastanawiano się ostatnio, czy
warto je prowadzić, czy też utrzymywać w stałej ewidencji
tylko największe lub z innych względów najciekawsze planetki,
a reszcie pozwolić się "zgubić" na niebie. Masowe odkrywanie
coraz to nowych planetoid, być może, zmusiłoby w końcu do
tego, gdyby nie nowe możliwości, jakie dają sztuce rachmistrzowskiej współczesne maszyny rachunkowe. Przy odpowiednim zautomatyzowaniu rachunków można liczyć bez wielkiego trudu efemerydy, to znaczy przewidziane naprzód poło
żenia na niebie, dla wszystkich. Obecnie efemerydy dla planetek oblicza i publikuje co roku z polecenia Międzynarodowej
Unii Astronomicznej Instytut Astronomii Teoretycznej Akademii Nauk ZSRR.
Często się mówi, że planetki obiegają Słońce po drogach
leżących między orbitami Marsa i Jowisza. Nie można tego uważać za ścisłe, bo chociaż rzeczywiście większość posiada takie
właśnie orbity, to jednak niektóre krążą w większej odległości
od Słońca niż Jowisz. Należy do nich na przykład Hidalgo o wielkiej półosi orbity 5,717 jednostek astronomicznych (półoś orbity Jowisza 5,202 j. a.). Przeciwnie, orbity innych są bardzo
małe i leżą wewnątrz drogi Marsa. Taką planetką jest Eros,
którego średnie oddalenie od Słońca wynosi 0,95 oddalenia
Marsa. Malutka planetoida odkryta w r. 1949 przez Baadego
posiada wielką półoś orbity zaledwie o 0,08 j. a. większą od
póŁosi orbity Ziemi.
Drogi planetek bywają często wydłużonymi elipsami o mimośrodach dochodzących nawet do 0,87. Wskutek tego również
te planetoidy, które znajdują się na ogół między orbitami Marsa
i Jowisza, czasem wybiegają poza ich granice. Planetka Ikar
Wskutek wielkiego mimośrodu przybliża się czasem dwa razy
bardziej do Słońca niż Merkury, na odległość ledwie 34 mln. km.
Temperatura na jej powierzchni po stronie zwróconej ku Słońcu
wynosi wtedy około +550° - tyle, co żelaza w piecu kowalskim. Jest to najgorętszy "klimat" znany dotychczas w świecie
planet. Bardzo prawdopodobne, że istnieją nieznane dotychczas planetki jeszcze bardziej zbliżające się do Słońca. Są też
inne, o orbitach niemal kołowych; należy do nich planetka
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Banachiewicza o mirnośrodzie 0,0022 - najmniejszym znanym
w układzie planetarnym.
Planetki, podobnie jak Marsa, najłatwiej obserwować w opozycjach, gdy są najbardziej zbliżone ku Ziemi. Większość poza
opozycjami jest w ogóle niedostrzegalna. Niektóre, wyjątkowo
małe, dają się obserwować tyllro w wielkich opozycjach*). Należy
zaznaczyć, że wskutek dużej ekscentryczności orbit warunki
widoczności w czasie opozycji wielkich i przeciętnych często
różnią się znacznie.
Badania powierzchni planetek są bardzo trudne. Większe
znajdują się daleko od Ziemi, a te które czasem przebiegają
niedaleko - należą do najmniejszych. Tak rra jednych jak
i na drugich nie sposób dojrzeć jakichkolwiek zarysów na powierzchni. O przymdzie tych ciał niebieskich mo·żemy wnioskować tylko pośrednio. Przede wszystkim daje się stwierdzić, że
odbijają one światło słoneczne równie źle jak Księżyc i Merkury,- a nawet gorzej (albedo Ceres 0,06), co świadczy o braku
atmosfery, lub przynajmniej o nadzwyczajnym jej rozrzedzeniu.
Rzeczywiście trudno przypuścić, aby okruchy planetarne, na
których powierzchni siła ciężkości bywa czasem tysiące razy
mniejsza niż na Ziemi, były w stanie utrzymać ilości gazów
zdolne utworzyć atmosferę. Na podstawie odbitego światła
można również wnioskować, że powierzchnia planetek jest
chropowata. O istnieniu jakichś nierówności na powierz·c hni
można wnosić i stąd, że niektóre małe phmetki z różnych stron
rozmaicie odbijają światło. Wskutek obrotu wokół osi obserwuje się wtedy periodyczne zmiany jasności.
Wogóle stwierdzono, że kształty planetek bywają często nieregularne. Największe, które w wielkich teleskopach można
obserwować jako ta1rcze, mają niewątpliwie kształt kulisty, natomiast mniejsze - czasem nie, Oczywiście planetka odbija
więcej światła, gdy jest zwrócona do nas przekrojem większym,
a mniej - gdy mniejszym. Wywołane w ten sposób zmiany
jasności obserwowano u wielu planetek. Najwyraźniej wystę
pują one u Erosa. Nieraz trudno odróżnić efekt powstający
wskutek niejednakowej zdolności odbijania różnych części planetki od efektu nieregularności kształtu. Istnieją jednak kryteria, które w bardziej charakterystycznych przypadkach mogą
przynieść rozwiązanie. W pierwszym przypadku krzywa zmian
blasku może być bardziej nieregularna, w drugim- obowiązuje
regularność.

Wyznaczenie mas planetek napotyka na trudności. Dokładnie
Qmiemy wyznaczyć masy tych planet, które posiadają księżyce.
Z porównania okresu obiegu planety wokół Słońca i księżyca
*) Por. Urania, czerwiec 1954, str. 173.
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wokół planety, można przy pomocy prostych rozwazan teoretycznych wyznaczyć niewiadomą masę. Gorzej, gdy planeta nie
ma księżyca. Wtedy masę trzeba wyliczać z siły przyciągania
wywieranej na inne planety. Rachunki są dużo trudniejsze
i w dodatku mniej dokładne. Dlatego o masach Merkurego,
Wenus i Plutona, przy których nie odkryto dotychczas księży
ców, mamy dane mniej dokładne.
Masy planetek są niestety tak małe, że nie sposób wykryć
jakichkolwiek skutków wywołanych przez pojedyncze piane-

Rys. l. Schemat układu planetarnego w granicach od Merkurego do
Urana ; między orbitami Marsa i Jowisza daje się zauważy ć luka.

toidy w ruchach innych ciał niebieskich. Nie znamy par planetek analogicznych do układów planeta-księżyc, nie daje się
też odkryć żadnych wzajemnych działań grawitacyjnych między
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planetkami. Ich masy wyznacza się więc wyłącznie przez grube
oszacowania.
Fostępuje się w ten sposób, że zakładając dla wszystkich
tę samą zdolność odbijania światła , na podstawie znanej odległości i obserwowanej jasności oblicza się średnice. Następnie
w braku ściślejszych danych, przyjmując, że średnia gęstość
materii, z której zbudowane są planetki, jest podobna do śred
niej gęstości Ziemi, oblicza się masy, które czasem wynoszą
zaledwie pojedyncze miliardy ton. Odpowiada to ilościom materii, jakie Słońce wypromieniowuje w ciągu kwadransa.
Wziąwszy pod uwagę zarówno podobieństwo orbit większości
planetek, jak i nieregularność kształtów, od dawna zaczęto przypuszczać, że są to szczątki jednej z wielkich planet, która niegdyś
obiegała Słońce między orbitami Marsa i Jowisza. Rzeczywiście,
jeśli spojrzeć na schemat naszego układu planetarnego, to widzimy, że gęstość orbit maleje w sposób dość regularny (por.
rys. 1.) wraz z oddalaniem się od Słońca. Jednak poza orbitą
Marsa napotykamy niespodziewaną przerwę. Zwrócił na nią
uwagę po raz pierwszy wittemberski astronom
Titius
w r. 1766. Jeśli przyjąć, że planetki są szczątkami jednej, więk
szej planety - przerwa zostaje wypełniona.
Istnieją różne przypuszczenia, w jaki sposób mogło nastąpić
rozerwanie wielkiej planety na części. Dość prawdopodobna jest
hipoteza F i e s j e n k o w a, że wybuch planety nastąpił przy
dużym zbliżeniu do Jowisza. Mianowicie w pewnej odległości
siły przypływowe, usiłujące nadać planecie kształt wydłużony,
mogły spowodować znaczne zmniejszenie ciśnienia w jej wnę
trzu, które z kolei wywołało spadek ciepła właściwego. W tym
stanie ilość ciepła zawarta w jądrze planety wystarczyła do
kilkakrotnego zwiększenia temperatury. Plastyczne lub płynne
jądro planety przeszło nagle w stan gazowy i spowodowało
gigantyczną eksplozję. Przypuszczenie takie jest prawdopodobne, jeśli przyjąć, że pra-planeta krążyła po orbicie silnie
ekscentrycznej.
Wobec tego należałoby uważać małe planetki o nieregularnych kształtach za odłamki stałej skorupy planety. Przeciwnie,
planetki większe byłyby wielkimi kroplami materii z jądra
planety, które krzepły już po eksplozji i miały możność uformować się w regularne kule. Obie grupy planetek powinny
więc różnić się również składem chemicznym, czego tymczasem
niestety w żaden sposób nie można sprawdzić.
Wg. oszacowań P u t i l i n a łączna masa wszystkich planetek
(wraz z nieodkrytymi, których jest przypuszczalnie jeszcze
około 140 000) wynosi mniej więcej 0,008 masy Ziemi, a łącznie
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masą większych i mniejszych meteorów mogących krążyć
między orbitami Marsa i Jowisza- 0,1 masy Ziemi. Taka ilość
materii odpowiadałaby planecie o średnicy jakichś 6000 km,
a więc podobnej rozmiarami do Marsa. Należy jednak przypuszczać, że pierwotna planeta była znacznie większa i w czasie
wybuchu wiele materii zostało wyrzucone w ogóle poza układ
słoneczny. Zresztą straty masy planetek trwają do dziś. Wskutek ekscentryczności orbit i ich różnych rozmiarów i nachy-

z

leń od czasu do czasu muszą zachodzić wzajemne zderzenia. Jak wyliczył P i o t r o w s k i, takie zderzenia odbywają się średnio z prędkością 5 km/sek i powodują rozkruszanie planetek na wiele drobnych brył i na pył, który
może stale zasilać materię krążącą w płaszczyźnie ekliptyki
i wywołującą zjawisko światła zodiakalnego. Jedna planetkaśrednio biorąc w ciągu czasu rzędu miliarda lat - a jeśli
posiada orbitę silnie ekscentryczną i nachyloną do ekliptyki, to
szybciej -wskutek zderzeń z towarzyszkami traci już znaczną
część masy. Oczywiście wi~kszym planetkom podobnym do Ceres spotkania tego typu nie mogą przynieść poważniejszej
szkody. Jednak wskutek stałych zderzeń nawet największe w ciągu odpowiednio długich epok - stale doznają zakłóceń
dróg 1 stąd ich obecne orbity są całkiem niepodobne do pierwotnych.
Gdy sprawy te nie były jeszcze dostatecznie znane, uważano,
że licząc wstecz przebyte drogi planetek musiałoby się dojść do
chwili, gdy przestrzenne położenia wypadały w jednym punkcie.
Odpowiadałoby to momentowi eksplozji pra-planety i dawało
możność obliczenia czasu i miejsca katastrofy. Dziś wiedząc,
że ruchy planetek podlegają przypadkowym zakłóceniom wskutek zderzeń, rozumiemy, że takie postępowanie do celu nie doprowadzi i nie dziwimy się, że podjęte dawniej tego rodzaju
rachunki nie dały wyników.
Niezależnie od tego, że planetki są ciekawymi tworami same
w sobie, interesują one jeszcze astronomów z powodu różnych
jeśli można tak powiedzieć zastosowań, gdyż jako liczne
i ruchliwe ciała pozwalają wyciągnąć ze swoich ruchów wiele
Wniosków.
Np. planetka Eros służyła kilkakrotnie do dokładnego wyznaczania odległości Ziemi od Słońca. Jak wiadomo jesteśmy
w stanie wyznaczyć dokładnie, bo niejednokrotnie do 7, a nawet
8 cyfr znaczących, odległości wzajemne planet wyrażone w jednostkach astronomicznych. Długość samej jednostki astronomicznej (odległość Ziemi od Słońca) jest natomiast znana dużo
mniej dokładnie. Eros posiadający bardzo wydłużoną orbitę
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zbliża się

czasem do Ziemi na odległość ledwie 16 mln km.
Wenus lub Mars. Przy tym jest to planetka
wystarczająco jasna, żeby można mierzyć jej położenia w róż
nych miejscach orbity. Poznawszy prędkość ruchu Erosa po
orbicie można było wyliczyć dokładnie jego odległość wyrażoną
w jednostkach astronomicznych, gdy znajdował się najbliżej
Ziemi. Je dnocześnie udało się stosunkowo dokładnie zmierzyć
tę odległość metodą trygonometryczną (paralaksa około 1'20")
i wyrazić ją w kilometrach. Przez porównanie tej samej odległości wyrażonej w jednostkach astronomicznych i kilometrach otrzymuje się stosunek tej pierwszej do kilometra i tą
okrężną drogą odległość Ziemi od Słońca. Wynosi ona wg.
ostatnich takich pomiarów Spencer Jonesa 149,67 mln km.
Inna planetka, Ikar, posiadająca duży mimośród, może posłużyć w przyszłości do dokładnego porównania z rzeczywistością relatywistycznej teorii ruchu planet, przewidującej ruch
perihelu planetytym szybszy, im większe jest wydłużenie orbity.
Obserwowano wprawdzie przejścia w pobliżu Ziemi planetek
o większych mimośrodach od Ikara, są one jednak za małe,
żeby je można było obserwować za każdym obiegiem wokół ·
Słońca. Do celów sprawdzania teorii raczej się więc nie nadają.
W XVIII wieku L a g r a n g e przewidział teoretycznie, że
jeśli do układu dwu obiegających się, masywnych ciał dostanie
się z odpowiednią prędkością
trzecie w takie miejsce, że wraz
z pierwszymi dwoma utworzy
trójkąt równoboczny, to będzie
:i owolnie długo pozostawać w tym
położeniu względem nich. Taką
możliwość uważano pierwotnie
za czysto teoretyczną. Tym
większą sensację wywołało odkrycie w roku 1906 jednej,
a potem jeszcze 15 innych planetek, które wraz ze Słońcem
i Jowiszem tworzą w przybliżeniu wierzchołki trójkąta równobocznego. Dokonują one obiegu
Rys. 2. Położenia planetek grupy
trojańskiej w stosunku do Słońca
wokół Słońca w tym samym
i Jowisza.
czasie i - w przybliżeniu - po
tej samej orbicie co Jowisz,
jak to przedstawia rys. 2. Nie leżą one ściśle w punkcie odpowiadającym wierzchołkowi trójkąta (tzw. punkcie libracyjnym}, lecz wykonują wokół niego pewne drobne ruchy przewidziane teorią. Te planetki zostały nazwane imionami bohaczyli

dużo bliżej niż
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terów Iliady (tak zwane planetki grupy trojańskiej). PoprzeJowisza noszą imiona Achajów (Achilles, Agamemnon
etc.), postępujące za nim - Trojańczyków (Nestor, Hektor,
Priam, Eneas etc.).
Oczywiście należy przypuszczać, że planetki grupy trojań
skiej poruszały się niegdyś po innych orbitach, lecz raz dostawszy się w pobliże punktów libracyjnych muszą obecnie
w nich pozostawać dopóki nie wytrącą ich stamtąd silniejsze
działania perturbacyjne. Zostały one niejako schwytane przez
Jowisza.
Podobne schwytania planetoid przypuszczalnie mogą zachodzić również w innych warunkach. Są powody do przypuszczeń, że pewne zewnętrzne księżyce niektórych planet, które
poruszają się w kierunkach przeciwnych niż obrót samej planety lub w innych płaszczyznach, są po prostu schwytanymi planetkami.
dzą.jące

KRONIKA
Zjazd referatowy P. T. A, w Krakowie
Tzw. zjazdy referatowe Folskiego Towarzystwa Astronomicznego, na
których &ię referuje prace oryginalne wykonane przez astronomów pol. skich, są przeglądami zdobyczy naszej astronomii. Jeśli uważać, że
otstat!).i zjazd referatowy w dniach 21 i 22 IV br. w Krakowie był
wiernym odbiciem prac polskich obserwatoriów, to trzeba stwierdzić,
że najwięcej pracuje się w kraju nad zagadnieniami astrofizyki. Z tej
dziedziny wygłoszono 14 referatów, w tym 5 dotyczyło gwiazd zmiennych.
Na drugim miejscu stoją prace z astronomii gwiazdowej, której poświę
cono 7 referatów. Na pozostałe dziedziny astronomii przypadały łącznie
tylko 4 referaty.
:Zjazd rozpoczął się dnia 21. IV. o godzinie 10 w lokalu P. A. N.
przy ul. Sławkowskiej. Tłem dla referaiów oryginalnych było zagajenie
prezesa P. T. A. prof. dra Wł. Zonna z Warszawy, który przedstawił
najważaliejsrze zdobycze astronomii światowej od czasu poprzedniego
zjazdu referatowego w listopadzie 1951 r . Przemówienie to podajemy
w pełnym brzmieniu poniżej.
Przemówienie prof. W. Zonna przy otwarciu IV zjazdu Folskiego
Towarzystwa Astronomicznego.
Otwierając IV zjazd naukowy Folskiego Towarzystwa Asrtronomicznego chciałbym spróbować, zwyczajem moich poprzedników, dokonania
Pewnego podsumowania najważniejszych zdarzeń, które nastąpiły w astronomii w ciągu dwóch i pól lat oddzielających nas od ostatniego zjazdu
w Toruniu.
. W dziedzinie prac pionierskich najważniejszymi zda.rzenJLami. były
niewątpliwie wyniki obserwacyj w dziedzinie fal radiowych. A s t r on o m i a r a d i o w a rozwija się dziś niesłychanie szybko tak w dzie~inie instrumentalnej, jak i teoretycznej; właśnie dlatego może trudno
Jeszcze w tej chwili mówić o jej w;pływie na całość zagadnień astro-
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nomicznych, prace te bowiem mimo całego rozmachu, z jakim są prowadzone, wciąż jeszcze mają charakter pionierski.
Drugim zdarzeniem o charakterze znacznie głębszym i brzemienniejszym w skutki było wysunięcie ewolucji, jaJko motywu naczelnego
w wielu dziedzinach astronomi·i - kto wie czy nawet nie we wszystkich.
Najbardziej namacalnym dowodem tego było to, że sympozjon poswięcony zagadnieniu ewolucji w czasie ostatniego zjazdu Międzynaro
dowej Unii Astronomicznej był niewątpliwie najliczniejszym i najżyw
szym zebraniem uczestników zjazdu. Nu tym sympozjonie widzieliśmy
przedstawicieli bardzo wielu kierunków, poczynając od astrofizyków
i kończąc na specjal-istach w najbardziej "klasycznych" działach astronomii.
Nie dziwimy się temu; przecież motyw ewolucyjny nie jest jakąś
oddzielną dżiedziną badań. Chodzi tylko o to, by nasze dotychczasowe
badania w różnych dziedzinach astronomii nie ograniczały się jedynie
do obserwacyj i rozważań nad światem takim, jakim on jest w tej
chwili, lecz aby badaniom naszym dodać jakgdyby jeszcze jeden wymiar - czas. Jakże odmienny jest aspekt zarówno emocjonalny jak
i naukowy wszelkich dociekań nad rzeczywistośc·ią w perspektywie
czasu, od tego, który mamy wtedy, gdy rozpatrujemy świat tylko w pewnej chwili.
Byłoby rażącą niesprawiedliwością posądzanie naszych przodków o to,
że się nic interesowali zagadnieniami ewolucji. Przeciwnie, myśl ta od
dawna już zajmowała wielu badaczy i w dawnych pracach znajdujemy
raz po raz ponawiane próby ewolucyjnego podejścia do wielu zagadnień
zarówno w dziedzinie astronomii klasycznej, jak i w później poW\Stałej
astrofizyce i astronomii gwiazdowej. Te próby jednak nic mogły w tym
stopniu co dziś zrewolucjonizować całej astronomii, najprawdopodobniej
dlatego, że wtedy brakowało zarówno danych faktycznych, jak też
metod teoretycznych pozwalających na dokonanie tego przewrotu.
Zagadnienie ewolucji, tak jak je d~iś rozumiemy, jest niezmiernie
wszechstronne i w tym leży jego "siła". Obejmuje ono nie tylko to, co
dawniej traktowano jako zagadnienie ewolucji: interpretację diagramu
Hertzsprunga-Russela, lub innych współzależności między parametrami
charakteryzującymi stan fizyczny gwiazd i materii międzygwiazdowej.
Wiemy dt:iś, że charakterystyki kinematyczne i dynamiczne mają nie
mniejsze znaczenie przy rozwiązywaniu różnych problemów ewolucyjnych niż parametry fizyczne. ZaLem badania nad rozmieszczeniem
gwiazd i materii mędzygwiazdowej, badania ruchów własnych i prędkości
radialnych oraz właściwa interpretacja tych wyników na gruncie dynamiki są dzisiaJ również zagadnieniC!'"O! o charakterze na wskróś ewolucyjnym.
Aby tego typu badania mogły dać właściwy wgląd ewolucyjny należy
bądź to zrewidować, bądź też na nowo ustawić zagadnienia podstawowe:
zagadnienia czasu i przestrzeni. Z próbami nowego ustawienia zagadnienia czasu wiążą się badania ruchów Ziemi, ruchu układów gwiazd
lub też sprawa zupełnie innych, "ziemskich" wzorców czasu.
Niemniej istotnym jest wybór właściwego układu odniesierua, który
w aspekcie ewolucyjnym nabiera szerszego znaczenia. Od dawna juz
podjęto tu myśl wprowadzenia do astronomii układu związanego z da·
lekimi galaktykami. Realizację tego zagadnienia, znaną pod skromnn
nazwą katalogu gwiazd słabych, należy również uważać za dość głę
boki przełom, wiążący się niewątpliwie z "ewolucjonizowaniem" współ
czesnej astronomii.

U góry: niwelowanie terenu przy pomocy pionów i kwadrantów
mierniczych.
U dołu: chorobates - przyrząd niwelacyjny Kopernika.

, )qolton

Zdjęcie gromady galaktyk w Koronie poltl

ane przy pomocy 5-metrowego teleskopu.

U góry: szkic mostu na księżycu; odkrytego przez
O'Neilla.

Na lewo:

dwa nagrobki Kopernika
św. Jana w Toruniu.
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Wymieniłem tu tylko kilka najważniejszych moim zdaniem zagadnień charakteryzujących dzisiejszy dzień astronomii. Jestem przekonany, że obecni tu na sali mogliby ;przedstawić jeszcze wiele ·innych
zagadnień, które ostatnio nabrały "rumieńców" dzięki ustawieniu ich

w aspekcie ewolucyjnym.
Nurt ów znalazł swój oddźwięk również w pracach astronomów polskich. Mam tu na myśli przede wszystkim prace ośrodka toruńskiego,
które bezpośrednio wiążą się z zagadnieniem ewolucji i które rzuciły
wiele światła na sprawę cefeid i gwiazd różnych populacyj jak również
prace ośrodka wrocławskiego, w którym realizowane są zadania katalogu gwiazd słabych. Stwierdzamy jednocześnic niewątpliwe ożywienie
prac wszystkich innych polskich ośrodków astronomicznych. UwzglGdniwszy to, że a:;tronomowie polscy pracują dotychczas w wyjątkowo
niekorzystynch pod wielu względami warunkach, wyniki te należy
o;::enić ja!{Q duże osiągniQcia.
Na posiedzeniu porannym, któremu przewodniczył v-prezes Między
narodowej Unii Astronomicznej prof. dr E. Ryb k a z Wrocławia,
pierwsza zabrała głos prof. dr W I w a n o w ska. która omówiła badania cech fizycznych gwiazd dwu populacji prowadzone w ośrodku toruń
skim. Badania rozpoczQto zaraz po wojnie, gdy obserwatorium w Toruniu nie posiadało jeszcze ani jednej lunety, a księgozbiór jego składał
się z 20 książek. Idą one w dwu kierunkach. Pod kierownictwem prof.
dra W. D z i e w u l ski e g o wykonuje s : ę badania statystyczno-rachunkowe rozmieszczenia i ruchów gwiazd, a jednocześnie prof. dr W. Iwanowska łącznie z mgr C. I w a n i s z c w s k ą przy współudziale mgr
H. T o m a sików n y z Warszawy, która wyniki własnych prac referowala później oddzielnie, badała cechy Iizyc:ne indywidualnych gwiazd.
Stwierdzono systematyczne róinicc ·w s]{la 1zie chemicznym gwiazd
I i II populacji, ustalono skalę temperatur la II populacji, stwierdzono, że zarówno wśród cefeid, jak i gwiazd ty m RR Lyrae występu ią
gwiazdy obu populacji, oraz wyznaczono pl'Wnc !.ryteria przynależnośd
do dcnej populacji indywidualnych gwiazd.
Na~tępnie doc dr A. O p o l s k i z Wrocławia mówił o rozmiarach
i skali wielkości absolutnych cefeid. Potwierdził on na innej drodze
błąd punktu zerowego przyjętej skali. Jak v.·iadomo b ąd, o którym
mówiono na zjeździe Międzynarodowej Unii A~trono,nicznej . w Rzymie.
powodował sfa'szow.anie skali odległości galaktyk. Zdaniem prelegenta
odkrycie tego błędu niesłusznie przypi. uje się B a a d e m u, gdyż rzeczowych argumentów przemawiających za jego istnieniem pierwsza
dostarczyła Iwanowska. Ten sam prelegC'nt zreferował następnie pracę
dotyc zącą odległości gwiazd wizualnie poawójnych. Dwa referaty prof.
dr J. M er g e n t a l er a i mgr J. P a c i o r k ó v n y z Wrocławia dotyczyły pewnej osobliwości w ubiegłym cyklu aktywności słonecznej, który
odznaczał się dużą liczbą plam , a jednocześnie małą ilością rozbłysków
chromosferycznych, oraz słabymi efektami geofizycznymi. Można to
tłumaczyć małym natężeniem pól magnetycznych w ubiegłym cyklu.
Na podstawie zależności między tymi natężeniami a ilością rozbłysków
udaje się potwierdzić inwersję temperatury w górnych warstwach atmosfery Słońca.
Osobliwością porannego posiedzenia był komunikat nadesłany przez
dwu warszawskich matematyków mgr a A. Gr a n a s a i mgra J. W. Jaw o r o w ski e g o, którzy opierając się na twierdzeniach jednego z najbardziej abstrakcyjnych działów matematyki- tzw. topologii. otrzymali
pewne warunki, jakim musi podlegać rozkład temperatury i ciśnienia
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na powierzchni planet. Okazuje się np ., że w każdej chwili istnieją
na powierzchni Ziemi dwa diametralnie przeciwległe (antypodyczne)
punkty, w których odpowiednio temperatura i ciśnienie mają dokładnie
te same w:artoścL Referat wywołał ożywioną dyskusję i został przyjęty
dość sceptycznie. Następnie przedstawiono dwa komuntikalty nadesłane
z Torunia przez prof. dr W. D z i e w u l s k i e g o, który z powodu choroby nie mógł przybyć na zjazd. Opraco•wał on nowe elementy .p ewnej
cefeidy o wyjątkowo długim i szybko zmieniającym się okresie ·oraz
jednej gwiazdy typu RR Lyrae podejrzanej o Zlllli.enność okresu. Na
zakończenie posiedzenia porannego dr K
Kor d y l e w s ki omówił
kmkowskie obserwacje rz:a:kryć gwiazd przez Księży'C. W latach 1920-1953
wykonano pod klerunkiem prof. dr T. B a n a c h i e w i c z a ogółem 1498
obserwacji dotyczących 706 zjawisk. Flanuje się zastosować fotoelektryczny przyrząd rejestrujący momenty zjawiska konstruowany obecnie
przez mgr A. S t r z a ł k o w ski e g o. Jedn:ak dokładność obserwacji
wizualnych jest całkiem wystal'C'Zająca przy obeonej znajomości nierówności brzegu Księżyca i jego położeń na niebie.
Popołudniowe posiedzenie, któremu przewodniczył prof. dr M. K am i e ń ski z Krakowa, rozpoczęło się referatem dr J. G a d o m ski e g o
z Warszawy. Wyznaczył on orbitę i rozmiary gwiazd układu podwójnego
zaćmieniowego RZ Eridani. Następnie dx R. S z a f rań c ów n a i dr
K Kor dyl e w ski z Krakowa przedstawili pewne rozważania dotyczące metody wyznaczania momentów minimów blasku gwiazd zmiennych WYDalezionej przez Kordylewskiego i zwanej metodą kalkową
(por. Urania XXIII, str. 183).
Fotem przedstawiono wspólną pracę mgr C. I w a n i s z e w ski e j,
mgr H. Hutorowiczowej, mgr A. Lisickiego i mgr H. Iwan i s z e w s k i e g o wykonaną przy współudziale mgr R. Rum i ń ski e j
o strukturze Drogi Mlecznej w wybranych obSZJarach :n!ieba. Jest to
praca obserwacyjna dotycząca w znacznej mierze rozmieszczenia w przestrzeni pochłaniającej, ciemnej materii. Podstawę stanowią ;uijęcia astrografem w Piwnicach pod Toruniem i mikrofotometryczne pomiary tych
zdjęć. Otrzymany katalog jasności fotograficznych z:awiera okolo 6 tys.
gwiazd. DrR. Szafra 'ńcówna przedstawiła WYniki ze<S.Złorocznych badań
warunków klimatycznych w okolicach SuWials=yzny, przez które bę
dzie przebiegać pas całkowitego zaćmienia Słońca. Następnie mgr J. Kraw i e ck a omówiła badania spektrafotometryczne prowadz,one we Wrocławiu. Badania dotyczą Słońca, zwłaszcza jego okolic brzegowych,
Marsa, Jowisza, Saturna oraz niektórych jaśniejszych gwiazd.
Posiedzenie poranne w dniu 22. IV, któremu przewodniczyła prof. dr
W. I w a n o w ska rozpoczęło się referatami ośrodka warszawskiego
dotyczącymi rozmieszczenia i ruchu gwiazd i ciemnej materi•i w Galaktyce. W przeciwieństwie do toruńskich były to prace teoretyczne
i rachunkowe. Prof. dr Wł. Z o n n przedstawił statystyczną metodę
badania roakłiadu w przestrzeni ciemnych mgławic. Pewną metodę wyznaczania położeń mgławic indywidualnych wraz z przykładem zastosowania przedstawił mgr J. W ą s o w s k i, Dr K. R u d n i c ki zakomunikował, iż z jego obliczeń wynika, że przesuwanie się ciemnych mgławic
w przestrzeni powinno powodować zmiany blasku gwiazd przez nie
zakrywanych dając się w pewnych przypadkach wykryć obserwacyjnie.
Ten sam prelegent prz,eds,tawił wynik pewnych badań ruchów gwiazd
oraz własną koncepcję dynamicznej teorii Galaktyk'i. Ruchów gw~azd
w Galaktyce dotyczył również referat mgr M. Kar p o w i c z o w ej,
która potwierdziła na nowej drodze obrót Ukbadu Lokalnego gwiazd.
Prof. dr Wł. Zonn zakomunikował o wyniku prac matematyków wro-
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cławskich

prof. S t e i n h a u s a i jego uczniów, którzy na podstaWie
dostarczonych materiałów stwierdzili, że gwiazdy na niebie nie posiadają tendencji do skupiana się w łańcuszki. Nie dotyczy .t o szczególnych obS'zarów nieba, którymi zajmowali się Fiesjenkow i Rożkow
skij (por. Urania XXIII, str. 321).
Następnie prof. dr E. Rybik a omówił wrocławskie prace fotometryczne dotyczące skali jasności gwiazd. Zawiadomił między innymi, iż
został zaprosZOiny do Meksyku celem nawiązan.i:a współpracy rz; obserwatorium w Tooanzintla, które chce się do tych ,prac przyłączyć. Poranne posiedzenie zakończył referat dr W. O p a l ski e g o z Warszawy
z zakresu instrumentoznawstwa.
Drugiego dnia zjazdu po poludniu zebrani przenieśli się do Instytutu
Fizyki U. J. na ulicę Gołębią, gdzie korzystając z epidiaskopu dr
T. Przypko w ski z Jędrzejowa wygłosił bogato ilustrowany odczyt
o postępie technicznym w zakresie narzędzi obserwacyjnych od Koper- ·
nika do Heweliusza i Brahego. Prelegent zakomunikOWJa.ł m. in. o znalezieniu bogatego zbioru listów Heweliusza wymagającego opracowania.
Następnie rozpocz~a się dyskusja dotycząca poprawności rekonstrukcji
narzędzi KopeTilika wykonywanych w Jędrzejowie i Warszawie. Jak
wiadomo toczy się s:pór, która rekonstrukcja jest prawidłowsza (por.
Urania XXV, str. 49, 128 i 190).
Następnie zebrani powrócili do lokalu P. A. N., gdzie pod przewodnictwem prof. dr J. W i t k o w ski e g o z Poznania odbyła się dyskusja
nad tematyką obserW!acj-i całkowitego zaćmienia Słońca w czerwcu br.
EkStpedycje astronomiczne na zaórnienie Słońca przygotowują obserwatoria astronomiczne Uniwersytetu Jag.iellońskiego, Uniwersytetu B. Bieruta,
Uniwersytetu M. Kopernika, Uniwersytetu Pozn.ańskiego oraz Zakład
Geofizyki z Warszawy. Przeglądu projektowan~h obserwacj-i dokonali
kolejno prof. dr J. M er g e n t a l er, doc. A. Opolski, :prof. dr
E. Stenz, prof. dr W. Iwanowska, prof. dr J. Witkowski, dr
K. K o r d y l e w s k i, i mgr A. S t r z a ł k o w ski. Będzie się dokonywać
zarówno obserwacji astrometrycznych metodą chronokinematograficzną
prof. Banachiewicza (Obserwatoria Krakowskie i Poznańsikie) jak i astrofizycznych (Wrocław i Toruń) .
Obserwatorium krakowskie projektuje obserwacje zaćmienia w dziedzinie fal radiowych. O~owiednią <aparaturę montuje mgr A. Strzał
kowski. Ponieważ Słońce obserwowane w promieniach radiowych ma
średnice
większą niż w promieniach
widzialnych, w tej dziedzinie
długości fal zaćmienie zarówno na Suwalszczyźnie jak i w Polsce centralnej będzie miało charakter obrąc.?Jkowy. , Aparatura zostanie więc
ustawiona na stacji obserwacyjnej na Skale pod Krakowem.
Większość referatów wygłoszonych na zjeździe została przyjęta oży
wioną i rzeczową dyskusją. Zebrani mieli możność nie tylko zakomunikować sobie nawz;ajem o własnych osiągnięciach, ale również w niektórych dziedzinach nawiązać bliższą współpracę.
K. R.
Pochodzenie promieni kosmicznych

Znany radioastronom radziecki I. S. Szkło w ski j, opierając się
o materiał obserwacyjny dotyczący źródeł radiopromieniowania Galaktyki, [podał nową hipotezę powstawania pierwotnych rprom'ieni kosmic:z:nych,
które, jak wiadomo, są cząstkami elementarnymi mJaJterii, posiadającymi
wielką energię kinetyczną:

Pierwotne promienie kosmicz;ne

powstają

w

mgławicach pozostałych
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po wybuchach gwiazd supernowych. Wielkiej energii kinetycznej nawskutek działań pola elektromagnetycznego mgławicy nicdługo
po wybuchu, a następnie, nie tracąc energii, krążą w polu magnetycznym mgławicy i wydostają się z niej stopniowo w miarę rozpraszania
się materii w przestrzeni.
Przy jednym wybuchu supernowej powsta•je 1050-1052 takich przyśpieszonych cząstek. Przyjmując, że jedna gwiazda supernowa wybucha
w Galaktyce raz na 300 lat, średn:o r.:o sekunda powstaje około 1041 piel·wotnych promieni kosmicznych. Oszacowana liczba promieni kosmic-znych ginących co s~kunda w Galaktyce wskutek zderzeń z jądrami atomowymi jest również rzędu 1041. Nasycenie Galaktyki promieniami kosmicznymi jest więc w stanie równowagi.
Promienie kosmiczne mogą powstawać równ i eż przy wybuchach
gwiazd nowych.
K. R.
(Wg Astronomiczeskij Ztt1'nał. XXX, 577, 1953.)

bterają

Most na

Księżycu

Na zebraniu ogólnym Brytyjskiego Towarzystwa Astronomiczmego
w dniu 29 grudnia 1953 r. H. P. Wilk i n s oznajmił, że na Księżycu
został zauważony most. Wiadomość tę przysłał listownic w pierwszych
dniach sierpnia korespondent Towarzystwa z Ameryki, John O' N e i l l,
który 28 lipca wyśledził 4-calowym refraktorem most długości 2 mil,
rozpięty między dwoma wzgórzami, oddzielonymi przcłe;czą, leżącymi na
wschodnim brzegu Mare Crisium, prawie naprzeciw Picarda, prosząc
o jej ewentualne potwierdzenie. H. P. Wilkins w nocy 26 sierpnia stwierdził istnienie tego naturalnego mo.;tu przy pomocy 15-to calowego teleskopu. Światło słoneczne oświetlało przestrzeń pod nim, ws!mtek czego
na powierzchni równiny utworzył się cień sklepienia. Inni obserwatorawie stwierdzili ukazanie się mostu również 23 grudnia. Niestety John
J. O'Neill nie doczekał się potwicrdzenia swej obserwacji, gdyż zmarł zanim list od H. P. Wilkins'a do niego dotarł. Rysunek na wkładce podaje
szkic "Mostu O'Neill'a", wykonany przez H. P. Wilkins'a 27. VIII. 1953 r.
Zestawiając daty, w których zaobserwowano ukazanie się tego mostu,
z datami faz Księżyca można stwierdzić, że pojawia się on w oświetleniu
promieni słonecznych po przeszło dwu dniach po pełni. Przyjmując,
że obserwacja 23 grudnia jest podana w czasie uniwersalnym, otrzymuje
się na moment widoczności mostu 3 1/2 dnia po pełni Księżyca.
[Wg The Journar of the British Astronamicar Association 64, 119 (1954)].
A. Sz.

Gwiazdy o bardzo wolnym obrocie
Prędkość

obrotu gwiazdy wokół osi udawało się dotychczas wytylko wtedy, gdy szybkość ta była wystarczająco duża, rzędu
jednego obrotu na dobę. Gwiazdą o najdłuższym znanym okresie
obrotu - wynoszącym prawic miesiąc - było do niedawna1 Słońce.
znaczać
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Ostatnio biurakański astronom G. A. Gur z a d j a n wykrył, że ją
drami mgławic planetarnych o anomalnych kszt.:liltach są gw.iazdy wykonujące obrót wokół osi raz na kilka<>et lat. Tak wolny obrót daje
się wykryć dzięki temu, że owe gwiazdy,
obracając się, wyrzucają
z siebie smugę materii, która układa się w kształt spirali.
Okazuje się więc , że pr~ości obrotów gwiazd bywają bardw różne
i gwiazdy wirujące najszybciej ze znanych - o okresach obrotu rzędu
ułamków dnia obracają się setki tysięcy razy prędzej od najwolniejszych.
(Wg Astronomiczeskij Zurnal, XXX, 593. 1953).
K. R.
stwierdzenie istnienia wodoru na Uranie i Neptunie
Widma atmosfer Ura.na •i Neptuna charakteryzują się występowaniem
silnych pasm absorpcyjnych w długofalowej (czerwonej) części. Są to
w pierwszej linii pasma metanu (CH 4). Dotychczas jednak nie wyjaśniono pochodzenia ciemnego, rozmytego pasma o długości 8270 A, wykrytego przez Kuipera. Ponieważ przypuszczano od pewnego czasu, że
jest to pasmo wodoru, przeto postanowiono otrzymać sztuczne widmo
tego gazu w warunkach zbliżonych jak najbairdziej do warU[IJ!(ów panujących w atmosferach tych planet.
G. Herzberg w pracowniach Rady Naukowej w Ottawie (Kanada)
otrzymał spektrogramy wodoru
posiadającego
temperaturę -195°C
i ciśnienie 100 atmosfer. Doświadczenie wykonano w rurze o 2 m dłu
gości, w której droga świetlna została przedłużona do 80 m. przez wielokrotne odbicia. Zdjęcia widma wodoru, umieszczonego w rurze, wykazały istnienie pasma 8258 A, które mimo pewnej różnicy długości fali
może być uznane za identyczne z występującym w widmach Urana
i Nept=a•.
Ponieważ z widma można wnioskować, że obok wodoru ist:nieją tam
cząsteczki jakiegoś obcego gazu w grę wchodzi tu jedynie hel przeto można wyznaczyć stosunek zaWiartości wodO'rtl do helu; wynosi
on 3 : l. Łączne ciśnienie gazów u podstawy atm05fery Urana. szacuje
, się na 8 atm.
(Wg Ap. J., 115, 337, 1952).
Doświadczalne

Przestrzenna mlWJa najbliższych okolic Galaktyki
Do pierwszego tegorocznego numeru czasopisma "Astronomiczeskij
Zurnał" została dołączona mapa Drogi Mlecznej opracowana przez
B. A. W o r o n c o w a-W i e l j a m i n o w a i G. A. M a n o w a. Mapa
obejmuje tylko gwiazdy najjaśniejsze pod względem wielkości absolutnych, oraz niektóre charakterystyczne twory, jak gromady gwiazdowe,
mgławice itp . J est osobliwością mapy, że dla każdego tworu podaje
ona odległość przy pomocy łatwo uchwytnych oznaczeń graficznych.
Rzut oka na mapę pozwala odnaleźć kierunki w Drodze Mlecznej,
w których widoczne są dalekie obiekty i inne, w których widać tylko
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bliskie. W ten sposób łatwo można odróżniać nneJSCa silniej i słabiej
przez ciemną materię. Mapa daje więc przestrzenny obraz
dostępnych dla obserwacji części Galaktyki.
K. R.
zasłaniane

Materia

międzygwiazdowa

w Drodze Mlecznej

Wiemy, że około polowa materii · składającej się na naszą Galaktykę
is,t nieje w postaci gwiazd, "Z.Iaś dru~a połoWJa - to materia między
gwiazdowa. Może ona występować w postaci jasnych i ciierrnnych chmur,
o czym wiemy już od dawna. Stosunkowo jednak niedawno prrekolllano
się o tym, że materia występuje także rozsiana w całej płaJSzczyżnie
Drogi Mlecznej i dlatego nie możemy - jeśli choem.y. być zupełnie
ściśli mówić o próżn:i międzygwiazdowej. Ale zachodzi pytanie: jaka
jest gęstość tęj materii w przestrzreni? Na pytanie to dał nam ostatnio
odpowiedż L. B i n n e n d i j k. Opracował on obserwacje materi1 mię
dzygwiazdowej rozsiane w pracach różnych autolrów z OIStatiniCih kilku
lat. Badania te dotyczyły jedynie obszarów w płaszczyżnie Drogi Mlecznej,
w promieniu około 3000 · lat światła od Słońca.

c.

c

Rozmieszczenie i różne stopnie zgęszczenia gazu i pyłu w płaszczyźnie
Drogi Mlecznej w promieniu 3000 lat światła od Słońca. Sekto·r y białe
odpowiadają obszarom nie przebadanym.
Stwierdzono już poprz:e dnio, że w przestrzellli obok wodoru wystę
szczególnie obficie sód i wapń w postaci · gaZUJ i pyłu utworz01!1ego
z niec<> większych zespołów atomów. Tematem omawialllej pnacy jest
ro.zkł.ad przestrzenny sodu i wapnia. Wyn:iJki pracy dają s ię streścić
w sposób następujący: sód i wapń występują w przestrzeni w postaci
"mieszanki" o stałym stosunku składników. "Mieszankę" tę obserwujemy wszędzie, lecz tworzy ona w n~ektórych kierunkach wyra źne sku piska o większej gęstości. Widać to wy.raźnie na. załączonym ry•s unku.
Widzimy też z rysunku, że gaz i pył międzygwia•zdowy występują łącznie
w przestrzeni: ich rozkład w płaszczyźnie Drogi Mlecznej jest podobny.
Praca Binnedijka prowadzi do wniosku, że materia w :przestrzeni
pują
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jest rozmieszczona w sposób ciągły, gdyż występuje
wykazuje tendencję do skupiania się

równocześnie

w chmury.
Ciekawe

są

one bowiem o

wyniki liczbowe, uzyskane pr:r..ez Binnedijka, mówią nam
gęstości materii międzygwiazdowej . Oto one:
Wapń

materia rozrzedzona
~~

(jonów na kmS)

Sód (jonów na kmB)

800 000

2 000 )00

6~~

~~~

przeciętnie

3 000 000
11 000 000
Okazuje się jednak, że chociaż w km3 w przestrzeni występuje kilka
milionów cząsteczek materii, to jednak w dalszym ciągu moi:na mówić
o próżni międzygwiazdowej, nie popełniając wielkiego błędu, gdyż po
odpowiednich rachunkach dochodzimy do wn:josku, że w przestrzeni
o objętości, rów n ej o b j ę t oś c i Z i e m i, występuje p~eciętnie
0,0002 gramów wapnia i 0,0004 gramów sodu.
(Wg. Ap. J ., 115, 428, 1952).
A. L.

Typy widmowe gwiazd

powstających

z

włókien

gazowych

Na podstawie pomiJaJrów kolorymetrycznych F i e s j e n k o w i R o ż
k o w ski j, odkrywcy tzw. łańcuszków gwiazd (por. Urania, Tom. XXIIl,
str. 321) określili typ widmowy gwiazd wchodzących w ich skład .
Okazuje się, że gwiazdy te, które należy uważać za świeżo powstałe .
grupują się w· okolicach środkowej częŚCi ciągu głównego. Możnla przy·
puszczać, że są to tak zwane podolbrzymy, które w trakcie ewolucji
przesuwają się następnie w dół ciągu głównego.
(Wg Astronomiczeskij Zurnal. XXXI, 3. 1954).
K. R .

KRONIKA P. T. M. A.
W dniu 23-go maja br. odbył się w Stalinogrodzie doroczny zwyczajny Walny Zjazd Delegatów Kół P. T. M. A., na który przyby ł o
104 delegatów, z pośród 112 wybra,nych na Walnych Zebraniach człon
ków kół terenowych. Reprezentowali oni koła: w Bieczu, Gdyni, Gliwicach, Jędrzejowie, Krakowie, Krośnie, Łodzi, Nowym Sączu, Poznaniu,
Toruniu, Warszawie, Wrocławiu i Zakopanem. Brakowało delegatów:
z Częstochowy, Gdańska , Gorlic, Szczecina i Tarnowa. Zjazdowi przewodniczył inż. Władysław Ku c h ar ski, który w zagajeniu powitał
przybyłych delegatów oraz przedstawicieli miejscowych Władz i zaproszonych Gości , między innymi z Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.
Następnie jako gospodarz Zjazdu, serdecznie powitał zebranych prezes
miejscowego Koła górnośląskiego, mgr inż. T. A d a m ski z Gliwic.
Po odczytaniu protokołu z ostatniego Zjazdu w Krakowie Prezes Zarządu Głównego złożył roczne sprawozdanie z działalności (patrz Urania
XXV, maj 1954 r.), wykazując, że miniony rok 1953 był w dotychczasowym życiu Towarzystwa rokiem szczytowym, zwłaszcza, że rok ten
zbiegł się z jubileuszowymi uroczystościami naszego patrona M. K o-
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Piękny ogólnopolski zjazd Miłośników Astronomii w Krawspaniały hołd młodzieży polskiej w Malborku i Fromborku
świadczyły, że Towarzystwo zdobyło zaufanie wśród swoich członków.
Decydującą rolę w działalności Towarzystwa odegrali wszyscy człon
kowie pracujący czynnie i ofiarnie na niwie popularyzacji astronomii i ich
to zasługą są osiągnięte rezultaty, którymi Towarzystwo może poszczycić
się. W słowach prostych podziękował mówca wszystkim, nawet bezimien-

p er n i k a.
kowie oraz

nym dla niego, pracownikom, okazującym tak duże obywatelskie wyrobienie. Przykładem osiągniętych wyników zachęcał mówca do dalszej
wytrwałej pracy zwłaszcza nowych członków Towarzystwa, skupionych
w kole ostatnio założonym przy Polskich Liniach Oceanicznych w Gdyni,
które wykazało od samego początku dużą żywotność. Wspomniał też
o nowym kole w Białymstoku mającym wkrótce powstać przy żywym
udziale pracowników tamtejszej Szkoły Inżynierii i Akademii Medycznej.
Ze szczególnym naciskiem podnosi .mówca ważny szczegół, że opieka
i pomoc Polskiej Akademii Nauk w Warszawie zapewniła Towarzystwu
materialne środki na coraz bardziej rozwijającą się działalność kół
terenowych. Złożył więc mówca w serdecznych słowach imieniem
wszystkich zebranych podziękowanie za tak życzliwy stosunek, a uczestnicy Zjazdu oklaskami przyłączyli się do wypowiedzianych słów.
Szczegółowe sprawozdanie finansowe i preliminarz budżetowy na
1954 r. przedstawił zebranym mgr T. B u d z y n, główny księgowy Zarządu
Głównego.
Suma wydatkowanych i przychodowanych kwot
w 1953 r., wyniosła zł 459,308,56, zaś preliminarz na rok 1954 przewiduje
po stronie dochodów i wydatków kwotę zł 524,038.-, przy czym przewidywana dotacja P. A. N. ma wynieść 420,000.- zł.
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, wraz z protokołem kontroli i wnioskiem o udzielenie absolutorium Władzom Towarzystwa z ich działal
ności, odczytał dyr Br. L u s k a z Czechowie.
Poszczególni delegaci kół, ·inż . A d a m s k i, prof. B ar b .a ck i, dr G ad o m s k i, dr K i e ł c z e w s k i, mgr L i s i c k i, inż. P o p ł a w s k i, dr
P r z y p k o w ski, prof. P r z y ł ę c ki, prof. S k ł a d z i e n i ó w n a,
inż . S z a f k o w ski, mec. T rus k o l a s k a, prof. W i n i ar .ski, skła
dali wyczel'Pujące sprawozdania terenowe, wysuwając szereg postulatów
pod adresem Zarządu Głównego, w szczególności życzenie zaopatrzenia
kół w lunety, potrzebne do pokazów nieba, w których uczestniczy zawsze
znaczna liczba amatorów.
Po sprawozdaniu przewodniczącego, wręczono inż. W. Ku c h ars ki e m u dyplom członka honorowego Towarzystwa, wraz ze "złotą"
odznaką za wybitne zasługi około organizacji i rozwoju ruchu miłośni
czego w astronomii, spełniając tym aktem uchwałę Walnego Zjazdu
delegatów powziętą przez aklamację w roku ubiegłym.
Przy okazji przerwy obiadowej uczestnicy Zjazdu zwiedzili budujące
się w Parku Kultury i Wypoczynku, pierwsze w Polsce Planetarium
i Ludowe Obserwatorium Astronomiczne. Myśl budowy tego rodzaju
instytucji wyszła z Zarządu Głównego a znalazła tak życzliwe poparcie
u miejscowych władz partyjnych i wojewódzkich, że późną jesienią
bież. roku Planetarium i Obserwatorium Ludowe w Stalinogrodzie oddane zostaną na użytek szerokich mas świata pracy i szkolnej młodzieży
oraz miłośników astronomii.
Po przerwie obiadowej toczyła się dyskusja nad sprawozdaniami delegatów oraz Komisji Rewizyjnej, której wniosek o .absolutorium ustę
pującemu Zarządowi jednomyślnie uchwalono. Przyjęto również wniosek,
aby Zarząd Główny rozpatrzył możliwość podniesienia składki człon
kowskiej na rok 1955, a to celem powiększenia funduszów na Uranię.
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Dzień pracowitych obrad zakończył się wyborami nowych władz
Towarzystwa. Na prezesa powołano ponownie inż. W. Ku c h a r ski e g o
(po raz szósty) zaś na członków Zarządu Głównego wybrano: inż.
T. A d a m ski e g o z Gliwic, prof. A. B ar b a ck i e g o z Nowego Sącza,
inż. K. Czterybaka z Warszawy, dr J. Gadomskiego z Warszawy, dr B. Kieł c z e w ski e g o z Poznania, inż. W. Koł omyjs k i e g o z Krakowa, prof. E. Ł a d z i ń ski e g o z Krakowa, prof. dr
J. M er g e n t a l er a z Wrocławia, Fr. M i ę k i n ę z Krakowa, inż.
Z. P o p ł n w ski e g o z Krakowa, prof. dr W. Z o n n a z Warszawy
oraz dr A. Z ak i e g o z Krakowa. Do Komisji Rewizyjnej powołano
dyr. Br. L u s k ę, prof. dr T. Re y m a n a oraz mgr Ł a s z c z y ń s k i e g o.
Wszyscy powyżsi kandydaci zostali wybrani jednogłośnie.
Zarząd Główny
ukonstytuował się,
wybierając na vice-prezesów
inż. T. A d a m s k i c g o i dr J. M er g e n t a l e r a, na sekretarza inż.
W. K o ł o my j s k i e g o i dr A. Z ak i e g o, jako jego zastępcę, na
skarbnika prof. E. Łazi ń ski e g o i Fr. M i ę ki n ę jako jego zastępcę.
Po wyczerpaniu porządku obrad przewodniczący zamknął Zjazd
o godzinie 21 mn. 30, życząc wszystkim zebranym wyników je~7;cze pomyślniejszych niż osiągnięte w roku ubiegłym.
W. K.

OBSERWACJE
Jesienne roje meteorów w r. 1953
W jesieni 1953 roku prz(;prowadziliśmy obserwacje rO.JOW meteorjw
na dwóch placówkach ob,crwacyjnych - w Prościejawie (Czccho">ło
słowacj::!-) i w Oświęcimiu (Polska) przy wspólpracy kolektywu Ludowego Obserwatorium w Prościejawie i członków P. T .M. A., F. Stradala
i T. Szufy. W październiku obserwowane były Draeonidy i Orion idy,
w listopadzie ze względu na nicsprzyjającą pogodę Leon:dy nie b y ły
ob3crwowanc, natomiast w grudniu udalo się zaobserwować silny rój
meteorów - Geminidy.
Draeonidy

Oczekiwana silna czynność Draconid w dniach 9-11. X. 1953 zupełnie
zawiod~a.
Obserwowano zaledwie kilka meteorów należących do
Draconid w ciągu całej no·cy. Z obserwacji tych zostały wyznaczone
~rzybl:żone własności .fizyczne i godzinowa frekwencja meteorów.
Wg obserwacji Wg oh·<e·w~cjl
w
Przeciętna jasność w wieli<.
szybkość w stop.
długość pozornej

gw.
na sek.
drogi

Pmśc!f:jowie

w

Oświęcimiu

m

10,1°
14.6°
v
2.3
2,8
t
2,9
3,1
Większość Draconid pozostawiła ślady, a godzinowa frekwencja wynosiła przeciętnie 2-4 meteorów w l godzinie. Obserwowane były w dniaco
9 i 10 października.
Orionidy

Orionidy były obserwowane tylko w Oświęcimiu (w Prościejawie
silne zachmurzenia) przez Stradala i Szufę.
Była tu również wyznaczona godzinowa frekwencja i fizyczne wła
sności roju. Potwierdziła się też wielka rozpiętość barw Orionid i stosunkowo stała godzinowa frekwencja.
Przeciętna jasność w wielk. gw.
m= 2,6
V= 2 7
szybkość w stop. na sek.
długość pozornej drogi
t = 10,9°
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Barwy

białej

15,5°/o Orionid
52,8°/o
"
28,0°/o

żółtej

"

czerwonej

ślady powstawiło

15,5°/o meteorów z Orionid.
Godzinowa frekwencja : 14. X. 1953
2 godz.
7 "
15. X.
19. x.
9 "
Dnia 17. X. 53 r. frekwencja nie została pewnie wyznaczona, ze
na krótki czcus obserwacji (zachmurzenie i mgła).

względu

Geminidy

Podczas obserwacji Geminid w Prościejawie (w Oświęcimiu zachmurzenie) przeszkadzało bardzo światło Księżyca, oraz dość duże zachmurzenie. Mimo to zaobserwowano w dniach 12 i 13. XII. 53 ponad
90 meteorów należących do roju oraz wyznaczono ich fizyczne własności
W Prościejawie Geminidy były też wrysowane do atlasu gnomonicznego,
oraz obliczono tam radiant roju: AR = 7h 25m, Dekl. = + 32,2°.
Na płycie fotograficznej nie pozostawił śladu żaden meteor z roju
Geminid.
Przeciętna jasność w wielk. gw.
m = 1,9
V= 23
szybkość w stop. na sek.
t = 10,1°
"
długość pozornej drogi
Barwa biało-niebieska.
Ślady pozostawiło tYlko 3,7°/o meteorów.
Przeciętna godzinowa frekwencja:
12. XII. 1953
15 na godz.
52,5 "
13. XII.
Z tego widać, że Geminidy należą do najbogatszych rojów.
Wspólpra·c a nasza okazała się bardzo owocną, a w roku 1954 będzie
kontynuowana dalej, zarówno w obserwacjach meteorów jak i w fotograficzynch obserwacjach gwiazd zmiennych, planet, oraz wyznaczaniu
momentów zaćmień satelitów Jowis>za.
D. Kalab, F . Stradal, T. Szufa

Z KORESPONDENCJI
W sprawie nagrobka

Mikołaja

Kopernika

W N-rze 3-cim rb. "Uranii" ukazał się pi'ojekt: "przel!liesienia nagrobka Kopernik·a na pierwotne wŁaściwe miejsce", które określono
w obecnym miejscu okazałego epitafium biskupa Szembeka w katedrze
we Fromborku. Projektowi temu należy się jaknajbardziej sprzeciwić
z; punktu widzenia z.arówno konserwatorskiego, gdyż porusz.enie jednego
i drugiego n.agroblm, częściowo stiukowego, nie obyłoby się bez poważnych ich uszkodzeń, jak i z punktu widzenia czysto naukowo-historycznego. Nagrobek Kopernika we Fromborku, który autor uważa za
pierwotny nagrobek wystawiany przez Ma~rcina Kromem1, nie ma z tym
n&grobkiem nic wspólnego. Ruszalilie go z tego, ba!'d:W hanorowego
miejsca, jakie mu wyznaczono w momencie jego fundacji, sprmciwia
się całkowicie pietyzmowi, jakim pamiątki po Koperniku otaczamy.
Kopernik doczekał \Się p i ę c i u kościelnych nagrobków. Marcin Kromer funduje we Fromborku nagrobek w okresie pierwszego wzmożenia

URANIA

223

zainteresowania się osobą Kopernika, kiedy to Konra<l D a syp o d i u s
(to greckie nazwisko pow.arżnego zresztą matematyka jest tłum.ac:zeniem
humanistycznym nazwiska Hasenfuss-Zajęczałapka) powoduje umieszczenie kopii autoportretu Kopernika, otrzymanego od kanoników fromborskich, na zegarze strasburskim. Z tego nagrobka :fronnborskiego ocalał
naJm tylko tekst napisu, w którym dano Kopernikowi wątpliwie zasrzc.zytny tytuł astrologa, publikowany w nieprawdopodobnej ramce (por.
ryc.) przez Jana Brożka, a drugi raz przez nieocenionego na tym
polu Szymona Starowolskiego. Ramka u Brożka jest przypadkowa

Tekst napisu na fromborskim nagrobku Kopernika, fundacji
M. Kromera, wg przekazu J. Brożka.
i tak nie mógł wyglądać ten nagrobek z roku 1581. Nagrobek ten
w r. 1732. Była to zapewne w czasie budowania pięknej kaplicy
biskupa Szembeka skromna płytka marmurowa z napisem i znajdowała się prawdopodobnie w miejscu obecnego wejścia do tej kaplicy,
w pobliżu ołtarza, o którym wiemy, iż był wyznaczony Kopernikowi
jako kanonikowi. W r. 1735 kapituła fromborska funduje obecny, okamlszy nagrobek z portretem, umieszczając go na obecnym honorowym
miejscu, z którego nie należy go ruszać.
T·rzeci i czwarty nagrobek Kopernika (patrz ryc. na wkładce) znajzniszczał
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duje się w kościele św. Jana w Toruniu obok chrzci~lnicy, w któr~
z całą pewnością Kopernik był chrzczony i gdzie otrzymał rodzinne imię
patrona kościoła śląskiej wsi Kopernik : Mikołaja. Pierwszy z tych nagrobków powstał współcześnie z płytą fromborską Kromera z fundacj-i
toruńskiego lekarza Melchiora Pirnesiusa., zmarłego w 1589 r. Bardzo
ciekawy, opatrzony portretami Kopernika i króla Jana Albrechta, najstarszy ten zachowany nagrobek Kopernika zasługuje na naukową monografię,
jakiej się na odpowiednim poziomie jcs.zc:re nic doczekaJ.
Poniżej niego znajduje się nagrobek-pomnik z dlugim barokowym napisem fundowany przez słynnego propagatora Kopernika i jego odl{rycia:
Józefa Aleksandr.a Jabłonowskiego w r. 1766, z popiersiem dluta krakowskiego rzeźbiarza Rojowsk1ego. Piąty nagrobek wzniesiony został
staraniem rektora uniwersytetu krakowskiego Sebastiana Sienakowskicgo
w uniwersytecl~m kościele św. Anny w Krakowie w r. 1823 wedlug
projektu rysunkowego Michała Stachowicza w rzeźbiarskim wykonaniu
Antoniego Arkuszyńskiego (w niektórych publikiacjach mylnic zwanego
Arci.szewskim). Najciekawszym szc:regółem jest tutaj postać polskilej
Uranii (ryc. na okładce) trzymającej tarczę z polskimi konstelacjami
gwiezdnymi: Tarczą Sobieskiego i Ciołkiem Poniatowskiego, który nie!Stety od r. 1925 zniknął z oficjalnych map nieba.
Jeżeli chodzi o, Frombork to myślę,
iż najodpow:edniejszą formą
zaznacznnia domniemanego miejsca spoczynku prochów Kopernika byłaby tabUca nic naruszająca z;1bytkowych istniejących epitafiów, lecz
'Wtmurowana w płyty 1~osadzki. Zdaje siq przy tym, iż nie ma co rekonstruować tutaj napisu z owym "astrologiem" Kromera,
lecz dać
jakiś możliwie krótki tekst objaśniający miejsoc grobu Kopernika.
T . Przypkowski

W sprawie

przyrządu

niwelacyjnego 1\fiko!aja. Kopernika

W N-rze 2-gim "Uranii" br., obok "poprawionej" przez Folitechnikę
armilli Kopernika, mamy reproduko~any przyrząd, nazwany hydmscopium z tejże wystawy w Folitechnice Warszawskiej,
na której demonstrowano owe "poprawione" przyrządy Kopernika. Ponieważ o~a dziwna poGtać tego przyrządu pojawia się nawet i w publikacjach popularno-naukowych w związku z Kopernikiem, uważam za
swój obowiązek dać małe wyjaśnienie. Kopernik powraca ściśle do
przyrządów używanych w starożytności. Dlatego też dla ce lów kartograficznych i ewentualnie niwelacyjnych używa przyrządu nazywanego
przez niego "chorobates". Przyrząd ten mamy dokładnie opi.sa:ny przez
W1truwjusza w rozdziale 6 księgi VIII. Wydanie włoskie (1521) oraz
norymberskie (1584) zapoznają nas dobrze (ryc. na okładce) z wyglądem
tego niwelacyjnego przyrządu w postaci używanej za czasów Kopernika.
Była to wielka rynna drewniana, wylana woskiem, dochodząca do 20 stóp
(5,80 m) WYPCłniona wodą. W dwu skrajnych otworach górnych można
Warszawską
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było obserwować zmianę poz·iomu bardzo łatwo, a przezierniki umieszczone na skrajach rynny pozwalały na wytyC'Ziallie poziomu w terenie.
Nie dowierzano jednak bardzo owemu wodnemu poziomowaniu 1 dlatego dla kontroli przyrząd był zawsze wyposażony w szereg pionów
kontrolnych. Jeżeli chodzi o poziomowanie swego "pavimentum", z którego Kopernik przeprowadzał astronomiczne obserwacje, to niewątpliwie
poziomował je tylko pionami, bez użycia owej ciężkiej rynny. Nawet
w terenie używano jej rzadko. Do niwelacji używano przeważnie (Por.
ryc. na wkładce) tylko pionów w połączeniu z kwadrantem mierniczym,
znanym niewątpliwie Kopernikowi, lecz przez niego do obserwacji nieba
nie używanym, tak jak nie mogło być do nich używane niwelacyjne
chorobates.
T. Przypkowski

Errata. Urania, t. XXV, str. 145, w. 20
ma być Felicjan Kępiński.
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od d. zamiast Feliks

Kępiński

KALENDARZYK ASTRONOMICZNY
na lipiec 1954 r.
Wszystkie zjawiska podano w czasie środkowo-europejskim.
L i p i e c : Przez lunetki obserwować zmiany położenia i jasności planetek: Cerery, wczesnym wieczorem w pobliżu delta Panny. - !rydy
w sąsiedztwie bety Wodnika, - Partenapy w gwiazdozbiorze Strzelca.
1. 3h Merkury w niewidocznym złączeniu z Księżycem, odstęp 4°.
1. 15h Uran w niewidocznym złączeniu z Księżycem, odstęp l 0 •
2. 9h Mars najbliżej Ziemi w odległości 64 milionów kilometrów.
W lunetach widać tarczę jak na rysunku w "Uranii", str. 130.
2. od 4. Wczesnym wieczorem widać &ierp Księżyca ze światłem popielatym.
3. 16h Wenus w złączeniu z Księżycem w odstępie 5°. Za dnia poszukiwać można obydwu ciał niebieskich gołym okiem w odstępie 400
na lewo powyżej Słońca. Wenus znajduje się powyżej Księżyca.
3. Wczesnym wieczorem na zachodnim niebie świeci sierp Księżyca
ze światłem popielatym, powyżej niego na prawo jasna Wenus
{minus 31/2 wielk.), na lewo zaś Regulus, gwiazda P/2 wielk.), zatem
o 5 wielk. słabsza niż Wenus).
3. 21h Ziemia w największej w ciągu roku odległości od Słońca.
5. Wieczorem {podobnie 21. VII.) satelita Saturna Tytan w najwięk
szej odległości, równej 4 średnicom pierścienia Saturna, na lewo
od planety {w lunecie odwracającej obrazy). Kula Saturna rzuca
cień na pierścień i w lunecie widać, że pierścień Saturna oddzielony jest od prawego dolnego brzegu tarczy (luneta odwracająca)
wąską przerwą.

5. 24h Neptun nieruchomy w rektascenzjl.
6. 6h Merkury w dolnym złączeniu ze Słońcem, jest niewidoczny.
7. 16h Saturn nieruchomy w rektascenzji, zmienia kierunek ruchu na
tle gwiazd z wstecznego na prosty.
7. Pojawiają się pierwsze gwiazdy spadające z roju Perseid.
8. Wieczorem powyżej Księżyca w fazie po I. kwadtze widać gwiazd ę
11/~ wielk.: Kłos Panny. zaś dalej na lewo: jaśnicjsze.~o Saturna
jako gwiazdę s 4 wielk.
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z Księżycem, odstęp 7° na północ.
z Księżycem, odstęp 8° na północ; wieczorem znajdziemy Saturna na prawo, powy:i:ej Księżyca.
10. 18h Merkury w nicwidocznym złączeniu z Jowiszem w odstępie 5°.
W ruchu na tle gwiazd Jowisz dopędził Merkurego, który zawrócił,
zakreślając pętlę w gw1azdozbiorze Bliźniąt w ciągu lipca.
11. Na lewo od Księżyca widać czerwonego Antaresa, gwiazdę 11/• wielk.
12. gh Wenus w złączeniu z Regulusem w odstępie 1°, równym dwom
średnicom tarczy Księżyca. Z obserwacji w ciągu poprzednich i następnych wieczorów
stwierdzić
można
ruch planety względem
gwiazdy. Wenus przemieszcza się powyżej Regułusa od prawej ku
0
lewej o przeszło l dziennie.
12. Na prawo od Księżyca: Antares, na lewo: Mars, jako gwiazda
minus 2 wielk., zatem jaśniejszy od Antaresa o przeszło 3 w1elkośc1.
13./14. lh Mars w złączeniu z Księżycem bliskim pełni, odstęp 3° na
południc, zatem poniżej Księżyca.
15./l6. Częściowe zaćmienie K~iężyca, widoczne w Polsce, przy czym
Księżyc · świecić będzie nisko nad horyzontem na tle gwiazdozbioru
Strzelca. Zaćmienie przez półcień Ziemi, prawie niedostrzegalne,
rozpocznie się o 22h 48m. O Oh ogm pojawi się u ciemniejszego lewego brzegu tarczy Księżyca pierwszy ślad cienia głównego Ziemi (kąt
pozycyjny 126° od bieguna), w który zanurza się Księżyc coraz bardziej aż do maksimum zaćmienia o godz. lh20m, gdy zaćmiona będzie
dolna część tarczy, prawie po połowę średnicy (dokładnie 0,41).
Odtąd Księżyc wynurza się z cienia i o 2h3lm (wkrótce przed zachodem) cień zejdzie z tarczy Księżyca w miejscu dolnego brzegu
(kąt poz. 214° od bieg.). Dalsze niewidoczne zaćmienie przez półcień
Ziemi trwa do 3h53m.
Zaćmienie to jest czwartym z rzędu w serii sarosowej, rozpoczętej nicwielkim zaćmieniem w 1900 r. Następne zaćmienie z tej
serii nastąpi w 1972 r. i będzie jeszcze większe.
16. llh Neptun w kwadraturze ze Słońcem.
16. 12h Uran w złączeniu ze Słońcem.
17. 5h Merkury nieruchomy w rektascenzji.
21.,22. Rano o 2h48m ulegnie zaćmieniu I c;atelita Jowisza. W chwih
znikania znajduje się satelita w odstępie około ' /• średnicy tarczy
Jowisza od dolnego lewego brzegu tarczy (w lunecie odwracającej).
2J. llh Słońce wkracza w znak zodiakalny Lwa. Tarcza Słońca świeci
od 20. VII. na tle gwiazdozbioru Raka i dopiero 10. VIII. przejdzie
do gwiazdozbioru Lwa.
24. 25. Sierp Księżyca w ciągu nocy przemieszcza się tuż pod Plejadami
ruchem miesięcznym Księ±yca od prawej ku lewej z prędkością
jednej średnicy tarczy Księżyca w C'iągu godziny.
25. do 30. Gwiazdy ,spadające z roju Akwaryd promieniują od gwiazdy
delta Wodnika. Przeplatają się one ze sporadycznymi Perseidami.
26. do 28. rano świeci sierp Księżyca ze światłem popielatym.
26. 13h Saturn w kwadraturze ze Słońcem.
27. 4h Merkury w najwickszym odchyleniu 20'1 na zachód od Słoóca.
27. 128. Nad ranem na lewo od sierpa Księżyca znajduje się Jowisz (minus 1 1/2 wielk.), ponii•ej Merkury (1 14 wielk), zaś dalej na lewo od
tej grupy: Kastor i Folluks (2 gwiazdy 11/2 wielk.).
28. lh Merkury w złączeniu z Jowiszem w odstępie 2° na południe od
Jowisza. Jest to ju7 trzecie spotkanie tych planet w bież. roku.
Poprzcdnie miały miejsce 31. V. na Wleczornym niebie i 10. VII.
blisko złączenia ze Słońcem).
28. gh Jowisz w bliskim złączeniu z Księżycem. Zakrycie Jowisza przez
8. 24h Neptun w
9. 19h Saturn w

złączeniu
złączeniu

3
2

3
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Księżyc nastąpi

w południowej Europie, północnej Airyce i w Indiach.
28. lOh Merkury w złączeniu z Księżycem, odstęp 2° na południe.
28. Rój gwiazd spadających Perseid promieniujących z okolicy gwiazdy
ornikron Kasiopei wzmaga się i osiągnie największe nasilenie
około 9. VIII.
2:i. 2h Uran w niewidocznym złączeniu z Księżycem, odstęp 1°.
29. 16h Mars nieru chomy w rektascenzji.
29. VII. do 12. V III. Merkury może być odszukany na rannym niebie,
z początku jako gwiazda zerowej wielk., w końcu minus P/2 wielk.
Minima Algola: Lipiec J7d 4h36m; 20d Jh29m; 22d 22h22m
Minima

główne

Beta Liry: Bd llh i 21d 9h.
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l

WENUS

I===- M ER KUR Y
Data

rh czasu

1954

środ.-europ.

Rekt.
30 Vf.
IO VJI.
20
30

l

l

W Warszawie
czas środ.-eur.

Deki.

wsch.

18~8

l

zach.

rh czasu

4h 27m
3 27
2 34
2 17

l

ReJd.
b

7h 12m +
6 48 + x8.I
6 41 / + 19.3
7 12
+ 21,0

m

20 b03ml 9 10
I8 s6
9 s6
18 19 IO 39
18 24 I I 20

6. VII. w dolnvm złączeniu ze Słońcem,
27. VII. w największym odchyleniu na
zachód od Słońca . Widoczny ood koniec
miesiąca na rannym w.;chodnim niebie.

MARS

W Warszawie
czas środ.-eur.

środ.-europ .

Deki.

+
+
+
+

l

wsch.
h

x8.2
14.3
9·9
s.o

6
7
7
s

zach.
b

m

33
03
32
oo

22
21
21
20

m

oo
41
20
s6

Świeci jako gwiazda wieczo . na,
widoczna tylko wczesnym wiecz.
na jasnym zachodnim niebie .

JOWISZ

30 VI. r8 os - 28.o 19 53
lO VII. 17 52
- 28.3 19 04
20
17 43 - 28.4 18 17
30
17 40 - 28.3 17 34
Jest wspaniałą czerwoną gwiazdą
g"' iazdozbioru Strzelca, nisko na
niowym niebie.

2
I
14
13
na

22
28
35

54
tle

połud

SATURN

l

6 36
+ 23.:1 3 21 20 00
6 46
+ 23.0 :1 53 19 28
+ 2:1.8 2 25 J8 57
6 55
+ 22,6 l 56 18 26
7 os
Zjawia się pod koniec miesiąca na
rannym, wschodnim, jasnym niebie.

URAN

;7 !;47 lt+ ~~:~
l j2 o6~~ l ~~x8 22~;
21.6

24 20
3o VI.,r4 os~- ro.o
13 57
23 00
20 VIL 14 o6 - xo.2
u 40
I I 25
9 VIII. 14 oS - xo.s
21 43
Widoczny wczesnym wieczorem na tle
gwiazdozbioru Panny.

16. VII. w złączeniu ze Słońcem.
Jest niewidoczny.

NEPTUN

PLUTON

ro VI., 13 ' 9 \ - 7-5~ 14 26 l r rS
20 VII 13 29 - 7.5
II 48
22 38
9 IS 20 02
29 VIII. 13 32 - 7.8
Przez lunetki dostępny na wieczornym
niebie w gwiazdozbiorze Panny.

9 s4\ + 23.2
7 ss\ 24 36
9 ss + 22.8
s 27
22 oo
7 57
19 24
10 03 + 22.4
Zachodzi o zmroku wieczornym.
N :ewidoczn y.

l

l

~-----~--------~--------~------~-------27. VI. 1953.
7. VII. 1954. 17. Vll. 1954. 27. VII. 1954.
Planetka

l

l

Nr Nazwa Jasność
Rekt. j Deki. Rekt. Deki. Rekt. j Deki. Rekt. Deki.
l------------m~--h---m~---o--~'~h---m-f----0-.,~-h---m-*----o-.,~-h
m
O

I I,

'

8 12 35.8 + 6 07 12 43-9 + 4 26 I2 53-3 + 2 42
8
21 46.5 - 6 20 rr 43·3 - s ss 21 36.8 - s 48
Partenapa 9 18 22.9 -19 o6 18 13.2 -19 35 18 04.6 - 20 o6 17 58.3 - 20 38

I, Cerera
7- Iris

Ola odszukania planelki należy w ci11gu neregu pogodnych wieczorów wykonać dokładne
rysunki z wazy•tkimi nawet najdabszymi gwiazdami dostrzegalnymi przez ui:ywanq lunetę
w okolicy nieba wskazanej przez w ~ pólrzędne planetki. Przez porównanie rytl uoków znaleźć mo:ina planełkfl jako tę z pośród gwiazd, która zmieniała IWłl oołoźenie z dnia na dzień
jednakowo w tym aamym kierunku
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KOMUNIKATY KOŁ PTMA
na miesiąc liplec 1954 r.
Gliwice - 1. Sekretariat Kola jest czynny w poniedziałki l czwartki (godz. 16--19)
w Gliwicach, ul. Soblesklgo 26, teł. 49-77 - Inż. T. Adamski.
2. Blblloteka jest czynna przy sekretariacie.
3. Pokazy nieba odbywają się w każdy bezchmurny wieczór po uprzednim
telefonicznym porozumleniu się:
Gilwice - ul. Sobieskiego 26, teł. 49-77 - Inż. T . Adamski.
Ruda SI. - ul. 3-go Maja 32, teł. 524-67 1 524-69 - J . Kasza.
Stallnogród-Dąb ul. Wlejska 7, teł. 319-87 - Jan Palt.
Kraków - l. Sekretariat Kola jest czynny codziennie w godzinach 9-13 l 16--lł
(soboty 9-13), ul. św. Tomasza 30 18. teł. 538-92.
2. Ludowe Obserwatorium Astronomiczne prowadzi na Wawelu pokazy nieba
przez lunety w każdy bezchmurny wieczór (oprócz niedziel l świąt) w godzinach 26-22.
Łódt - l. Sekretariat Kola jest czynny w poniedziałki od godz. 18 do 20, ul. Moniuszki 4a (M. O. K .), pokój 350.
2. Dostrzegalnia jest czynna w pogodne poniedziałki l czwartki w godz. 18-21.
Nowy Sącz - Sekretariat Kola jest czynny we wtorki l
w lokalu Kola, ul. Jagiellońska 50a.

piątki

w godz. 17-19,

Poznań

- Sekretariat Kola jest czynny we wtorki l czwartki w godz. 17-19,
w nowym lokalu Kola, ul. Chełmońskiego 1.
2. Publlczne pokazy nieba będą organizowane w Obserwatorium Astronomicznym U . P . w termlnach podawanych bezpośrednio przed samymi Impre zami
w zależności od stanu pogody.
Toruń l. Sekretariat Koła jest czynny w poniedziałki l czwartki w godzinach
18-20 oraz w soboty w godz. 17- 19 w lokalu Kola przy ul. Kopernika 17.
W tych samych dniach l godzinach odbywają się zajęcia świetlicowe l jest
czynna blblloteka.
2. Dnia 26. VII (poniedziałek), godz. 18 - odczyt H . Witkowsklego pt. " P:>dróze
międzyplanetarne" . Lokal Kola, ul. Kopernika 17.
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 ' N gmAchu
Obs. Astr. U. w. al. Ujazdowskie 4, w każdy pogodny wieczór (opró:!z niedziel l świąt) w godz. 26-22.
Kompletujemy roczniki "Uranii". Wobec wyczerpania nakładu następujących numerów "Uranii" : 7-9 z r. 1948; 9-10 l 11-12 z r. 1951; l, 2, 3 l 9 z r. 1952, oraz
od l do 6 z r . 1E53 - Zarząd GI. PTMA prosi czytelników, którzy nie 'kompletują "Uranii", o odstępowanie nam wymienionych zeszytów za zwrotem
Ich wartości 1 kosztów przesyłki.
Odznaki PTMA, dla członków zwyczajnych (emallowane) w cenie 25 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 9 zł. (plus 4 zł. na koszta przesyłki).
"Niebo przez lornetkę" dra J. Pagaczewsklego - str. 112 - cena 4 zł (plns 1
na koszta przesyłki) jest do nabycia w biurze Zarządu GI. PTMA.

zł

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 l wpłacają jednorazowo
wpisowe zł. 1.50.
·

Wszelkich wpłat należy dokonywać na konto Zarządu GI. P'l'MA, Kraków, ul.
św. Tomasza 30/8, PKO Nr 4-113-5227 z wyraźnym podaniem celu wpłaty.
"Urania" wychodzi jako miesięcznik w objętolici 2-ch arkuszy druku dnia 25-go
każdego miesiąca. Wszyscy członkowie PTMA otrzymują .,Uranię" w ramach
składki członkowskiej . Dla nleezłonków prenumerata roczna wynosi 24 zł.
Cena zrn ytu

1 zł.
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V kl. 60 gr.
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P ismo zalecone reskryptem Ministerstwa Oświaty z dnia 20. X. 1950 JToku.
Nr Oc-506/50, jako pożądane w bibliotekach licealnych i nauczycielskich.

KONRAD RUDNICKI -

Warszawa

J O WI S Z
Jowisz jest największą planetą towarzyszącą Słońcu. Jego
średnica wynosi 139 000 km, to jest 11 średnic Ziemi. Masą
przewyższa on Ziemię aż 318,35 razy (0,000 954 75 masy Słoi;.ca).
Srodek masy układu Słońce-Jowisz wypada już 80 000 km
poza powierzchnią Słońca tak, że wskutek przyclągania Jowisza musi ono wykonywać pewien ruch ~:1two dający się zauważyć.

Na powierzchni Jowisza widać bez trudu nawet przez małą
liczne ciemniejsze i jaśniejsze pasy równoległe do
równika. Często widać również mniejsze, nieregularne plamy.
Ich obserwacje wskazują na szybki obrót planety, trwający
zaledwie 9 godz. 55 min. Przy tak dużych rozmiarach prędkość
na równiku wywołana obrotem wynosi aż 12 km/sek, co powoduje silne spłaszczenie planety. Rzeczywiście Jowisz jest
najsilniej spłaszczoną ze wszystkich planet naszego układu.
Jego oś biegunowa stanowi zaledwie 0,941 średnicy równikowej.
Porównując obserwacje z różnych czasów, widać, że poszczególne pasy i plamy stale zmieniają położenia na powierzchni planety *). Mimo, że zmiany są powolniejsze niż
plam na Wenus, świadczą one, że widzialna powierzchnia
planety, to obłoki w atmosferze.
Atmosfera Jowisza jest niewątpliwie inna niż planet bliż
szych Słońcu. Szybkie przesuwanie się chmur na Wenus jest
zrozumiałe, gdy wziąć pod uwagę, że na jeden cm 2 jej powierzchni padają co minutę 4 kalorie energii świetlnej. Ziemia,
lunetkę

*) Por. np. artykuł A. Wróblew sk iego, Urania T. XXIV, str. 339.
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bardziej oddalona od Słońca, posiada dużo spokojniejsze ruchy
powietrza. Na Marsie spokój atmosferyczny jest jeszcze więk
szy, planetki dających się wykryć atmosfer w ogóle nie posiadają, aż nagle na Jowiszu oddalonym od Słońca o 5,202 803
jednostek astronomicznych (około 778 mln km) spotykamy się
znowu z szybkimi i potężnymi ruchami atmosfery. Widocznie
jest to atmosfera całkiem innego typu. Analiza widmowa wykazuje rzeczywiście zupełnie inny skład chemiczny. Spostrzega
się w niej duże ilości związków wodoru: amoniaku NH 3 i metanu, CH 4 , zwanego gazem błotnym. Rozważania teoretyczne
wykazują, że głównym jej składnikiem jest jednak czysty
wodór.
Oszacowanie grubości atmosfery Jowisza napotyka na znaczne trudności. Ogólnie trzeba uznać, że musi być ona bardzo
gruba, a to chociażby dlatego, że obrót plam w różnych szerokościach zenograficznych .. ) jest różny. Podobne zjawisko
obserwujemy na Słońcu, które jest kulą gazową. Gdyby powierzchnia Jowisza była przykryta tylko nieznaczną powłoką
gazów, ta musiałaby się obracać z grubsza z tą samą, jednakową prędkością kątową, co stała skorupa planety.
Sciślejsze określenie grubości atmosfery wymaga już dodatkowych założeń. Dzieląc masę Jowisza przez jego objętość
znajdujemy średnią gęstość wynoszącą zaledwie 1,33 g1cm 3 •
Jest ona kilka razy mniejsza niż gęstość planet krążących bliżej Słońca. Jeśli przyjąć, że stała bryła Jowisza posiada podobną budowę do tamtych planet oraz, że na stałej powierzchni
powinna się znajdować warstwa wody, podobni~ jak na Ziemi,
to można by skonstruować następujący schemat budowy Jowisza, zgadzający się z wyznaczoną średnią gęstością. Srodek
planety zajmuje jądro o średnicy około 2/5 całości skupiające
500fo całkowitej masy i posiadające kamienno-metaliczną budowę podobną do Ziemi. Nad nim rozpościera się warstwa wody
<> promieniu 2/5 całości i wreszcie pozostałą 1/5 promienia zajmuje metanowo-amoniakalna atmosfera.
Bezpośrednie pomiary promieniowania Jowisza wskazują
na temperaturę przy widzialnej powierzchni około - 140°. Ponieważ skład chemiczny atmosfery znany jest tylko w przybliżeniu, a wiadomo, że nieraz nieznaczne domieszki różnych
gazów (np. dwutlenku węgla), są w stanie podnieść znacznie
stopień
nieprzeźroczystości dla promieniowania
cieplnego,
więc trudno przewidzieć, jak dobrą izolację stanowi atmosfera
Jow.isza i jaka temperatura może panować przy hipotetycznej
*) Zeus grecka nazwa Jowisza. Szerokość zenagrafiezna na Jowiszu - analogon szerokości geograficznej na Ziemi.
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powierzchni wody. Można jednak przypuszczać, że jest ona
wystarczająco niska, aby woda była zamarznięta. I tak np. wg
W i l d t a Jowisz jest otoczony gigantycznym lodowcem, skła
dającym się zarówno ze zwykłego lodu jak i z zestalonego metanu i amoniaku.
Taki schemat budowy Jowisza posiadałby dość łatwą interpretację kosmogoniczną. Wystarczy mianowicie przypuścić, że
planety w chwili powstawania różniły się tylko masami. Wtedy
planety małe i krążące blisko Słońca wyparowały w przestrzeń znaczną część wody i gazów należących do ich pierwotnych rozległych atmosfer i dziś są otoczone co najwyżej cienkimi warstwami mórz i powietrza. N atomiast wielki, masywny
Jowisz był w stanie utrzymać przy sobie prawie całkowitą
ilość tych substancji zwłaszcza , że dużo słabsze natężenie promieniowania słonecznego nie było w stanie nadawać cząstecz
kom gazów odpowiednio dużyćh prędkości.
Przy założeniu takiej budowy Jowisza można przyjąć również , że atmosferyczna izolacja cieplna jest na tyle silna, że
woda otaczająca jądro .p lanety znajduje się w stanie ciekłym.
Jeśli wziąć pod uwagę , że warstwy atmosfery sąsiadujące
z ciekłymi wskutek silnego ciśnienia, mogącego dochodzić do
dziesiątek i setek tysięcy atmosfer, bardziej przypominają wła
snościami fizycznymi ciecz niż gazy doskonałe, to można przypuścić, że na Jowiszu nie ma w ogóle swobodnej powierzchni
cieczy, lecz warstwy gazowe przechodzą w ciekłe, w sposób
niemal ciągły. Podobnie "stała" skorupa poddana jeszcze
wi ększ emu ciśnieniu atmosfery i oceanu może się znajdować
nie tylko w si:miP plastycznym, ale nawet ciekłym . Jest więc
całkowicie prawdopodobne, że Jowisz w ogóle nie posiada
twardej powierzchni.
Nowsze rozważania teoretyczne okazały, że wszystkie podobne modele budowy Jowisza nie uwzględniały w ogóle ściśli
wości cieczy i ciał stałych pod bardzo wysokimi ciśnieniami.
Jeśli ją uwzględnić, to średnia gęstość planety np. w modelu
Wildt a wypadłaby dużo większa od zaobserwowanej . Wy ·
się zatem problem, czy rzeczywiście trzeba uważać, ż~ najgłębsze warstwy Jowisza mają coś wspólnego z kam1ennometalicznymi bryłami Ziemi i planet do niej podobnych. Założenie, że planety w chwili powstawania różniły się od siebie
tylko masami nie jest niczym usprawiedliwione. Niezależnie
od tego, w jaki sposób w rzeczywistości powstały, nie ma powodu twierdzić, że skład chemiczny strumienia, czy też obłoku
materii, z której kondensowały się krople planetarne, musiał
być jednorodny. Różnice w budowie planet można tłumaczyć
właśnie taką niejednorodnością.
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Od dawna istniały przypuszczenia, że Jowisz może m1ee
budowę całkowicie różną od Ziemi i być po prostu kulą gazową
zbliżoną bardzej do gwiazd niż do planet. Ostatnio teoretyczną
podbudowę pod takie przypuszczenia dała astronomka radziecka A. G. M i a s j e w i c z, współpracująca z F i e s j e nk o w e m. Srednią gęstość i wszystkie inne własności Jowisza
można mianowicie wyjaśnić zadawalająco, jeśli przyjąć, że
składa sięon-podobnie jak Słońce- w przeważającej części

z wodoru (800fo masy), który w środku planety pod wpływem
wysokiego ciśnienia dochodzącego do 85 milionów atmosfer
przybrał postać metaliczną, to znaczy, że elektrony zostały oderwane od jąder poszczególnych atomów, umożliwiając znaczne
zwiększenie gęstości. Gęstość materii zwiększa się stale wraz
z głębokością i ciśnieniem. Przy tym w pewnych krytycznych
wartościach ciśnienia następują ostre skoki" gęstości. W ten
sposób planeta dzieli się na trzy odrębne warstwy. Zewnętrzna
sięgająca na głębokość lOOfo promienia planety, składa się z gazów w stanie normalnym i zawiera zaledwie 7°/o ogólnej masy.
Pod nią leży gruba "warstwa przejściowa" (550fo całkowitego
promienia), zawierająca 650fo masy. Wreszcie istnieje środ
kowe jądro zawierające pozostałe 270fo masy, w którym gęstość
materii wynosi 11 g,'cm3 .
Jeśli zgodnie z powyższą teorią Jowisz byłby kulą z wodoru - który do tego znajdowałby się w stanie gazowym to powstaje poważny problem, czy w ogóle należy go uważać
za planetę, czy też raczej za małą gwiazdę. Nie nie przeszkadza,
że Jowisz krąży koło Słońca, bo znamy liczne przykłady małych gwiazd krążącycli wokół większych
towarzyszy. Nie
można również uważać za decydujący argument, że Jowisz nie
świeci własnym światłem, lecz odbitym słonecznym. Po pierwsze, Jowisz oprócz promieni odbitych wysyła i własne. Jest to
wprawdzie promieniowanie długofalowe, cieplne, ale niczym
zasadniczym nie różniące się od promieniowania gwiazd. Po
wtóre gwiazdy, a przynajmniej niektóre ich typy, po długich
miliardach lat przemian mogą całkowicie zużyć źródła energii.
Staną się ciemne i zimne. Czy nazwiemy je wtedy planetami?
Przeciwnie, obecne zimne planety, podobne do Ziemi, były
kiedyś być może rozżarzonymi kulami gazowymi, wysyłającymi silne własne promieniowanie. Czy powiemy, że były
wtedy gwiazdami?
Prowadząc podobne rozważania, astronom niemiecki W a tt e n b er g, dochodzi do wniosku, że o zaliczeniu do gwiazd
czy też planet powinien decydować nie obecny stan fizyczny
danego ciała niebieskiego, lecz właściwa mu droga ewolucji.
Gwi'az:łami należy nazywać te ciała, które są w stanie wytwo-
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rzyć wewnątrz zagęszczenie materii, wystarczające do zapoczątkowania silnych przemian jądrowych, warunkujących wytwarzanie własnej energii atomowej. Droga ewolucyjna takich
ciał miałaby charakter specyficzny. Nie wiemy, jakie losy czekają gwiazdy, które wyczerpią źródła energii atomowej. W każ
dym razie przykład białych karłów świadczy, że "stygnięcie"
gwiazd może się odbywać w sposób całkiem osobliv.'Y. Ciała,
które masowych procesów jądrowych nie są w stanie wytworzyć, jeśli w jakimś momencie ewolucji były nawet silnie rozgrzane, następnie po prostu stygną. Czy jakieś pierwotne skupienie materii stanie się w tym sensie gwiazdą czy planetą.
rozstrzygałby częściowo skład chemiczny, a decydująco masa. Wg oszacowań G a m o w a masa Jowisza jest tuż przy
granicy mas planetarnych. Gdyby stała się tylko o kilkanaście
procent większa - Jowisz byłby już gwiazdą.
Ciekawe, że ciała niebieskie od najmniejszych planetek do
największych gwiazd pod względem mas układają się poprzez planety układu słonecznego, Jowisza, ciemnego towarzysza Proksimy Centaura i lekkie składniki gwiazd podwójnych - w ciągły szereg, jak to pokazuje załączo:r.a t<,hJica.
Wydaje się, że przy powstawaniu złożonych układów gwiezd-

nych nieraz niewielkie zmiany masy decydowały , czy dane
skupienie materii poszło drogą ewolucyjną planety, czy też
gwiazdy. Gdyby się zdarzyło, że masa, z której uformował się
Jowisz, byłaby tylko nieco większa - system słoneczny byłby
już podwójnym układem gwiazdowym.
Tablica por6wnawcza mas ciał niebieskich
(Masa Słońca przyjęta za jednostkę)
Najmniejsze planetki
Najmniejsze znane księtyce
Największa planetka Ceres
Największy księtyc Ganimed
Najmniejsza planeta - Merkury
Największa planeta Jowisz
Ciemny towarzysz Proksimy Centaura
Towarzysz 7tl Ophiucbi
Towarzysz Ci 1244
Najmniejsze normalne gwiazdy - średnio
Słoń <" e

Najmasywniejsze

rzędu
rzędu
około

10-18
10-15
4 . 10-10
8
10-8
1,63.10-7
0,00095
0,0013
o

o,ot

0,032
0,12
l

g\\

iazdy

do 100

Oczywiście przytoczone rozumow anic ma w znacznej mierze '
charakter terminologiczny. Różnice między gwiazdami i planetami mogą być bardziej istotne i zasadzać się na odmiennym

•
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pochodzeniu obu typów ciał niebieskich, jak to postulują niektóre hipotezy kosmogoniczne (np. S z m i d t a). Aby ustalić
terminologię odpowiadającą rzeczywistości, trzeba by wpierw
rozstrzygnąć przynajmniej
podstawowe zagadnienia kosmogonii.
Wszystkie schematy budowy Jowisza zakładają istnienie
grubej warstwy atmosfery. O szybkich ruchach mas gazoWych,
wyst~pujących w niej mówią bezpośrednie obserwacje. Tym
dziwniejsze jest istnienie na obserwowanej powierzchni Jowisza pewnych trwałych tworów. Najsławniejsza jest tzw. czerwona plama widoczna na południowej półkuli. Zwrócił na nią
uwągę N i e s t e n w r. 1878. Następnie jednak stwierdzono,
że widzieli ją już dawniejsi obserwatorzy, np. C a s s i n i w połowie XVII w. W latach 1880-1886 plama stała się gorzej widoczna i spodziewano się jej zaniku. Jednak potem widoczność znowu się poprawiła i do dziś stale jest widoczna, czasem
wyraźniej, czasem gorzej. Flama posiada kształt eliptyczny.
W okresach gorszej widoczności traci intensywną czerwoną
barwę i nieco się zmniejsza, co wygląda jakby się chowała
głębiej w warstwę gazów, z pod której wystają tylko środ
kowe, bardziej wypukłe części.
Dawniej, gdy przypuszczano przez analogię do innych planet, że Jowisz posiada tylko cienką warstwę atmosfery, usiłowano uważać plamę za jakieś pasmo górskie, wystające ponad warstwę chmur, bądź też za pyły, a może i ognie unoszące
się nad terenami wulkanicznymi o silniejszej aktywności. Takie przypuszczenia musiały upaść choćby dla tego, że się okazało, iż czerwona plama wykazuje nierównomierny obrót wokół osi Jowisza. Widocznie zaburzenia atmosferyczne, które
nie są w stanie zmienić jej eliptycznego kształtu, mogą ją przesuwać w różnych kierunkach.
Szczególnie interesujące były zaburzenia ruchu czerwonej
plamy, wywołane na przełomie wieku XIX i XX przez tzw.
ciemny woal znajdujący się również na południowej półkuli
i widoczny jako ciemniejsza plama o zmiennych kształtach.
Oprócz ogólnego ruchu wywołanego obrotem planety, poruszając się jeszcze nieco z zachodu na wschód, mniej więcej co
2,7 lat dogania on czerwoną plamę. Obserwowano wtedy
dziwne zjawisko. Woal wydłużał się, jakby chciał najłatwiej
wyminąć plamę zagradzającą mu drogę. Przez jakiś czas woal
i plama poruszały się razem, przy czym plama była jakby popychana przeż woal, zwiększając prędkość obrotu, wreszcie
woal prz~ślizgiwał się nad plamą i zaczynał odbywać swobodnie własną wędrówkę.
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Woal można uważać za jakieś trwalsze skupienie chmur.
Czerwona plama zachowuje się natomiast bardziej podobnie
do ciała sztywnego lub trwałej gigantycznej kropli cieczy (dłu
gością przewyższa obwód Ziemi). Jej natura do dziś pozostaje
tajemnicza. Brak choćby hipotetycznych, zadawalających wyjaśnień.

Jowisz posiada najwięcej znanych księżyców, bo aż 12.
Przeważnie są to ciała bardzo małe o kilkunastokilometrowych
średnicach. Niektóre z nich, a mianowicie VIII, IX, XI i XII
poruszają się ruchem wstecznym, to znaczy okrążają Jowisza
w kierunku przeciwnym niż obowiązujący w całym układzie
planetarnym. Są one - być może - schwytanymi planetkami.
O ich budowie nic prawie nie wiadomo. Stosunkowo dobrze są
poznane natomiast cztery największe, odkryte jeszcze w roku
1610 przez G a l i l e u s z a i nazwane przez niego "gwiazdami
medycejskimi". Największy z nich - Ganimed jest w ogóle
największym księżycem w całym układzie słonecznym. Jego
średnica wynosząca 4400 km jest o 900 km większa niż naszego
Księżyca. Mimo to, w porównaniu z rozmiarami samego Jowisza, przewyższającymi go liniowo 58 razy, wydaje się dużo
mniejszy.
Na największych trzech księżycach, a mianowicie na Io,
Kaliście i Ganimedzie niektórzy dostrzegają pewne szczegóły
powierzchni, zwłaszcza równoległe ciemne i jasne pasy, podobnie jak na samym Jowiszu. Można by stąd wnosić o podobnej budowie fizycznej, gdyby nie ich większa gęstość śred
nia, którą niektórzy oceniają nawet na 2,7-4,7 gem3 , a więc
zbliżoną raczej do gęstości Księżyca Ziemi (3,34 g cm 3).
TADEUSZ PRZYPKOWSKI ZABYTKOWE ZEGARY

Jędrzejów

SŁONECZNE

TECHNIKĄ

W POLSCE, WYKONANE
SGRAFFITO.

Sgraffito to najszlachetniejsza z artystycznych technik dekoracji ścian
budowli - naturalnie poza freskiem, który tylko w wyjątkowych klimatycznych warunkach może być użyty dla dekoracji zewnętrznych
murów*). Szlachetna ta technika wymaga podobnie pewnej artystycznie
ręki jak fresk na mokrym również tynku malowany. Dlatego te:ż; szczytowy jej rozkwit przypada na artystycznie tak bujną epokę Odrodzenia,
*) Technika sgraphitta polega na uzy~kiwaniu kontrastowego rysunku na
murze budynku przez zeskrobywanie cienkiej wierzchniej warstwy tynku
nałożonej na warstwę spodnią silnie zabarwioną. Proces ten musi się
odbywać w stanie mokrym, kiedy wapno jeszcze nie związało zaprawy
murarskiej vr stan twardy i kruszący się.
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wypierają ją mniej szlachetne lecz łatwiejsze w wykonaniu
sposoby zdobienia ścian. Wieki XV i XVI to najwspanialsze okresy jej
rozwoju, specjalnie w kraju, gdzie sz'tuka Odrodzenia takie miała wyjątkowe warunki rozwoju jak we Włoszech. W naszym klimacie, zdawałoby się powrnie, iż nacięcia tynku i możność rozpierania ich przez marznącą wodę szybciej będą niszczyć dekoracje sgraffitowe, tymczasem
praktyka wykazała, iż przy odpowiednim dobraniu grubości warstw,
techniką tą powstałe dekoracje i u nas wieki przetrwały. W Krakowie
wielu z nas pamięta doskonałą dekor:ację sgraffitową kamienicy przy
kościele Mariackim z XV wieku, zniszczoną przed trzydziestu laty.
W ostatnim właśnie trzydziestoleciu nastąpiło odrodzenie tej szlachetnej
techniki do tego stopnia, iż nowa dekoracja rynku Starego Miasta
w Warszawie prawie wyłącznie nią operuje.
Nie dzieje się to jednak bez dawnych u nas tradycji pod tym wzglę
dem. Mimo ogromnego zniszczenia zabytków gnomonicznych w Po1sce
dochowały nam się jednak i przykłady pięknych zabytkowych zegarów
słonecznych wykonanych techniką sgraffito.
Pierwszy z nich to zegar słoneczny na katedrze we Włocławku, (por.
ryc. na wkładce) posiadający już pewną naukową literaturę. W starszych
przewodnikach znajdujemy wiadomość, bezkrytycznie powtarzaną nieraz
i w przewodnikach nowoczesnych, iż jest to dzieło Mikołaja Kopernika .
.Jak wiemy, w ogóle pobyt Kopernika we Włocławku nie jest niczym
udokumentowany i uczeni uważają go raczej za problematyczny. Prof.
Ludwik Antoni B i r k e n m aj er w r. 1926, w swej pracy o Mikołaju
W o d c e czyli A b s t e m i u s i e z Kwidzynia, który miał być domniemanym pierwszym nauczycielem astronomii Kopernika we Włocławku,
jemu przypisuje ten zegar. Naukowcy niemieccy z Z i n ner e m na
czele podchwycili, iż kaplica katedry, na której się ten zegar znajduje,
powstała dopiero z początkiem w. XVII i w dość ostrym tonie zdezawuowali orzeczenie prof. Birkenmajera. Figurowało więc ostatnio przekonanie w nauce, że jest to po prostu zegar wykonany w w. XVII.
Kiedy w r. 1948 po raz pierwszy zacząłem mu się na miejscu przyglądać
uderzyło mnie, iż w ykonany on jest w technice sgraffito z precyzyjnym
jej znawstwem, jakiego nie znam przykładu w Polsce w w. XVII, kiedy
technika ta wyraznie już podupadł a . Hz ut oka n a plan k :1tedry w}rkazuje,
iż kaplica ta raczej została przebudowana z odcinka wschodniego nawy
bocznej katedry, a nie w całości dobudowana. Nie jest więc wykluczone
iż ten kawał muru, na którym zegar się znajduje, może pochodzić
z czasów średniowiecza , chociaż jest nowszą okładziną obłożony. Niezwykłe jest to, iż linie godzinne wybiegają do końca okrągłej tarczy zegara
bez żadnych oznaczeń godzinnych, które figurują tylko w gęstym i mniej
przez to czytelnym zestawieniu przy górnej hiperboli o~aczającej bieg
cienia pałeczkowatego końca wskazówki w zimowym przesileniu dnia
z nocą. Zegar, poza godzinami i półgodzinami, wskazuje położenie Słońca
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w danym znaku zodiaku, przy czym hiperbole zodiakalne są wykreślone
nie co każde przejście z jednego znaku do drugiego lecz w takich porach,
kiedy długość dnia trwa przez pełną, a nie uŁamkową ilość godzin.
W ten sposób, poza dwiema skrajnymi parami przestrzeni znaków zodiakalnych, cztery środkowe pary są przecięte dodatkowymi hiperbolami, których przez to jest nie siedem jak zwykle, lecz jedenaście,
z oznaczeniami na linii południowej ellugości dnia od 7 do 17 godzin.
Hiperbole są oznaczone liniami kropkowanymi; być może, :iż niegdyś
kropki te wyznaczały jakieś odcinki czasu (w ten sposób na zegarze
na Zamku Warszawskim kropkami tworzącymi hiperbole wyznaczałem
czas co 5m ); teraz są nierównomiernie i nieregularnie umieszczone.
Cyfry godzinne nie mają żadnego stylowego charakteru. U nasady
wskazówki i na skraju koła ograniczającego przestrzeń zegarową, przy
końcach odpowiednich hiperbol, są na wierzchniej warstwie sgraffita
domalowane: centralne i stylistycznie niezgrabne Słońce o promieniach
typu barokowego oraz znaki zodiaku. Zegar ten wykreślony jest z naukowym znawstwem praMdeł gnomoniki.
MikoŁaj W o d k a czyli A b s t e m i u s (abstynent) z Kwidzynia urodził się tam około 1440 r. W r. 1462 spotykamy go na uniwersytecie
krakowskim, a już z r. 1464 znamy jego rękopis poruszający zagadnienia
kalendarzowe i, wedłu!.l prof. L. A. Birkenmajera który miał go w ręku
gnomoniczne. W r. 1475 występuje on w Bolonii, skąd znamy jego
prognostyk astronomiczny na rok 1477. W r. 1479 zostaje lektorem
a w 1480 profesorem astronomii na tamtejszym uniwersytecie, otrzymując zarazem doktorat medycyny. Wiemy, iż w r. 1481 podróżował
po Włoszech i był w Urbino. W następnym roku spotykamy go jako
lekarza w Poznaniu, a od r. 1490 jako kanonika we Włocławku, gdzie
umiera w r. 1494. Przebywając w kraju, gdzie wówczas panował największy rozkwit sztuki i techniki sgraffito, a posiadając niewątpliwie,
jak każdy człowiek kulturalny epoki Odrodzenia, realny stosunek do
zagadnień plastycznych, mógł się z tą techniką zapoznać.
W r. 1949 udało mi się dotrzeć w British Museum do rękopisu gnomonicznego Wodk:!, o którym słyszał lecz nie miał go w swym ręku
prof. L. A. Birkenmajer. Nie jest to oryginał, lecz odpis z w. XVI
i zawiera tylko tablice południa na cały rok liczonego według tak
zwanych godzin włoskich od chwili ostatniego zachodu słońca oraz
tablice długości dnia i długości nocy. Dane więc tych tablic pokrywają
się z danymi zegara słonecznego we Włocławku i nie znam innego
:regara słonecznego ściennego, który by je wskazywał. Ten zbieg okoliczności
wskazywałby na to, że Wodka
mógł w technice sgraffito
wykonać taki właśnie, naukowo obliczony i precyzyjny zegar we Wło
cławku, na tradycyjnym miejscu (w tymże miejscu był zawsze zegar
słoneczny na kościele Mariackim w Krakowie) przy wschodnim końcu
nawy południowej katedry. Pozostaje jednak do zbadania, czy istnie-
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jący zegar może być chociaż
fragmentem oryginału. Konieczne na
to jest przeprowadzenie badania, czy sgraffito leży na pierwotnym
murze gotyckim, czy też na nowszym barokowym. W tym drugim wypadku można przypuszczać, iż obeznany dobrze z zasadami gnomoniki
kopista skopiował zegar Wodki w jego zasadniczych rysach stosując
dawną, już wtedy zapomnianą lecz jeszcze wegetującą technikę sgraffita - być może, iż zarazem .zmieniając jego wykrój.
Z początkiem w. XVII, kiedy przerabiano tę część nawy, nadano
zegarowi, dzisiejszy kształt kolisty, o którym nie wiadomo, czy jest pierwotny; może wtedy obcięto gotyckie cyfry godzin u końców linii, jak
i sgraffitowe oznaczenia znaków · zodiaku, malując te ostatnie i centralne
barokowe Słońce na wierzchniej warstwie sgraffita. Taką postać pokazuje nam fotografia zegara w r. 1880 (ryc. na wkładce) udzielona mi
łaskawie przez konserwatora zabytków województwa pomorskiego mgr
Jerzego Frycza. Linie hiperbol dzielących znaki zodiakalne są tutaj
silniej zaznaczone niż powstałe, co zostało potem zatracone. Na murze
ponad tarczą sgraffita mamy domalowaną wstążeczkę z bardzo trafną
sentencją: Docet et detectat (= uczy i bawi), zaś u dołu szeroką wstęgę
2l dłuższym napisem łacińskim objaśniającym, iż zegar wskazuje trzema
elementami: znakiem graficznym, węzełk'iem (zgrubieniem) wskazówki
i cieniem. Cień pokazuje godzinę dnia i ostrzega o mijającym życiu.
Cień zgrubienia uczy, w jakim znaku zodiaku znajduje się wielkie
światło świata. Gdy zaś chce się zobaczyć, ile dzień ma godzin to
jest to po środku zaznaczone. Jest to po prostu w skazówka użytkowania
zegara, chyba raczej w barokowych czasach dop isana. Barbarzyńska
przebudowa katedry we Włocławku w latach 1889-1890, która całkowicie
zniszczyła jej zabytkowy wygląd, usunęła te malowi dła poza okrągłą
tarczą zegara. Kaplica została pocięta tynkowymi pasami i obłożona
prawie łazienkowymi kafelkami. Napis objaśniający powtórzono pod zegarem, lecz bez trafnej sentencji, pod napis em doskrobano, widocznie
już później po jego ukończeniu, "podpis" Copernicus, którego dawniej
n'ie było. Nieudolna restauracja sgraffita pogrubiła jego warstwę
wierzchnią,
która przez to w znacznych (Partiach potem odpadła,
zniekształciła cyfry, znaki, promienie Słońca.
"Odnowienie" zegara
w r. 1952 wyrównało co prawda odpadnięty tynk, lecz nie w)rkorzystano
!Zupełnie doskonałej okazji zbadania, czy też pod tym tynkiem są cegły
gotyckie czy barokowe, co pozwoliłoby nam określić, czy też nie mamy
do czynienia z ośrodkiem chociażby oryginalnego dzieła Mikołaja Wodki,
a zatem z jednym z najcenniejszych zabytków gnomonicznych w Polsce.
\Podomalowywano po bokach nowe znaki :wdliaku umieszczając je
w znacznej mierze w nieprawdopodobnych miejscach, jak np. Lwa na
porównaniu dnia z nocą, Pannę przy przesileniu letnim itp. Wreszcie
przygięto wskazówkę, tak iż zegarowi odebrano całkowicie funkcjonalną
czynność, co przy jego tak naukowym pierwotnym wykonaniu . specjalnie
razi. Konieczna jest naukowa restauracja tego tak cennego zabytku,
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która wyjaśniłaby jego po~oże i jego wiek, a tym samym tak bardzo
prawdopodobnego autora oraz przywróciła mu realną postać do reszty
zagubioną os1:ftnim dyletanckim "odnowieniem".
Drugim zegarem słonecznym wykonanym w tej szlachetnej renesansowej technice jest zegar słOIIleczny na wieży ratuszowej w Bieczu
(por. ryc. na okładce). Nie posiada on ani tak bogatej literatury jak
poprzedni, ani takich historycznych i naukowych powiązań. Za to stan
jego w porównaniu do tyle razy przerestaurowanego i "odnawianego"
zegara włocławskiego jest, pod wzgl~dem zabytkowym, o wiele bardziej
zadawalający. Wieża ratusza w Bieczu posiada ponad kondygnacjami
na planie kwadratu jeszcze trzy wyższe kondygnacje - ośmioboczne.
Otóż na najwyżej z kwadratowych kondygnacji, od strony południowej,
poniżej okienka, jakie z czterech stron przepruwają boki wieży, na
wielkiej przestrzeni tynku tego prostokąta boku wieży mamy wykreślone geometryczne koło, którego prawie trzy czwarte nam się obecnie
zarysowuje ciemnym śladem widocznym po odpadnięciu znacznej części
wierzchniej warstwy sgraffita. W kręgowym tym pasie znajdowały się
cyfry godzinne, które w znacznej części są jeszcze widoczne. Przypuszczalnie dokładne zbadanie całej tej przestrzeni pozwali nam na rekonstrukcję całokształtu wyglądu zegara w XVI w., kiedy on powstał.
Obliczenie, wykonanie i umieszczenie wskazówki, całkowicie teraz brakującej, jest zadaniem dla doświadczonego gnomonika raczej łatwym
i nie budzącym większych wątpliwości naukowych.
Byłoby słuszne doprowadzenie obu tych najcenniejszych zabytków
polskiej gnomoniki - poza wspaniałym refleksyjnym zegarem słonecz
nym, jaki nam w krużganku zamku olsztyńskiego pozostawił sam Mikołaj Kopernik do należytego stanu, przeprowadzając ich naukową
konserwację i rekonstrukcję bezspornych a brakujących im części.

.JAN SZYC

-Toruń

Chronologia

dzieła

i

życia

Kopernika.

Artykuł niniejszy ma na celu dać czytelnikowi możliwie kompletne
zestawienie licznych faktów i dat związanych z Kopernikiem i jego
wiekopomnym dziełem.

Zebrane tutaj fakty i daty są rozsiane w licznych wydawnictwach
naukowych i popularnych, jednak pod pewnym kątem widzenia, a nie
w porządku chronologicznym. Wydaje się, że dla wielu czytelników bę
dzie pożyteczne takie zestawienie chronologiczne, dzięki któremu pewne
wiadomości będzie można szybko sprawdzić lub uzupełnić.
Dodać wreszcie trzeba, że chronologia Kopernika, zwłaszcza w okresie jego życia (1473-1543), posiada pewne luki oraz niektóre nie ustalone fakty i daty. To też Redakcja i Autor będą wdzięczni Czytelnikom
za życzliwą krytykę i ewentualne uzupełnienia.

\
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1367 r.

1484
1485
1487

Pierwsi członkowie rodziny Kopernika ze Sląska osiedlają
się w Krakowie.
Dziadek astronoma, Mikołaj Kopernik, został zapisany
w poczet obywateli miasta Krakowa.
Ojciec astronoma, Mikołaj Kopernik, opuszcza Kraków
i przenosi się do Torunia.
Ojciec astronoma, kupiec M. Kopernik, posiada już.
obywatelstwo toruńskie.
W tym okresie został zawarty związek małżeński między
kupcem M. Kopernikiem i Barbarą Waczenrode.
Kupiec M. Kopernik figuruje w księgach miejskich Torunia jako ławnik.
Urodził się Mikołaj Kopernik, przyszły astronom.
Umiera ojciec Kopernika, a synów Mikołaja i Andrzeja
zabiera wuj kanonik Waczenrode do szkoły katedralne}
(we Włocławku, Chełmnie lub Gnieźnie),
Obserwacja konjunkcji Jowisza i Saturna.
Obserwacja zaćmienia Słońca.
Wuj Kopernika, Łukasz Waczenrode, przyjął święcenia.

1489

Wuj Kopernika,

1396
1457
1458
1458-1462
1467
1473 19.D.
1483

kapłańskie.
Łukasz

Waczenrode,

objął

biskupstwo.

warmińskie.

Obserwacja Wenus w słoneczne południe.
udaje się Kopernik do Krakowa i zapisuje się
na Uniwersytet Jagielloński. Zostaje studentem wydziału "sztuk wyzwolonych".
1495
Po studiach krakowskich - pierwszy pobyt we Fromborku.
1495 (lub 1496) Biskup Waczenrode nadał M. Kopernikowi (i jego bratu
Andrzejowi) święcenia kapłańskie i jesienią tegoż roku
usiłował wprowadzić ich na kanonię warmińską, ale
próba się nie udała.
Jesienią biskup Waczenrode wysyła obu braci, Mikołaja
1496
i Andrzeja na własny koszt do Bolonii na studia.
1496 do 1500 Mikołaj Kopernik (i brat jego Andrzej) studiuje w Bolonii prawo kościelne i uzyskuje tytuł magistra, nadtopracuje nad astronomią.
1497. 9. III.
Nawara i Kopernik w Bolonii obserwowali moment
zniknięcia Aldebarana za tarczą Księżyca. Obserwacja
ta stała się powodem pierwszego wyłomu w systemie
Ptolomeusza,
1497.30. X.
M . Kopernik otrzymuje kanonię warmińską, zwaną
również fromborską i od tej chwili aż do śmierci jest kanonikiem fromborskim.
1500
Na wiosnę przenosi się Kopernik z bratem Andrzejem
z Bolonii do Rzymu na prawie roczny pobyt.
1500 6. XI.
Kopernik w Rzymie obserwuje zaćmienie Księżyca.
1501
Wygłasza swój pierwszy gościnny wykład na tematy
astronomiczne w rzymskim uniwersytecie Sapienzy.
1501
Na wiosnę Mikołaj i Andrzej Kopernikowie opuścili
Italię i udali się na Warmię. Obaj studiów nie uk o ńczyli.
1501
Po powrocie z Italii M. Kopernik otrzymał drugą l.t anonię-scholasterię przy kościele św. Krzyźa we Wrocławiu.
1501
Na początku jesieni obaj bracia Kopernikowie wyruszyli ponownie do Italii ; Mikołaj do Padwy na studia
medyczne, Andrzej do Rzymu.
1491
1491

Jesienią
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1503

ł503 do 1509

1504
1506-1515
1507. 7. I.
1507
1509
1510
1510
1510
1510
1511
1511-13
ł512

1512
1512
1513
1515
1516. 22. VII.
15Hl. 3. XI.
1516-1519
1517
1518
1519
1520-1521
1521. 21. II.
1521. 21. II.
1521
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M. Kopemik przenosi się z Padwy do Ferrary, gdzie
dnia 31. V. otrzymuje dyplom doktora prawa kanonicznego.
Pod koniec roku Kopernik opuszcza Italię i powraca na
Warmię. Biskup Waczenrode powołuje go na swój dwór
w zamku Hdzbarskim w charakterze lekarza przybocznego i sekretarza.
Kopernik przebywa we Fromborku tylko dorywczo.
Kopemik w Elblągu na sejmiku pruskim, który zakazał
wypuszczania coraz to gorszej monety.
Prawdopodobnie Kopemik opracowywał główne zarysy
dzieła "De Revolutionibus".
Kapituła mianowała Kopernika kanonikiem przybocznym biskupa Waczenrodego.
Kopemik dużo podróżuje po całej Polsce.
Wydaje w krakowskiej oficynie J. Hallera "Listy Teofilakta Simokatty".
Prawdopodobnie między 1507 a 1510 r. Kopernik pisze
,.Commentariolus" - Komentarzyk.
Kopernik podr::jmuje szczegółowe samodzielne badania
topograficzne i kartograficzne własnych terenów Warmii.
Kopernik na wielkim zjeździe senatorów i posłów w Poznaniu.
Osiedla się we Fromborku.
(od tego roku) pełnił kilkakrotnie obowiązek wizytatora
dóbr kapitulnych.
oraz w latach 1520, 24. 25 i 29 - był kanclerzem kapituły.
W styczniu biskup Waczenrode w towarzystwie Kopernika udał się do Krakowa na ślub króla Zygmunta.
(W końcu marca lub w kwietniu) Waczenrode umiera
w Toruniu.
Kopernik kupuje od kapituły na własność wieżę we
Fromborku i urządza w . niej obserwatorium astronomiczne.
Kopemik przesyła do Rzymu projekt reformy kalendarza.
Prawdopodobnie Kopernik rozpoczął pracę nad wykoń
czeniem dzieła .,De Revolutionibus".
Kopernik w imieniu kapituły występuje ze skargą na
wielkiego mistrza do króla Zygmunta.
Zostaje powołany na stanowisko administratora dóbr
kapitulnych do Olsztyna
I<opemik w Olsztynie.
Na zamku olsztyńskim Kopemik buduje refleksyjny
zegar słoneczny.
Kopernik fortyfikuje energicznie zamek w Olsztynie.
Pierwsza redakcja Kopernika "Traktatu o monecie"
przedstawiona sejmikowi w Toruniu.
Kopernik ponownie w Olsztynie, jako komendant zamku
w wojnie polsko-krzyżackiej .
Pod Olsztyn podszedł wielki mistrz Albrecht Hohenzollern. Kopemik kierował · obroną. Po 5-ciu dniach
wielki mistrz zmuszony był odstąpić.
Pod Olsztyn podszedł wielki mistrz Albrecht HohenPo wojnie Kopernik opuszcza Olsztyn i przenosi się na
stałe do Fromborka.
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1521
1521
1522
1522. 27. IX.
1523
1524
1524. 7. VIII.
1524

1525
1526

URANIA
W lecie król Zygmunt mianował Kopernika komisarze!l\
Warmii.
Druga redakcja Kopernika "Traktatu o monecie".
W połowie marca na sejmiku w Grudziądzu Kopernik
odczytał swoją rozprawę o pieniądzu "Modus cudendi
monetae" - O sposobie bicia monety.
Obserwacja paralaksy Księżyca przy pomocy trikwetrum.
(od VII-X) Kopernik zostaje wybrany generalnym administratorem diecezji. Jest to najwyższa godność, jaką
piastował w kościele .
W słynnym liście do Bernarda Wapowskiego Kopernik
występuje przeciwko przyjętemu powszechnie ruchowi
sfery niebieskiej.
Obserwacja parralaksy Księżyca przy pomocy trikwetrum.
Po pertraktacjach z Lutrem i Melanchtonem Albrecht.
Hohenzollern zrzeka się urzędu wielkiego mistrza, przyjmuje wraz z całym Zakonem luteranizm i ogłasza się
pierwszym księciem pruskim.
Albrecht Hohenzollern składa hołd królowi Zygmuntowi
w Krakowie.
Trzecia redakcja Kopernika "Traktatu o monecie".
Nicolai Copernici Dissertatio de optima monetae cudendae ratione anno MDXXVI scripta.

1531

Kopernik opracowuje instrukcję do wypieku chleba oraz.
nowe sprawiedliwe ceny tego artykułu.
Pierwsze księgi dzieła "De Revolutionibus" są na ukoń
czeniu.
Teatrzyk szkolny w Elblągu wyśmiewa Kopernika, przedstawiając go jako "głupiego mędrca".
W gronie kanoników warmińskich jedynie Kopernik.

1533

miał święcenia kapłańskie.
Papież Klemens VII zainteresował

1530
1530
1531

1535
1537
1538
1539
1539-1541
1540
1541
1541
1542

,1542. 27. IX.
1543

się odkryciem Kopernika.
B. Wapowski wysyła do Wiednia kalendarz astronomiczny Kppernika z wypowiedzią o ruchu Ziemi i planet.
Kapituła warmińska wybrała na biskupa Dantyszka.
Epokowe dzieło "De Revolutionibus" jest już uzupełnio
ne i wykończone.
Wiosną
wyruszył z Wittenbergi Retyk w podróż doFromborka, dokąd przybył w drugiej połowie maja.
Retyk u Kopernika.
Retyk wydaje w Gdańsku "Krótką opowieść - Opowiadanie pierwsze" (Narratio Prima), rodzaj prospektu
dzieła Kopernika "De Revolutionibus".
Kopernik zawiaduje robotami budowlanymi w katedrze.
Na prośbę księcia Albrechta Kopernik jedzie jako lekarz.
do Królewca do chorego przyjaciela księcia, ryceria Jerzego z Kunheim.
Wychodzi w Wittenberdze trygonometria płaska i sferyczna M. Kopernika, p. t. "De lateribus et angulis triangulorum". (O bokach i kątach tak płaskich, jako i kulistych).
Pierwsza pochwała Kopernika drukiem ukazuje się
w Krakowie w pracy Caprinusa (Wojciech Kozioł?)
z Bukowa.
Wychodzi w Norymberdze I wydanie "De Revolutionibus".
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1566
1570
1576
1581
1582-1589
'1584
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Mikołaj

Kopernik umiera we Fromborku.
Wychodzi w Bazylei II wydanie "De Revolutionibus".
Tobiasz Stimmmer maluje portret Kopernika na wieży
zegarowej katedry strassburskiej (z autoportretu otrzymanego od kanoników fromborskich).
Tomasz Digges w Anglii drukuje tłumaczenie VIII i X
rozdziału "De Revolutionibus", dając rysunek układu
Kopernika.
Biskup warmiński Marcin Kromer polecił wmurować
w katedrze fromborskiej nad grobem M. Kopernika epitafium z jego portretem.
Lekarz toruński Melchior Pyrnes, ufundował w kościele
św. Jana w Toruniu epitafium Kopernika.
Autoportret (drugi) i trikwetrum Kopernika otrzymuje
od kanoników fromborskich Tycho Brahe przez swego
wysłannika.

1616. 3. III.

Kongregacja kardynałów wydaje dekret potępiający
Kopernika i umieszcza je na indeksie.
Wychodzi w Amsterdamie III wydanie "De Revolutionibus".
Jan Brożek odbywa podróż z Krakowa do Torunia
i Fromborka w poszukiwaniu pamiątek po Koperniku.
Przywozi legendę o założeniu we Fromborku wodocią
ciągów przez Kopernika oraz wiersze "Septem Sidera",
które potem drukuje i dedykuje papieżowi, Jako utwór
Kopernika. (Kopernik nie był jednak autorem tych
wierszy).
We wrześniu na terenie diecezji warmińskiej został ogło
szony dekret potępiający dzieło Kopernika.
Biblioteka Kopernika oraz zbiory warmińskie w czasie
najazdu szwedzkiego zostały wywiezione do Szwecji.
Paryska Sorbona oficjalnie potępia naukę Kopernika.
Wychodzi dzieło Galileusza "Dialogus de systemati
mundi", które pozornie gani naukę Kopernika, o w istocie jest jej propagandą. Na karcie tytułowej zawiera wizerunek Kopernika.
Astronom włoski Riccioli jeden z kraterów księżycowych
nazywa imieniem Kopernika, co ogłosił w dziele "Almagestum novum".
Piotr Gassendi napisał pierwszy dłuższy życiorys Kopernika.
Wyszło dzieło J. Heweliusza "Machina Coelestis" z wizerunkiem Kopernika na karcie tytułowej.
Wyszło dzieło Polikarpowa, pt. "Geografia generalnaja",
zawierające pierwsze w Rosji drukowane przedstawienie
systemu Kopernika.
Teorię Kopernika w Rosji przyjmuje Akademia Nauk,
założona przez Piotra Wielkiego w 1725 r.
M. Łomonosow w pismach swoich sporo miejsca poświęca popularyzacji nauki Kopernika.
Jan Józef Przypkowski otrzymuje katedrę astronomii
w uniwersytecie krakowskim za "udowodnienie nonsensowności" teorii Kopernika.
W Rosji Akademia Nauk wydaje oficjalny podręcznik
geografii Jerzego Krafta, oparty na teorii Kopernika.
dzieło

1617
1618-1619

1622
1626
1635
1635

1651
1654
1673
1718
1725
1730-1765
1738
1739
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1746

1758
1763
1781
1802
1809
1815
1820
1821
1822
1823
1823
1828
1830
1830
1830
1835
1836
1836
1fl53
1854
1873
1897

Epitafium Kopernika w katedrze fromborskiej, znajdujące się nad jego grobem, przeniesiono na inne miejsce,
a nad grobem Kopernika postawiono pomnik biskupa
Szembeka.
Kościół znosi ogólny zakaz wydawania książek, w których jest mowa o ruchu Ziemi.
Książę Jabłonowski zabiega w Watykanie o zdjęcie z indeksu dzieła Kopernika.
Jan Sniadecki pochwałą Kopernika rozpoczął swe wykłady astronomii
w Akademii Krakowskiej, po raz
pierwszy po polsku a nie po łacinie.
'
Wychodzi świetna rozprawa Jana Sniadeckiego "O Koperniku", przetłumaczona później na wiele języków
obcych.
Władze
Księstwa
Warszawskiego uchwaliły budowę
pomnika Kopernika w Toruniu.
Fostanowiono wystawić Kopernikowi pomnik w Warszawie.
Wychodzi francuskie tłumaczenie rozprawy Jana Sniadeckiego "0 Koperniku".
Wychodzi rosyjskie tłumaczenie rozprawy Jana Sniadeckiego "0 Koperniku".
Wyszedł dekret Sw. Officium zatwierdzony przez papieża, że dzieła traktujące o obrocie Ziemi, a o nieporuszalności Słońca ... wolno drukować".
Wychodzi angielskie tłumaczenie rozprawy Jana Sniadeckiego "0 Koperniku".
W kościele św. Anny w Krakowie wzniesiono Kopernikowi epitafium.
Kongregacja kardynałów w Rzymie powzięła uchwałę,
że dzieła Kopernika należy zdjąć z indeksu.
Po roku 1830 Kościół katolicki zdejmuje ostatecznie "De
Revolutionibus" z indeksu.
Uroczyste odsłonięcie pomnika Kopernika w Warszawie.
Duchowieństwo warszawskie odmówiło swego udziału.
Wychodzi włoskie tłumaczenie rozprawy Jana Śnia
deckiego "0 Koperniku".
Została zrealizowana uchwała Kardynałów z r. 1828.
W indeksie ksiąg zakazanych nie umieszczono już dzieła
Kopernika.
Wychodzi perskie tłumaczenie rozpr::~wy .J. śmadec
kiego o Koperniku.
Wzniesiono pomnik Kopernika w Toruniu na rynku.
Wychodzi w Warszawie IV wydanie "De Revolutioni-'
bus" Jana Baranowskiego.
Wychodzi w Toruniu V wydanie "De Revolutionibus".
Wzniesiono pomnik Kopernika na dziedzińcu Biblioteki
Jagiellońskiej.

1945
1948. 5. IX.
1953

Po oddzyskaniu Fromborka Rząd Rzeczypospolitej złożył
gałąź
palmową z brązu u
dołu
epitafium Kopernika
w katedrze fromborskiej.
Z inicjatywy Prezydenta Rzeczypospolitej Bolesława
Bieruta. zostało otwarte we Fromborku Muzeum Mikołaja Kopernika.
Rok Kopernikowski. Nowe wydanie I księgi "De Revolutionibus".

f

Fotografia korony słonecznej, wykonana przez człon';:ów
ekipy obserwacyjnej krakowskiego kola PTMA - L. Marszałka i J. Burdę po::łczas całkowitego zaćm ! en!a Słońca
w dniu 30. VI. 1954 r. pod Sejnami na Suwalszczyźn:e.
Fotografowano lunetką F-100 cm, średnica obiektywu 75 mm,
aparatem ,.Praktiflex" na polskim filmie. czas naświetlania
l sek.

Fotografia częscwwego zaćmienia Słońca. wykonana w dniu
30. VI. 1954 r. o godz. 14 min. 55 (czas śr.-eur.) pod Sejnami
przez członka ekipy kola krakowskiego, mgra J. Pokornego.
Lunetka F-75 cm blenda 0,5 cm. Cl'!as naświetlania 1/50 sek.,
ap:uat "Praktiflcx".

l

Kaplica

połudn•iowa

katedry we

Włocławku

z zegarem

słonecznym

Jowisz fotografowany w

świetle

czerwonym i niebieskim dnia 24. X. 1952 r. przy
pomocy 5-metrowego teleskopu.
Na obu zdjP.ciach uwidocznił się wyraźnie trzeci satelita planety.
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góry:
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sło:1eczn:v na katedrze
w r. 1880.

we

Włocławku

lewo: sfera armillarna Jana RE>giomontana, wedłu.;:
drzewory1u w dziele Schornera z r. 1544.

URANIA

245

KRONIKA
Sympozjon radio-astronomiczny

Na stacji badań promieniowania o częstości radiowej w Jodrell Bank
się w lipcu ub. r. sympozjon, na którym
omawiano wyniki
osiągnięte w tej dziedzinie w szeregu laboratoriów. Referowano głównie
badania prowadzone nad promienioWiailiem radiowym korony sło;n,ecznej
oraz badania dotyczące źródeł radiQIWYch; w końcu omówiono model
Galaktyki zbudowany na podstawie wyników obserwacji w dziedzinie
fal radiowych.
'
B a dania korony słonecznej. W labaratorium Cavend.ish'a
w Cambridge badano przy pomocy iriterierometrów intensyw~ność promieniowania o częstości radiowej na oałej tarezy słonecznej. Pomiary
wykazały, że rozkład intensywności nie jest symetryczny względem
środka; tarcza słoneczna "widziana" w promieniach mdiowych posiada
kształt eliptyczny ze stosuniciero osi 1,25 : 1,0. Większa oś przypada
wzdłuż równika. Zaobserwowano, że średnica Słońca w promieniach radiowych ulega zmianom i że istnieje wyraźna zależność pomiędzy jej
rozmiarami i intensywnością zielonej linii (A =5303 A) korony słonecznej.
Budowę korony słonecznej bada się również przy pomocy obserwacji
zakrywania przez nią rozmaitych źródeł radiowych, które Słońce napotyka w swojej rocznej wędrówce poprzez gwiazdorz.biory zad.iaku. Ponieważ korona słoneczna nasuwając się na źródło przysłania je, intensywność źródła powinna w jakiś sposób się zmieniać w miarę jak
tarcza słoncezna zbliża się doń. Przyjmując gęstość elektronów w koronie podaną przez Allena można obliczyć z góry, jak intensywność
przysłanianego źródła powinna się zmieniać. Otóż z obliczeń wyni.kla,
że pozostaje ona stała dla odległości większej niż 5 promieni słonecznych
od Słońca, przy tej zaś odległości ·raptownie spada do zera. Pomiary
wykazują tymczasem, że intensywność maleje stopniowo w miarę zbliżenia się źródła do tarczy słonecznej z odległości około 20 promieni
słonecznych i nie obserwuje się raptownego spadku przewidzianego
przez teorię.
Ten wynik obserwacyjny można wyjaśnić, jeśli uwzględpić rozpraszanie w koronie słonecznej spowodowane pewnymi nieregularnościami
w rozkładzie gęstości.
Ponadto wydaje się, na podstawie rozmaitych obserwacji dotyczą
<:ych korony słonecznej lub związanych z nią, że gęstość materii w koronie jest znacznie większa dla dużych odległości od Słońca niż dotąd
J>rzyjmowano.
R a d i o- ź r ó d ł a. Badania dotyczące promieniowania o częstości
radiowej pochodzącego z gwiaździstego nieba natrafiają na 2asadnicze
trudności. Jedną z podstawowych trudności z.identyfikowania źródeł radiowych z obiektami wizualnymi jest jak wiadomo mała dokładność
odbył
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l
j

246

URANIA

w określaniu położenia radio-gwiazd, która wynosi około 1/2°. Ponadto
obserwowane źródła radiowe ulegają scyntyLacji spowodowanej pewnymi nieregularnościami w jonosferze.
Na podstawie przeglądu odkrytych do tej pory radio-źródeł wydaje
się, że mamy do czynienia zarówno z promieniowaniem o pochodzeniu
galaktycznym jak i ze źródłami pozagalaktycznymi.
Odkryte do tej pory radio-źródła można podzielić na cztery tylpy:
Typ l został zidentyfikowany z mgławicą Crab, która jest prawdopodobnie pozostałością otoczki supernowej z roku 1054. Odkryto również.
radio-źródła o położeniu bli:skim pozycj-i supernowej z roku i572 (gwiazda
Tycho de Brahe). Trzecia znana su,pernowa, z roku 1604 (gwiazda
Keplera) znajduje się blisko śr<>9J:ca galaktyC'l.Tlego i być mO/Że dlatego
nie udało się do tej pory znaleźć źródła radiowego związanego z tą
gwiazdą.

Typ 2 reprezentowany jest przez źródło w gwiazdozbiorze KasjopeL
W miejscu tym przy pomocy 200 calowego reflektora na górze Palomar
odkryto słabą mgławicę o średnicy około 6 minut łuku i budowie włók
nistej. Obiekty tego rodzaju nie były dotąd obserwowane. Pomiary
różnicy prędkości •pomiędzy poszczególnymi włóknami na brzegu i blisko
środka tej mgławicy wykazują nieznaczne prędkości ekspansji. Obiekt ten
zachowuje się zdecydowanie inaczej niż otoczka którejkolwiek ze znanych
supernowYCh. Drugi obiekt tego samego typu o rozmiarach 1/2° X 3/40o
znaleziono w gwiazdorzbiorze Rufa. Położenie jego i rozmiary zgadzają
się dość dobrze z położeniem i rozmiarami odkrytego w tym gwiazdoZobiorze radio-źródŁa.
Typ 3 zajmuje na niebie położenie bliskie pozycji niezwykle ciekawego obiektu znajdującego się w gwiazdozbiorze Łąbędzia. Obiekt ten
stanowią dwie galaktyki, które prawdopodobnie zderzają się ze sobą.
Drugim tak.iim obiektem (ziidentyfikowanym ze źródłem promieniowania
radiowego) jest mgławica pozagalaktyczna NGC 1275, na którą skła
dają się dwie spirale zderzające się, o widmie analogicznym do widma
obiektu w Łabędziu. Radio-źródłem tego samego typu jest prawdopodobnie obiekt zidentyfikowany z mg'Ławicą NGC 5128. Mgław:ica ta
ciekawa jest pod tym względem, że posiada ciemny pas materii absorbującej o budowie spiralnej, ciągnący się w kierunku prostopadłym.
do największej średnicy mgławicy. Mgławicę tę stanowią prawdopodobnie dwie galaktyki. Położenie źródła radiowego zgadza, się dobrze
z położeniem ciemnego pasa materii absorbującej tej mgławicy.
Typ 4 radio-źródeł w wielu przypadkach udało się zidentyfikować
z mgławicami spiralnymi o dobrze rozwiniętych ramionaoh spiralnych.
Oprócz promieniowania radiowego pochodzącego z tych czterech.
odkrytych typów źródeł otrzymujemy jeszcze z ~i:aździs,tego nieba
promieniowanie, którego przynajmniej znaczna częśc pochodzi z materi·i
międzygwiazdowej.
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B u d o w a G a l ak tyk i. Na podstawie pomiarów intensywności
linii widmowej wodoru o długości fali 21 cm można sądzić o rozkładzie
materii międzygwiazdowej w Galaktyce. Okawło się że materia między
gwiarzdowa nie stanowi warstwy ciągłej lecz rozłożona jest w oddzieln.ych chmurach o średnicy przeciętnie około 10 ;ps. Chmury materii
międzygwiazdowej tworzą warstwę cylindryczną (ze środkiem w centrum Galaktyki) o średnicy około 25 k:ps i grubości 200 ps. Promień
widzenia w plaJSz.czyźnie galaktyczmej przecina średn·io jedną taką
i:ilimurę na 2000 ps.
M. K.

Nowe komentarne roje meteorów
Aszchabadzki astronom E. N. Kra m er rozpatrzył orbity wszystkich
komet, które zbliżają się do orbity Ziemi mniej .niż na 0,3 jednostki
astronomicznej i wyliczył teoretyczmie ewentualne radianty rojów meteorów, jakie mogłyby być związane z tyVli kometami. Takich teoretyCZnych radiantów dało się przewidzieć 320. Opierając się na tej pracy
inny astronom I. S. A s t a p o w i c z, rozpatrzywszy wszystkie zaobserwowane roje meteorów, stwierdził, że 26 z nich posiada radianty i pręd
kości przewidziane przez Kramera, są to więc niewątpliwie roje kometarne. Dotychczas znano tylko 9 rojów kometarnych. Wskutek prac
Kramera i Astapowicza ich liczba wzrosła więc trzykrotnie.
[Według Astronomiczeskij Cirkular 142, 6 (1953)]
K. R.
O pochodzeniu planetek
Młody astronom radziecki G. F. S u ł t a n o w przeprow,adził ostatniO<
teoretyczne rachunki dotyczące hipotezy Olbersa, iż planetki powstały
z jednej większej planety krążącej niegdyś między orbitami Marsa
i Jowisza. Sułtanow założył, że pierwotna planeta, znajdując się w perihelium, rozpadła się na wiele pierwotnych odłamków, z których następnie każdy
rozpadł się jeszcze na mniejsze. Wśród znalezionych
teoretycznie różnych rozkładów mas i prędkości pLanetek można wybrać
odpowiadające rozkładowi zaobserwowanemu. Wyniki pracy nie przeczą
więc hipotezie Olbersa, chociaż jej jeszcze nie dowodzą. Dla znale~enia ściślejszego potwierdzenia hipote-zy Sułtanow zapowiada przeprowadzenie dalszych rachunków.
Według (Soobszczenija GAISz, 88-89, 54 (1953)]
K. R.
Ilość

materii wyrzucanej przez

Słońce

Krymski astronom E. P. M u s t e l obliczył ile materH wyrzuca
w ciągu roku pod postacią korpuskuł. Występują tu trzy mechanizmy. Pod wpływem ruchów termicznych z korony słonecznej ulatują stale w przestrzeń cząsteczki gazów w ilości nie większej niż:

Słońce
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naładowanych elektrycznie cząsteczek, (które
innymi burze magnetyczne i zorze polarne na Ziemi)
nie unoszą z sobą więcej niż 1,3 . 1017 q na rok. Podobnego rzędu wielkości jest utrata masy Słońca wskutek wyjątkowo gwałtownych proturberancji, których szybkość wystarcza do oderwania się od Słońca
na zawsze. Wszystkie trzy wmienione procesy nie mają większego znaczenia w ewolucji Słońca, gdyż pod postacią promieniowania elektromagnetycznego traci ono masę około 200 razy szybciej.
[Według Izwiestija Krymskaj Astr. Obs. X, 143 (1953))
K. R.

q na rok.

Prądy

wywołują między

O

dokładności

obserwacji meteorów teleskopowych

A. M. Bacharew i O. W. Dobrowolski przeprowadzili
ostatnio w obserwatorium stalinabadzkim, specjalizującym się w badaniach meteorów, systematyczne obserwacje w celu wyznaczenia
błędów popełnianych przy obserwacjach meteorów t eleskopowy ch.
Okazuje się, że przy określaniu położenia początku i końca meteoru
na mapce popełnia się błędy rzędu 1'. średni błąd kierunku ruchu
meteoru, odgrywający ważną rolę przy wyznaczeniu nadiantu, wynosi
około 40-5°, to znaczy około 2 razy mniej niż przy meteorach zwykłych .
Błąd ten się zmniejsza, jeśli obserwator dokładnie się uprzednio za-poznał z położeniem gwiazd w obserwowanej okolicy. średni błąd
wyznaczenia wielkości gwiazdowej meteoru wynosi około om,6.
Powyższe wyniki, jakkolwiek otrzymane w specyficznych warunkach
(dwa binokulary z powiększeniem 12 x), mogą stanowić pewną wskazówkę dla naszych obserwatorów, którzy ostatnio zajęli się obsewacjami
tego typu (por. Urania t. XXV str. 56).
[Według Bjulleten Stalinabadskaj Astr. Obs. 8, 21 (1953))
K. R.
O ewolucji, orbit planetek
Jak wiadomo orbity planetek wskutek różnych przczyn, a zwłaszcza
dzi ałania pertubacyjnego Jowisza, ulegają często poważnym odkształ. ceniom. W celu zbadania tych odkształceń G. A. C z e b o t a r j e w prześledził liczbowo na przestrzeni około 2000 lat, zmiany elementów orbit
7 planetek najbardziej (oprócz grupy trojańskiej) zbliżonych do Jowisza,
które tym samym wystawione są na najsilniejsze stosunkowo perturbacj e. Okazuje si ę, że pięć z tych planetek, należących obecnie do
zewnętrznego obszaru pierścienia planetoid, jeszcze przed 'kilkuset laty
porus zało się w centralnych obszarach tego pierścienia. Ich orbity,
rzbliżone rozmiarami do orbity Jowisza, stały się takimi dopiero od
niedawna. W ,, zy!>z.łości, pod wpływem dalszych perturbacji, rozpatry·wane planetki > n og ą zasilić grupę trojańską, lub stać się księżycami
Jowisza.
i ę na wynikach liczbowych dla 7 rozpatrzonych planetek,
Opier:J ;'
Czebotarjcw wnioskuje, że wszystkie planetki posiadają stale choć
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wolno zmieniające się orbity. Gdy wskutek powolnych zmian okres
obiegu planetki stanie się współmierny z okresem obiegu Marsa lub
Jowisza, wtedy następuje zjawisko analogiczne do rezonansu i dalsze
..silne zmiany orbity następują w tempie znacznie szybszym. W ten
sposób wyróżniane grupy o podobnych orbitach nie są czymś stałym,
lecz pojedyncze planetki stale przechodzą z jednych grup do innych.
[Według Bjulleten Instituta Teor. Astr. V, 393 (1953))
K. R.
O

możliwości

wzajemnego "schwytania" w problemie trzech

ciał.

W związku z kosmogoniczną hipotezą S z m i d t a stał sd.ę ostatnio
w mechanice niebieskiej aktualny problem, w jakich warunkach ciało
przybyłe z odległych części wszechświata może zostać ,,schwytane" przez
inne i zacząć koło niego krążyć. Wiadomo, że "schwytanie" jest niemożliwe w przypadku działania tylko dwu ciał (chwytającego i schwytanego). Pozostawał otwarty problem dla przy1padku trzech ciał.
Wprawdzie w dwudziestych latach bieżącego stulecia francuski teoretyk J. C h a z y podał pewne rozważania uważane za dowód niemożli
wości podobnego schwytania, mimo to Szmidt i jego szkoła przyjmowali
taką możliwość.
Ostatnio moskiewski astronom Ju. L. G a z ar j a n
rozpatrzył ponownie rozważania Chazy i stwiedził, że nie stanowią one
kompletnego dowodu. Jednocześnie kilku innych matematyków i astronomów podało liczbowe przykłady, gdy trzy ciała zbliżają się do siebie
z trzech różnych kierunków, a następnie dwa zaczynają koło siebie
!krążyć, a jedno się oddala. Nowe przykłady tego typu podali ootatnio
G. A. Merman, W. F. Proskurin i G. E. Chrapowicka. 'Tym
samym problem możliwości "schwytania" w problemie trzech ciał
należy uważać za rozwiązany po myśli Szmidta.
Należy dodać, że sam problem jest tylko lużno związany z hipotezą
1kosmogonic:ą1ą.
(Według Soobszczenija GAISz 92, 23 (1953) oraz Bjulleten Inst. Teor.
Astr. V. 325 373, 429, 435 i 445 (1953))
K. R.

O atmosferze

Księżyca

W XXII tomie prac Instytutu Astronomicznego im. Szternberga
w Moskwie ukazała się praca Ju. N. L i p ski e g o opisująca szczegóły
wyznaczenia gęstości atmosfery na Księżycu. Wstępne wyniki tej pracy
zostały ogłoszone już kilka lat temu. (por. Urania T. XXI, str. 34).
Zasadniczy pomysł metody, pochodzący od F i e s j e n kowa, polega
na zbadaniu światła wysyłanego w czasie l. lub 3. kwadry przez .
nieoświetloną część Księżyca tuż przy terminatorze. Jeśli Księżyc posiada atmosferę, to w tej okolicy jest ona oświetlona promieniami Słońca
tworzącymi z kierunkiem obserwacji kąt prosty. Promienie rozproszone
powinny wykazywać całkowitą liniową poLaryzację. Trudność stanowiło
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odróżnienie promieniowania rozproszonego w atmosferze
od światła papielatego i od promieni rozproszonych w atmosferze Ziemi, które też .są częściowo spolaryzowane.
Dla uniknięcia efektów ubocznych użyto do badań koronografu
i subtelnymi pomiarami fotograficznymi przy pomocy skomplikowanych
rozważań teoretycznych udało się wydzielić składową oświetleni3. powstałą przez rozproszenie promieni słonecznych w atmosferze Księżyca.
Przy zaŁożeniu, że jej skład chemiczny jest taki sam jak naszej,
Lipski doszedł do wniosku, że nad każdym cm2 powierzchni Księżyca
unosi się około 1022 cząsteczek gazu, to jest 2000 razy mniej niż nad
powierzchnią Ziemi. Odpowiada to ciśnieniu 0,06 mm (Hg) czyli takiemu,
jakie panuje u nas w wysokości 75 km nad poziomem morza. Tak
rzadka atmosfera wywołuje wskutek refrakcji odchyle:nie promieni
idących od gwiazd w najkorzystniejszych warunkach o 0,4. Nic dziwnego,
że obserwacje zakryć gwiazd przez Księżyc nie były w stanie wykazać
istnienia atmosfery Księżyca.
Lipski wskazuje natomiast na inne fakty świadczące o jej istnieniu.
Należą do nich nieliczne obserWacje zmętnień pewnych części Księżyca,
które można by interpretować jako rzadkie chmury. Zwłaszcza poważnym argumentem jest obserwacja warstwy chmur rzutujących się
na tarczę Jowisza w czasie zakrycia tej planety przez Księżyc w r. 1889.
Zjawisko było obserwowane niezależnie od siebie w pięci u obserw,atoriach i trudno byłoby je wytłumaczyć złudzeniem optycznym.
O istnieniu atmosfery na Księżycu wnosił również na podstawie prymitywnych pomiarów polarymetrycznych Ar a g o. Jego rozważania były
jednak zbyt słabo umotywowane, z czego zdawał sobie sprawę.
[Według Trudy GAISz XXII, 66. (1953)]
K. R.
Księżyca

O przyczynach polaryzacji światła ciał niebieskich
Trwa spór, czy zaobserwowana polaryzacja światła niektórych gwiazd
powstaje w przestrzeni międzygwiazdowej , czy też jest związana bezpośrednio z procesami zachodzącymi w s::~ mej gwiaździe. Dla wyjaśn i enia tego problemu D. A.
R o ż k o w ski przeprowadził badania
polaryzacji światła mgławic dyfuzyjnych . Ok azuje się, że w tym przypadku poLaryzacja powstaje nie w samej mgławicy, lecz w czasie
wędrówki
promieni przez materię międzygwiazdową. Przypuszczać
należy, że w podobny sposób powstaje również polacyzacja światła
gwiazd.
[Według Doklady A. N. SSSR XCV, 37 (1954)]
K. R.

KRONIKA P. T. M. A.
W dniu 11 czerwca br. odbyło się w Białymstoku organizacyjne zebranie członków T-wa, a to celem powołania do życia terenowego Koła.
Na zebranie przybył prezes Zarządu Głównego P. T. M. A., mgr inż.
W. Kucharski, podkreślając swoją obecnością wagę, jaką T-wo przy-
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do podjęcia zorganizowanej działalności rozproszonych na tamtejszym terenie swoich członków. Białystok w szybkim tempie zmienia
.swoje zewnętrzne oblicze. Z miasta zacofanego, źle zabudowanego, pozbawionego koniecznych urządzeń wielkomiejskich, staje się dzisiaj
nowożytnym miastem, w którym estetyka otoczenia nie jest zepchnięta
na ostatni plan. Przedwojenny Białystok nie posiadał żadnych szkół
typu akademickiego dzisiaj natomiast istnieje i rozwija się Akademia
Medyczna oraz wieczorowa Szkoła Inżynierii, skupiające liczne zastępy
kształcącej się młodzieży, pod kierunkiem stałych sił profesorskich.
Obie te naukowe dyscypliny, medycyna i inżynieria, dobrze t"ię zasłużyły w dziejach teoretycznej i opisowej astronomili i przoduj:! niemal stale w miłośniczym ruchu astronomicznym. Gdy nadto uwzględ
nimy, źe miasto z okolicą szybko nabiera charakteru przemy~łowego z nowożytnymi zakładami fabrycznymi i falą .fachowycll pra-eowników umysłowych i fizycznych, to przekonujemy się, iź zwrócenie
uwagi Zarządu Głównego P. T. M. A. na ten odległy teren, znajduje aż
nadto wystarczające uzasadnienie.
Zebranie odbyło się w jednej ze sal wykładowych Szkoły Inżynierii
i zakończyło się po dyskusji powzięciem uchwały o założeniu sarnoIstnego Koła T-wa. Przeprowadzono wybory tymczasowych władz,
powołując na prezesa Zarządu
mgr inż. K. Białkowskiego, rektora
szkoły inżynieryjnej, na jego zastępcę prof. K . Rodziewicza z Akademii Medycznej, dzięki którego inicjatywie i zabiegom zalor.en~ Kola
doszło do skutku. Do Zarządu wybrano Ob. Ob. L. Litwinowicza, inz.
Szulżyka, inż. Z. Pietkiewicza i mgr inż. E. Niczyporowicza. Przedstawiciel Zarządu Głównego zapewnił nowemu Kołu pomoc T-wa i zapowiedział, że w najbliższym czasie nadejdzie do Koła poważniejszych rozmiarów luneta astronomiczna, która umożliwi przeprowadzanie zbiorowych pokazów gwiaździstego nieba, dla szerokich sfer świata pracy
i młodzieży szkolnej i dostarczy Kołu nowych miłośników astronomii.
Nowy Zarząd w programowej dyskusji postanowił podjąć zabiegi
u miejscowych władz partyjnych i państwowych około powolania do
życia stałego Ludowego Obserwatorium Astronomicznego w Białymstoku,
jako instytucji przodującej w formowaniu właściwego światopngl<!du.
Instytucja taka stanęłaby w jednym z miejscowych parków i stałaby się
nową placówką ośrodka pracy intelektualnej, b<:dąc zarazem pomocą
szkolną przy nauce astronomii w szkołach bliższych łub dalszych z całego terenu województwa a także godziwą rozrywką dla ludzi pracy.
Nowemu Kołu złożył serdeczne życzenia najpomyślniejszego rozwoju
prezes T-wa.
wiązuje

W niedzielę 13-go czerwca br. odbyło się we Fromborku organizacyjne zebranie tamtejszych członków T-wa, w obecności P ·zybyłego
przedstawiciela Zarządu Głównego P. T. M. A., inż. W K
arskiego.
Wzruszającym zdarzeniem było to skromne zebranic 14-stu miejscowych
członków i ki~ku zaproszonych gości. którzy w tej zniszczonej wojną,
odległej
mieścinie
zebrali się z inicjatywy mgr Wł. Michałunio
w świetlicy tamtejszego Państwowego Muzeum M. Kopernka. aby wysłuchać referatu na temat roli i znaczenia astronomii w życiu człowieka.
Samorzutnie zrodziła się myśl, w gronie słuchaczy, założenia osobnego Koła T-wa, jako jego organizacyjnej komórki. W tym też kierunku zapadła stosowna uchwała zebranych, do której prz. · qczył się
przybyły delegat Zarządu Głównego zapewniając
konieczną
pomoc
materialną nowej placówce. Fakt tak pozornie drobny, jakim jest zało-
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żenie nowego Koła T-wa, miał w tym wypadku swoją silną wymowę.
gdyż wyrażal jednocześnie niezapomniana duchową łączność współcze
snego pokolenia z pracą genialnego ziomka. Grupka, licząca kilka setek
jednostek, mieszkańców niewielkiej dzisiaj gminy, nie zapomniała, jakie
to pamiętne miejsce zajmuje i zapragnęła nawiązać do drogiej na:m
tradycji uprawianej tam niegdyś astronomii. W tym ujęciu założenie
naszego Koła we Fromborku jest w dziejach T-wa historyczną datą.

Dokonane wybory powolały na przewodniczącego 'Koła mgr H. Cieślę.
kustosza Muzeum Kopernika, na jego zastępcę dr Wł. Rowińskiego, ordynariusza miejscowego szpitala, zaś na członków Zarządu: mgr Wł. Michalunio, ob. K. Nikelewską, J. Pykę, W. Rychlickiego i M. Zmitrowicza.
Jako najbliższy cel pracy Zarządu obrano podjęcie starań w Zarządzie Głównym T-wa o ułatwienie
założenia
astronomicznej placówki obserwacyjnej, aby licznie przybywającym wycieczkom zapewnić
możność oglądania gwiaździstego nieba. Urządzenie takiego "obserwatorium" złączy pamięć pracy wielkiego Kopernika z korzyścią, jaką
przynosić będzie taka placówka młodzieży, uczącej się w szkołach dalszego nawet sąsiedztwa. Gorąoo poparł tę myśl inż. W. Kucharski i zapowiedział, że w najbliższym czasie Zarząd Główny dostarczy Kołu.
lunetę astronomiczną, dla której w czasie późniejszym należy wybudować skromne, ale koniecznie stałe pomieszczenie, a nadto skieruje
na czas ożywionego ruchu wycieczkowego, zaawansowanego miłośnika
astronomii, który będzie prowadzić pokazy nieba Zebrani żywymi oklaskami wyrazili radość z zapowiedzi.
Gdy nasi członkowie T-wa czytać będą tę notatkę kronikarską.
będzie już 'aziałać i pracować fromborska placówka obserwacyjna

Przy okazji pobytu w tamtejszym rejonie województwa białostoc
kiego rozpoczął delegat T-wa wstępne rozmowy na temat powołania do
życia Koła terenowego w Olsztynie. Jest to miejsce wieloletniej pracy
M. Kopernika, gdzie ten wielki astronom składał ni·~odparte dowody
przywiązania i wierności dla polskiej Ojczyzny.

Rok 1954· ty jest rekiem przypadającego w Polsce, na stosur.kawo
drobnym skrawku powiatu suwalskiego, pełnego zaćmienia Słońca. · Reszta
polskiego obszaru państwowego mogła oglądać tylko częściowe zaćmienie ,
jednak w stopniu daleko posuniętym. Ten tak rzadki fakt nakładał na
T-wo wyjątkowe obowiązki w zakresie popularyzacji i właściwego wyjaśniania zjawiska. Szczegółowe przedstawienie całości akcji oraz przebiegu zaćmienia odkładamy do następnych zeszytów Uranii. albowiem.
nie chcemy złamać dotychczasowego, punktualnego ukazywania się naszego organu. Polska Akademia Nauk, z której opie\ti i materialnej
pomocy korzystamy, zleciła nam podjęcie stosownych kroków. Rozesłaliśmy kilkudziesięciu referentów na obszarze Państwa,
w tym
kilkunastu na wschodnich terenach województw: białostockiego,
lubelskiego i rzeszowskiego, którzy wygłosili setki popularnych
pogadanek na temat zbliżającego się zjawiska. $wiadomi byliśmy.
jak skromnymi i niewystarczającymi w praktyce są takie poczynania,
dlatego też zdecydowaliśmy się na wydanie specjalnego ilustrowanego
komunikatu o zaćmieniu, przeznaczając go do odczytania, względnie
referowania w szkołach wszelkich typów i rodzai, w gminach i gro-
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madach wiejskich, w powiatach przy odprawach przewodniczących Gm.
Rad Nar. i sołtysów, wreszcie dostarczyliśmy go wszystkim urzędom
parafialnym całego kraju. Pragnęliśmy uzupełnić akcję wyjaśniającą,
prowadzoną przez Polskie Radio i Folski Film. Jadąc na teren pełnego
zacmienia delegaci i członkowie T-wa napotykali w licznv~h wsiach
i miasteczkach rozlepione przy właściwych urzędach nasze komunikai;y,
co dowodziło zarazem, że poczta polska dobrze zdała egzamin ze swojej
sprawności, albowiem rozprowadziła na czas 167,000 wydanych lromunikatów, które wykonały niewątpliwie właściwą wyjaśniającą rolę,
niszcząc zakorzenione nieraz przesądy. Akcja rozwinięta w tym stopniu
i skali oraz w jednym czasie, była zapewne pierwszą w tym rodzaju,
wykonaną przez towarzystwo, mające na widoku jedynie cele popularyzacji nauki.
W. K.

OBSERWACJE
Obserwacje gwiazd zmiennych długookresowych
Obserwacji jedenastu zmiennych długookresowych w pobliżu maksimów ich blasku dokonywałem metodą Argelandera przy pomocy 8 cm
szukacza komet Zeissa. Ogółem dokonałem 345 obserwacji. Dane dotyczące zmienności gwiazd orarz momentów ich maksimów zaczerpnąłem
z katalogu gwiazd zmiennych B. Kuk ark i n a i P. P a re n go, jasności gwiazd porównania z atlasu Webba. Na załączonych wYkresach
każdy punkt jest średnią arytmetyczną wyników obserwacji jednego
wieczoru. Momenty podane są w dniach juliańskich .
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Aqr: zakres zmienności 6m,7 -llm,6, okres 387d. Obserwacji 17. Zaobserwowane maksimum J . D. 2434663. Odskok od efemerydy O- R
= - 27d. Zaobserwowana jasność maksymalna 7m,4.
T Aqr: zakres zmienności 6m,7 - 14m,o, okres 202d. Obserwacji 22.
Zaobserwowane maks imum : 2434676, O- R = + 17d. Zaobserwowana
jasność maksymalna 7m,4.
S Boo: zakres zmienności 7m,2 -14m,o, okres 271d. Obserwacji 17.
Zaobserwowane maksimum: 2434624, O- R = -15d. Zaobserwowana
jasność maksymalna sm,6.
R Cas: zakres zmienności 4m,s -13m,6, okres ' 430d. Obserwacji 137.
Zaobserwowane maksimum: 2434627, O- R = + 45d. Zaobserwowana
jasność maksymalna 6m,o.
R Dra: (patrz Urania XXIV. 12, stron 371). Obserwacji
31.
Zaobserwowane maks1mum: 2434694, O- R = -2d. ;zaobserwowana
jasność maksymalna 7m,o.
RS Her: zakres zmienności 7m,2- 13m,4, okres 290d. Obserwacji 16.
Zaobserwowane maksimum: 2434636, O- R = --33d. Zaobse rwowana
jasność maksymalna sm,3.
W Lyr: zakres zmienności 7m,2- 13m,1, okres 196d. Obserwacji 30.
Zaobserwowane maksimum: 2434637, O- R = - 13d. Zaobserwowana
jasność maksymalna sm,2.
Y Per: zakres zmienności sm,2- 10m,9, . okres 251d. Obserwacji 19.
Zaobserwowane maksimum: 2434662, O- R = + 18d. Zaobserwowana
jasność maksymalna sm,7.
T UMA: zakres zmienności 6m,4- 13m.5, okres 257d. Obserwacji 30.
Zaobserwowane maksimum : 2434628, O- R = -2d. Zaobserwowana
jasność maksymalna 7m,2.
,
RS UMa: zakres zmienności sm,2 ~ 14m,s , okres 260d. Obserwa~ji 14.
Zaobserwowane maksimum: 2434632, O- R = + 13d. Zaobserwowana
jasność maksymalna 9m,2.
R V ul: zakres zmiennoś ci 7m,o- 13m,6, okres 137d. Obserwacji 12.
Zaobserwowane maksimum : 2434649 , O- R = -6d. Zaobserwowana
jasnoś ć maksymalna 7m,7.
Andrzej Wróblewski

Sekcja Obserwacyjna P. T. M. A., Warszawa

ANDRZEJ PACHOLCZYK
NOWY KOMETARNY ROJ METEOROW
W czasie obserwacji gwiazdy AR Lac w dniu 17. II. 1954 r., zauwaw czasie od 20h do 21h 30m CSE cztery meteory teleskopowe
w polu widzenia o średnicy 5° (którego środek był oddalony od radiantu
o 7°), należące do nowego roju o radiancie:
rekt. = 22h sm,
dekl. =
51°.
Fakt, że długość ekliptyczna Słońca w momencie maksimum roju
(ok. 21h CSE - 3 meteory) była równa długości ekliptycznej węzła
wstępującego komety 1941 II podsunął mi myśl o ewentualnym związku
między kometą 1941 II, a odkrytym rojem meteorów.
żyłem

+
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Po przeliczeniu prowizorycznej
..elementy wynoszą:
nachvlenie

parabolicznej

orbity

ro~u.

której

= 26°
dł. węzła wstęp Q = 328,6°
w = 152°
argument
odl. perihelium q = 0,94°

o<Jkazało się, że

elementy te zgadzają się z elementami orbity komety
Reese - Honda (AAc 5. 34. 1953):
nachylenie
i
26,513°

1941 II Friend -

dł. węzła wstęp. ~~

=

328,898°

argument
w ~ 132.824°
odl. perihelium q = 0,9424
Prawdopodobne jest zatem kometarne pochodzenie ro.iu.
W związku z tym, że radiant roju znajduje się w gwiazdozbiorze
Jaszczurki, proponuję nazwać tęn rój tymczasowo Lacertydami.
Następnego dnia kontynuowałem obserwacje Lacertyd przy niezbyt
sprzyjających warunkach atmosferycznych w godzinach 19h 30m 2lh
CSE w tym samym polu widzenia, w czasie których zauważyłem tylko
jeden meteor należący do roju.
Rój Lacertyd jest dość trudno dostępny do obserwacji z tego powodu, że radiant jego w godzinach wieczornyCh znajduje:: się nisko nad
horyzontem i wcześnie zachodzi.
Zachęcam Obserwatorów do przeprowadzenia systematycznych dostrzeżeń Lacertyd w roku 1955, oraz proszę o nadesłanie mi na adres
Sekcji Obserwacyjnej P. T. M. A Warszawa, Al. Ujazdowskie 4, ewentualnych obserwacji meteorów sporadycznych, wykazujących przynależność do roju Laeertyd, dokonanych w bieżącym lub ubiegłych latach.
Warszawa, 1954, marzec l.

Z KORESPONDENCJI
Jeszcze o konstrukcji sfery armillarnej Kopernika /
Mimo parokrotnych starań nie udało mi się osobiście dotrzeć do
warszawskiej rekonstrukcji sfery armillarnej, a przyznaję się, iż dopiero z odpowiedzi w "Uranii" 1954, czerwiec, str. 191, dowiedztalem się
o istotnej różnicy naszych rekonstrukcji - pomijając drobne anachrol .izmy, swoją drogą specjalnie drażniące historyka, jakie wspominałem
PL'przednio. Ponieważ śledzący tę sprawę czytelnicy "Uranii" mogą być
nie zupełnie zorientowani w naszej dyskusji, dla jaśniejszego przedstawienia zagadnienia daję reprodukcję drzeworytu i: dzieła S c h o n e r a,
(ryc. na wkładce), wydanego w roku 1544, przedstawiające~o sferQ armillarną Regiomontanusa. Widzimy tutaj wyraźnie, że oba bieguny: równika i ekliptyki są umieszczone na: armilla ostendens ste!tae Longitudinem ( = kole wskazującym długość gwiazdy), a nie na kole wrębnym
ekliptyki. Podobnie S c h re ck e n f u c h s, opisując sferę z czasów
pokopernikowskich (1551), w ten sposób umieszcza owe bieguny. Tak
samo umieszczają je wszyscy nowocześni historycy astronomii z Re psol d e m na czele przy swych rekonstrukcjach sfery. W dyskusji nad
rekonstrukcją sfery śp. Ojciec mój, idąc ściśle 7.a bardzo niedodkładnym
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i mętnym w tym rozdziale tekstem Kopernika, chciał umtesctc owebieguny w ten sposób, jak zrobiono to w Warszawie, lecz przekonałem
go materiałem historycznym. Ojciec twierdził, iż układ warszawski bę
dzie wygodniejszy dla obserwacji gwiazd, lecz po skonstruowaniu sfery
tak, jak na to wskazują przekazy historyczne, powtarzał nią obserwacje
Kopernika ciągle utrzymując , że jednak łatwiej byłoby obserwować:
w tamtym układzie. Należy więc jeszcze sprawę rozwiązać doświad- ·
czalnie, zestawiając obie wersje: czy słuszność mają dawni astronomoWie z Regiomontanem na czele i historycy astronomii, czy też nowocześni astronomowie. Wreszcie wyłania się zagadnienie rzeczywiście dla
instrumentarium kopernikowskiego bardzo ważne, czy, o ile dawni
astronomowie obserwowali sferą, którą według wspomnianeJ notatki
nie można obserwować poprawnie, Kopernik rzeczywiście nie wproWadził tej
poprawki, jaką proponują rekonstruktorzy warszawscy.
Byłoby to wielką ich zasługą i nawiązywałoby to do dezyderatu, jaki
nieraz stawiałem: współpracy w zagadnieniach dziejów astronomii historyków z astronomami, by uniknąć i anachronizmów i technicznych
nieścisłości naukowych.
Tadeusz Przypkowsk.i

Errata. Urania, t. XXV, str. 221. w. 5 od g. zamiast: inż. K. Czteryboka.
ma być: inż. K. Czetyrboka. Za ten przykry błąd drukarski Redakcja
najmocniej przeprasza.

KALENDARZYK ASTRONOMICZNY
na

sierpień

1954 r.

l. do 12. Rano na jasnym wschodnim

niebie jest Merkury, z po~
zerowej wielkości świecąca tuż poniżej JowiMerkurego o Jl/2 wielk. Merkury z dnia na
dzień jaśnieje do wielk. minus Il/2, równej Jowiszowi i odsuwa.
się jednocześnie od Jowisza w lewo w dół.

czątku jako gwiazda
sza, jaśniej~zego od

2. 19h Wenus w złaczeniu z Księżycem w odstępie 6° na północ od
Księżyca. Zaraz po zachodzie Słońca można się pokusić o odszu-

kanie

stojącego

sierpa ,,Nowego

Księżyca"

na lewo

poni żej

Wenus.

3. 24h Merkury znajduje się 7° tta poludnie od Polluksa w Bliźnię

tach.
3. do 4. wieczorem dostrzegalny jest sierp Księżyca ze światłem po-

pielatym.
4. 13h Merkury w złączeniu z Uranem w

odstępie

35' na

południe

od Urana.
4. Wieczorem powyżej Księżyca znaleźć można Kłos Panny, zaś dalej

na lewo Saturna,

jaśniejszego

od . Kłosa.

1-/5. Flanctka Iryda znajduje się najbliżej gwiazdy beta Wodnika
w odstępie 10' na poludnie od gwiazdy.
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4. do 16. Gwiazdy spadające z roju Perseid należy obserwować przede
wszystkim z początkiem tego okresu, gdyż później przeszkadza
Księżyc w pełni.
5. Wieczorem powyżej Księżyca widać Saturna, Kłos Panny znajduje
się na prawo od nich na jasnym tle nieba trudno dostrzegalny,
.5. Bh Neptun w złączeniu z Księżycem w odstępie 7° na pn.
6. 4h Saturn w złączeniu z Księżycem w odstępie 8° na pn.
·6. {podobnie 22. VIII.) Satelita Saturna, Tytail, znajduje się najbardziej na lewo (w lunecie odwracającej obrazy) od tarczy planety
w odstępie 4 średnic pierścienia Saturna. Na pierścieniu Saturna
widnieje cień planety.
8. Wieczorem na lewo od Księżyca, tuż przy nim, świeci czerwony
Antares, zaś dalej na lewo, znacznie od niego jaśniejszy Mars.
9. Maksimum roju Perseid rozbiegających się po niebie jako szybkie
gwiazdy spadające z radiantu w pobliżu gwiazdy eta Perseusza.
9. Wieczorem znajdziemy Marsa na lewo od Księżyca. Złączenie nastąpi o godz. 9 rano w odstępie 3°.
12.j13. Jowisz w złączeniu z gwiazdą delta Bliźniąt (3 1/2 wielk.) mija
gwiazdę w odstępie 1 /4° powyżej niej.
18. 3h Pluton w złączeniu ze Słońcem, niewidoczny.
20./21. Księżyc w ostatniej kwadrze {połówka tarczy) w ciągu nocy
przysuwa się do gromady Plejad, która o świcie znajduje się na
lewo powyżej Księżyca.
21. 21h Merkury w górnym złączeniu ze Słońcem.
21./22. Plejady znajdują się na prawo od Księżyca, zaś poniżej świeci
czerwony Aldebaran.
23. 18h Słońce wkracza w znak zodiakalny Panny. Do gwiazdozbioru
Panny przejdzie tarcza Słońca dopiero 16. IX., a od 10. VIII. świeci
na tle gwiazdozbioru Lwa.
24. do 27. Nad ranem widoczny jest leżący sierp Księżyca ze światłem
popielatym.
24./25. Tuż przy Księżycu świeci Jowisz, wyżej na lewo znajdziemy
Kastora i Polluksa. Złączenie Jowisza z K'liężycem nastąpi o 2h rano
w odstępie l 0 (geocentrycznie). W Australii widoczne jest zakrycie
Jowisza przez Księżyc.
25. 12h Uran w złączeniu z Księżycem w odstępie 2° na pn.
27. VIII do 11. IX. Na rannym niebie, przed nastaniem świtu, na wschodzie widoczne jest światło zodiakalne jako słaba smuga światła,
położona skośnie do horyzontu wzdłuż gwiazdozbiorów zwierzyńca
niebieskiego.
29. 7h Merkury w niewidocznym złączeniu z Księżycem, odstęp 6°.

31. 2h Wenus znajduje się w złączeniu z Kłosem Panny, w odstępie
0°.1 na północ od tej gwiazdy 1-szej wielkości. Obserwacja poprzedniego wieczoru utrudniona z powodu jasnego tła nieba.
Mlnima Algola: 9d 3h.2; Ud 24h.O; 14d 20h.9 i 29d 4.h8.

Mlnima

główne

. Zjawiska w

Beta Liry: 3d 7h; 16d 6h i 29d 4h.

układzie

satelitów Jowisza:

J
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Zjawiska w układzie satelitów Jowisza:
c - cień satelity przechodzi przez tarczę Jowisza (ciemna plamka).
• - zasłonięcie przez tarczę ; pz, kz - początek (koniec) zaćmienia.
O - satelita niewidoczny, gdyż znajduje się na tle tarczy Jowisza.
IV-ty satelita miia tarcze Jowisza : 7. II .. 15. II. i 23.124. II.
IV. satelita mija tarczę Jowisza: 2., 10./11., 19.f20. i 27./28. VIII.
d
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PLANETY

l

MERKURY
Data

1h czasu

1954

Środ.-europ.

Rekt.

l

W Warszawie
czas środ.-eur.

Deki.

l

wsch.
h

o

f,

WENUS

m

zach.

'"l

1h czasu

W Warszawie
czas środ.-eur.

środ.-europ.

l

Rekt.
h

m

Dekl.

l

wsch.
h

zach.
h

m

m

7h 12mi + 21.0
2 17 18 24
8 20 + 20.4
18 48
2 52
19 00
9 42
15.7
4 os
IO 56 l
s 21
18 52
8.4
Widoczny rano w pierwszych dniach
miesiąca. 21. VIII. w górnym złączeniu
ze Słońcem.

8 00
20 s6
+ s.o
0.0
8 26
20 30
- s.o 8 so 20 03
- 9-9 9 14 19 35
Zaraz po zachodzie Słońca widoczna na jasnym tle zorzy wieczornej.

MARS
3oVII. 17 40 - 28.3 17 34
23 54
23 21
9VIll. I7 43 - 28.1 16 57
22 53
19
17 53 - 27-9 x6 26
22 30
r8 o7 - 27.6 xs ss
29
Świeci jako jasna czerwona gwiazda
do późnego wieczora nisko na południu.

JOWISZ
xR
I s6
+ 22.6
I 27
+ 22.4
17
+ 22.1
J7
o 59
x6
o 30
+ 21.9
Dostępny pod koniec nocy
wschodnim niebie.

26
55
22
49
na

URAN
7 42 + 2J.81 3 18 1 19
2 o6
18
7 47 + 21.6
o 53
17
7 52 + 21.4
Zjawia się na rannym niebie,
jasnym tle zorzy.

37
22
o6
na

3oVII.
9Vlll.
19
29

t

SATURN

vn.l

l

20
14 o6 1- 10.2 112 40 23 00
I I 25
21 43
9 VIII. 14 oS - xo 5
29 VIII. 14 13 - u .o
10 15 20 26
Jest obserwowalny tylko wczesnym wieczorem na tle gwiazdozbioru Panny.
NEPTUN
20 VII.I 13 ' 9 1 - 7-51

II

48 122 38

29 VIII. 13 32 - 7.8
9 15 2o o2
Neptun z trudem dostępny na jasnym
wieczornym niebie.
j...: __7· VII.

Planetk:Nr Nazwa Jasność

Rekt.

19S3- ~ 6.

l Deki.

n

20
12 00
12 38
13 IS
II

7
7
7
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23
31

l

PLUTON
9 ss\ + 22.8 1 s 27\
10 03 + 22.4

18. w

złączeniu

2 57
ze

22 oo
19 24

Słońcem, ni~

widoczny.

VIII. 19S4·116. VJII. 19S4·
Rekt. Deki. Rek t. j Deki.

26. Vlll. I9S4Rekt. Deki

;4~,2~ 28~~ 1- ~s~l2x\s:; 1- ~2~, 2~'os'~l-6°s;
1

7. Iris

sl2x\6:s l+

Dla odszukania planetki nale ży 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 można planetkę jako tę z pośród gwiazd, która zmieniała •we położenie z dnia na dzień
jednakowo w tym samym kierunku.
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KOMUNIKATY KOt. PTMA
na miesiąc sierpleń 1954 r.
Gliwice - 1. Sekretariat Kola jest czynny w ponledzlalkl l czwartki (godz. 16-19)
w Gllwlcach, ul. Soblesklgo 26, teł. 49-77 - !ni:. T. Adamski.
2. Blblloteka jest czynna przy sekretariacie.
3. Pokazy nieba odbywają się w każdy bezchmurny wieczór po uprzednim
telefonicznym porozumleniu się:
Gilwice - ul. Sobieskiego 26, teł. 49-77 - inż. T. Adamski.
Ruda SI. - ul. 3-go Maja 32, teł. 524-67 i 524-69 - J. Kasza.
Stallnogród-Dąb - ul. Wlejska 7, tel. 319-87 - Jan Palt.
Kraków - l. Sekretariat Kola jest czynny codziennie w godzinach 9-13 l 16-19
(soboty 9-13), ul. św. Tomasza 30/8, teł. 538-92.
t.ódź

- l. Sekretariat Koła jest czynny w
niuszki 4a (M. O. K.), pokój 350.
2. Dostrzegalnia jest czynna w pogodne

poniedziałki
poniedziałki

od godz. 18 do 20, ul. Moi czwartki w godz. 18-21.

Nowy Sącz - Sekretariat Koła jest czynny we wtorki i piątki w godz. 17-19,
w lokalu Koła, ul. Jagiellońska 50a.
Poznań

- Sekretariat Kola jest czynny we wtorki i czwartki w godz. 17-19,
w nowym lokalu Kola, ul. Chełmońskiego 1. Tel. 74-41.
2. Publiczne pokazy nieba będą organizowane w Obserwatorium Astronomicznym U. P. w termlnach podawanych bezpośrednio przed samymi imprezami
w zalezności od stanu pogody.
Toruń l. Sekretariat Koła jest czynny w ponledzlalkl l czwartki w godzinach
18-20 oraz w soboty w godz. 17-19 w lokalu Kola przy ul. Kopernika 17.
W tych samych dniach l godzinach odbywają się zajęcia świetlicowe i jest
czynna blblloteka.
2. Dnia 9. VIII. (poniedziałek), godz. 18 - odczyt mgr A. Llsicklego, pt. "Mitologia na niebie". - Dnia 23. VIII. (poniedziałek), godz. 18 - odczyt J. Szyca,
pt. ,.Wenus - nasza sąsiadka w przestrzeni". Oble prelekcje odbędą się
w lokalu PIMA przy ulicy Kopernika 17.
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. 2G-22.

KompletuJemy rocznikt "UranU". Wobec wyczerpania nakładu następujących numerów "UranU": 7-9 z r. 1948; 9-10 l 11-12 z r. 1951; l, 2, 3 i 9 z r. 1952, oraz
od l do 6 z r. te53 - Zarząd Gł. PTMA prosi czytelników, którzy nie łk:om
pletują "Uranii", o odstępowanie nam wymienionych zeszytów za zwrotem
ich wartości 1 kosztów przesyłki.
Odznaki PTMA, dla członków zwyczajnych (emaliowane) w cenie 25 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 9 zł. (plus ł zł. na koszta przesyłki).
"Niebo przez lornetkę" dra J. Pagaczewsklego - str. 112 - cena 4 zł (plus l
na koszta przesyłki) jest do nabycia w biurze Zarządu Gł. PTMA.

zł

członków zwyczajnych wynosi 18 zł. za rok kalendarzowy,
a człon'
ków-kandydatów (uczniowie szkół średnich) 6 zł. za rok szkolny. Członkowie
nowowstępujący wypełniają deklarację przystąplenia 1 wpłacaJą Jednorazowo
wpisowe zł. 1.50.

Składka

Wszelkich wpłat nale:!:y dokonywać na konto Zarządu GI. PTMA, Kraków, ul.
św. Tomasza 30/8, PKO Nr ł-113-5227 z wyraźnym podaniem celu wpłaty .
.,Urania" wychodzi Jako miesięcznik w objętości 2-ch arkuszy druku dnia 25-go
ka:!:dego miesiąca. Wszyscy członkowie PTMA otrzymują .,Uranię" w ramach
składki członkowskiej. Dla nieczłonków prenumerata roczna wynosi 2ł zł.
CeM unyt11 • zł.
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Plsmo zalecone reskryptem Ministerstwa Oświaty z dnia 20. X. 1950 roku,
Nr Oc-506/50, jako pożądane w bibliotekach licealnych i nauczycielskich

KONRAD RUDNICKI -

Wars zawa

SATURN
Gdyby nie charakterystyczny pierścień, należałoby Saturna
• uważać nieomal za sobowtóra Jowisza. Średnica Saturna, wynosząca 115000 km, tylko nieznacznie ustępuje średnicy Jowisza. Średnia gęstość (0, 71 g/ cm~) też bardziej zbliżona jest
do gęstości Jowisza niż do planet bliższych Słońca, z tym tylko,
że gęstość Jowisza jest nieco większa od gęstości wody, podczas gdy Saturna - nieco mniejsza. Wypływa stąd wniosek,
formułowany często w sensacyjny sposób, że Saturn mógłby
pływać po wierzchu odpowiednio wielkiego zbiornika wody.
Skład chemiczny dostępny ch dla analizy spektralnej, wierzch nich części atmosfery jest t en sam co Jowisza, tylko procentowo
występuje nieco więcej metanu, mniej amoniaku. Również
i wygląd powierzchni obu planet jest prawie identyczny. Na
obu widać ciemne i jasne pasy ułożone. niemal równolegle do
równika. Na Saturnie są one nieco bardziej regularne i woltniej zmieniają kształt. Czasem tylko dają się dostrzec nagłe
zaburzenia w atmosferze. W szczególności obserwuje się czasem
pojawianie się wielkich białych plam, które w ciągu miesięcy
;rozpływają się jako białe pasy wokół planety i następnie znikają. Takie zjawisko obserwowano na przykład w roku 1933.
Procentowe różnice w składzie chemicznym tłumaczy się
większą odległością Saturna od Słońca, wynoszącą 9,54 j. a.
czyli 1,83 odległości Jowisza. Wskutek słabszego dopływu
energii słonecznej temperatura wierzchniej warstwy atmosfery
Saturna wynosi tylko - 153° czyli o około 15° mniej niż na
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Jowiszu. Amoniak, mający wyższą temperaturę skraplania niż
metan, trudniej paruje w niskiej temperaturze i przez to
w mniejszych tylko ilościach może występować w górnych,
chłodnych warstwach atmosfery. Ten fakt wskazuje zarazem,
~e zarówno Jowisz jak i Saturn nie wytwarzają same znaczniejszych ilości ciepła, lecz procesy fizyczne na nich są uwarunkowane dopływem energii słonecznej . .
Uważa się powszechnie, że wewnętrzna budowa Saturna
jest jakościowo taka sama jak Jowisza. Gdyby przyjąć, że obie
planety posiadają wewnątrz stałe jądro o budowie fizycznej
podobnej do Ziemi, to trzeba przypuścić, że u Saturna ma ono
dwa razy mniejszą średnicę jak również, że otaczający ocean
wodny jest odpowiednio mniejszej grubości. Mniejsza gęstość
Saturna daje się wtedy wytłumaczyć w sposób wystarczający.
Jeszcze prościej tłumaczy się mniejsza gęstość przy zało
żeniu gazowej
budowy planety. W modelu podanym przez
M i a s j e w i c z i F i e sjenkowa gęstość jądra składającego
się z wodoru w stanie metalicznym (porównaj artykuł o Jowiszu
w poprzednim numerze Uranii) jest znacz<nie większa niż
pozostałych warstw planety. W odór przechodzi w stan metaliczny pod ściśle określonym ciśnieniem wynoszącym 7.10 11
dyn/cm2 , a więc na pewnej stałej głębokości pod widomą powierzchnią planety. Ponieważ całe jądro metaliczne zajmuje
w ogóle niewielką objętość, więc nawet małe zmniejszenie
rozmiarów planety powoduje znaczną stosunkowo zmianę rozmiarów jądra. Można by więc przyjąć, że Saturn różni się od
J10wisza tylko tym, że jest mniejszy i lżejszy. Gdyby można
do niego dodać nowe ilości wodoru, kondensowałyby się one
w pobliżu środka planety i powiększały jej metaliczne jądro,
zwiększając zarazem średnią gęstość.
Oczywiście takie przypuszczenie jest mocno uproszczone.
Nie mamy żadnych powodów zakładać, że procentowy skład
chemiczny wnętrz obu planet jest rzeczywiście identyczny.
Podobieństwo Saturna do Jowisza przejawia się i w tym, że
otoczony jest również licznym rojem księżyców. Dotychczas
odkryto ich 9.
N aj większy z nich - Tytan- stał się przed kilkoma laty
sławny, gdyż metodami spektralnymi stwierdzono na nim
w roku 1944 obecność gęstej atmosfery o takim samym w przybliżeniu - składzie chemicznym jak atmosfera Saturna.
Jest to pierwszy księżyc, na którym odkryto niewątpliwą
obecność atmoofery. Księżyce, jako ciała niebieskie o małych
masach, mają niewiele szans utrzymania przy sobie większych
ilości gazów. Oczywiście możliwość utrzymania atmosfery za-
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leży jeszcze od jej składu chemicznego i odległości planety
od Słońca. N a Księżycu Ziemi niepewne pomiary stopnia polaryzacji światła odbitego wykonane przez L i p s ki e g o przed
paru laty wykazały wprawdzie ślady atmosfery kilka tysięcy
razy rzadszej niż ziemska; tak rzadka atmosfera, nawet jeśli
rzeccywiście istnieje, nie może konkurować z atmosferami
planet. Obserwacje pozostają tutaj w całkowitej zgodzie z teorią.
Rachunki wskazują, że Księżyc znajduje się w zbyt bliskim
sąsiedztwie· Słońca, żeby mógł przez dłuższy czas utrzymać
przy sobie swobodne cząsteczki gazów. Atmosferę na nim
mogą tworzyć co najwyżej gazy wydobywające się z wnętrza,
które zresztą ustawicznie muszą szybko się rozpraszać w przestrzeni. Księżyce Marsa, choć bardziej oddalone od Słońca, są
znowu zbyt małe, aby mogły utrzymać trwałe atmosfery. Co
innego Tytan, którego masa jest wprawdzie niewiele, bo 1,'86
razy większa niż naszego Księżyca, ale za to średnia odległość
od Słońca większa 9,5 raza. W takich warunkach, przy temperaturze poniżej -150°, nawet cząsteczki metanu czy amoniaku (lżejsze mniej więcej dwukrotnie od cząsteczek tlenu
i azotu w naszej atmosferze) wskutek wzajemnych zderzeń
tylko bardzo rzadko mogą uzyskać prędkości około 4 km/sek
potrzebne do oderwania się od księżyca. Praktycznie biorąc,
taka atmosfera jest całkiem trwała. Obecność atmosfery w obecnym stanie tego ks1iężyca nie jest więc niczym dziwnym. Podobne atmosfery mogą występować przy innych księżycach
Saturna i Jowisza.
Bardziej interesujące jest istnienie atmosfery na Tytanie,
jeśli spojrzeć na nie z punktu widzenia ewolucji planet. Jeśli
planety i księżyce w czasie powstawania były gorącymi masami materii wyrwanej ze Słońca, to Tytan obdarzony niewielką masą nie był w stanie utrzymać przy sobie większych
ilości metanu i amoniaku. Zachodzi więc potrójna alternatywa:
Albo planety i księżyce powstające były zimne (np. hipoteza
Szmidta lub podobne), albo pows"tając jako gorące bryły
stygły - ·w skali kosmicznej natychmiast, osiągając eonajwyżej w ciągu kilku lat w przybliżeniu obecną temperaturę,
albo też atmosfery księżyców - a przypuszczalnie i planet ..:__
wydzieliły się już w czasie późniejszej ewolucji wskutek procesów chemicznych zachodzących wewnątrz tych ciał niebieskich.
Z pośród pozostałych, mniejszych księżyców Saturna 5 posiada ciekawą własność, że ich gęstość - z dokładnością z jaką
daje się wyznaczyć - równa jest gęstości lodu. Przypuszcza
się, że mogą to być poprostu wielkie bryły lodowe.
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Jeśli na podstawie samej gęstości wolno wyciągać wnioski
o składzie chemicznym, to VIII księżyc Saturna - Ja pet- powinien się składać z platyny, gdyż jego gęstość (około 21 gfcm3 ),
~zewyższająca gęstość wszystkich znanych ciał układu sło
necznego z wyjątkiem Plutona, równa jest właśnie gęstości
tego metalu. Takie wnioskowanie wydaje się jednak dość
wątpliwe.

Japet jest godny uwagi również dlatego, że j'e dna jego
strona odbija 5 razy gorzej światło niż druga. Obracając się
wokół własnej osi zmienia on stale blask. Świadczy to o nieregularności w obudowie geologicznej, którą jedni przypisują
zderzeniu tego księżyca z jakimś ciałem niebieskim, inni działaniu samego Saturna, ku któremu Japet, podobnie jak
nasz Księżyc, zwraca stale tę samą stronę.
Ciekawy jest również IX księżyc - Phoebe. Jego średnia
odległość od Saturna wynosząca przeszło 13 mln km przewyższa
prawie 4 razy odległość pozostałych księżyców. Przy tym kierunek jego obiegu jest wsteczny. Wygląda na to, że jego pochodzenie jest inne niż pozostałych księżyców Saturna. Istnienie księżyców wstecznych w układzie Jowisza można wytłumaczyć schwytaniem przez niego planetek. Podobna hipoteza w stosunku do Saturna jest mniej prawdopodobna. W tak
znacznej odległości od Słońca planetek nie znamy, toteż jest
wątpliwe, żeby IX księżyc miał być schwytaną planetką. Niektórzy przypuszczają, że może to być schwytana kometa, która,
pozostając dłuższy czas w układzie planetarnym, została pozbawiona gazów tworzących głowę i upodobniła się do innych
satelitów. Należy zaznaczyć, że w świetle hipotezy kosmogonicznej Szmidta istnienie wstecznych księżyców przy planetach
może być uważane za rzecz normalną.
Saturn posiada wiele interesujących pod różnymi względami
księżyców, jednak najbardziej osobliwym jego towarzyszem
jest słynny pierścień - jedyne zjawisko w całym układzie
słonecznym. Był on obserwowany już przez Galileusza, który
zresztą wskutek niedokładności lunet przez siebie skonstruowanych, nie umiał należycie zdać sobie sprawy z jego istoty.
Pierwsze obserwacje Saturna przez lunety wskazywały tylko,
że ta dziwna planeta jest jakóy spłaszczona. Rysowano więc
Saturna w najdziwaczniejszych kształtach. Dopiero Huyghens.
posiadający bardziej udoskonaloną lunetę, podał w roku 1656
prawidłowy opis zjawiska.
Pierścień Saturna jest to płaski pas otaczający planetę wokół
równika i rozciągający się od 9000 km nad jej powierzchnią
aż na odległość 75000 km. Całkowita szerokość pierścieni;:~. jest
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nieco większa niż promień samej planety. Jego cienkość jest
nadzwyczajna. Im dokładniejsze pomiary udaje się wykona.ć,
tym bardziej płaski okazuje się pierścień. Jeszcze w początku XX
wieku szacowano jego grubość na 100 - 200 km. W latach
międzywojennych przyjmowano jako górną granicę grubości
około 15 km. Nowe pomiary B o b r o w a z roku 1951 zdają
się zmniejszać tę granicę zaledwie do l km. Trzeba przy tym
uwzględnić, że całkowita średnica pierścienia wynosi około
280000 km. Żeby otrzymać model pierścienia Saturna o średnicy
3 m, dla zachowania proporcji trzeba by go sporządzić z bibułki o grubości nie wiele większej niż 0,01 mm.
Nic dziwnego, że tak cienki pierścień staje się całkowicie
niewidzialny, gdy ustawiony jest do nas kantem. Zdarza się to
mniej więcej co 14 lat, gdy Saturn, obiegający niebo raz na
29 lat 167 dni, świeci w gwiazdozbiorze Lwa lub Ryb. W takim
położeniu obserwował go kiedyś Galileusz. Saturn przedstawiał
mu się wtedy jako zwykła, okrągła tarcza podobna do wszystkich innych planet. Nasunęło mu to przykry i niesłuszny wniosek, że poprzednie obserwacje pierścienia Saturna polegały na
jakichś halucynacjach.
Pomiary prędkości radialnych różnych miejsc pierścienia
zapoczątkowane w końcu XIX wieku przez Ke e l er a, D e sl a n dr e s a i B i e ł o p o l s ki e g o wskazują, że w każdej odległości od środka planety ma on inną prędkość obrotu, przy
czym każda warstwa obraca się zgodnie z trzecim prawem
Keplera. Znaczy to, że pierścień nie jest jakimś sztywnym
tworem, lecz składa się z pojedynczych ciałek. Są to niewątpliwie ciała stałe, gdyż w sposób im właściwy odbija'ją
promienie słoneczne.
Istnieje wiele teorii budowy fizycznej pierścienia Saturna
różniących się nieznacznie szczegółami. Znaczna białość i wysoka zdolność odbijania promieni słonecznych (około 40"0/o)
wskazuią, że mogą to być małe bryły lodu krążące wokół Saturna. B o b r o w szacuje ich średnicę J;la pojedyncze metry a odległości między sąsiednimi bryłami na dziesiątki metrów. Jest
to więc niejako rój drobnych księżyców obiegających planetę.
Gdy budowy fizycznej pierścienia nie umiano jeszcze badać
metodami spekt:r:oskopii, przypuszczano, że jest to jakaś mgła
wic::l. otaczająca planetę. L a p l a c e uważał ów pierścień za
potwierdzenie jego hipotezy kosmogonicznej, w myśl której
z podobnych mgławicowych pierścieni miały niegdyś pows.tać
wszystkie inne księżyce, a z pierścieni otaczających Słońce ·
planety. Pierścień Saturna miał być takim, powstającym na naszych oczach księżycem.
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Hipoteza Laplace'a dawno upadła. Dzisiejsze wyobrażenia
pierścieniu Saturna są wprost przeciwne do tamtych. Uważa
się mianowicie, że są to szczątki jednego z księżyców Saturna,
który zmniejszając rozmiary orbity wskutek jakichś przyczyn
mechanicznych, zbliżył się wreszcie na tak niewielką odleg~ość
o

do planety, że niejednorodność pola grawitacyjnego w pobliżu
jej powierzchni rozkruszyła go poprostu na części. Ponieważ
podejrzewamy, że kilka księżyców Saturna składa się z lodu,
więc i lodowa budowa brył wchodzących w skład pierścienia
jest całkiem prawdopodobna.
Pierścień Saturna jest więc w świecie księżyców czymś cał
kiem analogicznym do pierścienia planetoid w świecie planet,
z tym tylko, że pierwszy jest dużo gęściej wypełniony bryłami
materii. Pojedyncze bryły zderzając się stale z sobą uśredniały
wzajemne ruchy. Gdy płaszczyzna orbity którejś bryły była
nachylona pod znacznym kątem do podstawowej płaszczyzny
pierścienia, przy każdym przejściu przez nią bryła doznawała
tylu zderzeń i zahamowań, że musiała w końcu zacząć się
poruszać w tej płaszczyźnie co wszystkie, a przy tym mogła
się rozkruszyć na kilka drobnych. W podobny sposób wyrównywały się mimośrody orbit i dziś wszystkie bryły krążą w jednej
płaszczyźnie po orbitach kołowych.' Zderzenia między nimi są
obecnie rzadkie i niezbyt silne. Względne nachylenia płaszczyzn
orbit poszczególnych brył w pierścieniu wynoszą co najwyżej
pojedyncze sekundy łuku, tzn. są tysiące razy mniejsze niż
względne nachylenia orbit planet. Właśnie fakt, że orbity wszystkich brył leżą nieomal idealnie w jednej płaszczyźnie , powoduje
tak nadzwyczajną cienkość pierścienia.
Flaszczyzna pierścienia pokrywa się ściśle z płaszczyzną
równikową Saturna. Nie jest to przypadkiem. Ponieważ Saturn,
obracając się wokół osi raz na l0 1 /2 godziny, jest podobnie jak
Jowisz silnie spłaszczony, więc niejednakowo przyciąga w róż
nych kierunkach i, jak wynika z rozważań mechaniki niebieskiej, zmusza wszelkie ciała do obiegania go średni o w pła
szczyźnie równika. Ponieważ orbity brył wchodzących w skład
pierścienia mogą być tylko orbitami średnimi, więc cały pierścień musi być ustawiony prostopadle do osi obrotu Saturna
niezależnie od tego, po jakiej orbicie krążył kiedyś księżyc ,
który uległ rozkruszeniu.
W pierścieniu daje się wyróżnić kilka części. Najbliższa planety nosi nazwę pierścienia C lub krępowego. Skada się on
z cząstek rzadko rozmieszczonych w przestrzeni. Można przez
niego dostrzegać powierzchnię planety oraz inne ciała niebieskie
znajdujące się poza pierścieniem. Jego całkowita szerokość wy-
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nosi 18000 km. Następna częsc granicząca z pierścieniem krepowym nosi nazwę pierścienia B. Jest on najjaśniejszy i posiada
szerokość około 29000 km. Pierścieniem A nazywa się część
najodleglejsza od planety o szerokości około 18000 km. Pomiędzy częścią A i B istnieje tzw. przerwa Cassiniego, wolna od brył materii. Po raz piewszy dostrzegł ją jako czarną
linię na pierścieniu B a l l
w roku 1665. W dziewięć lat
później C a s s i n i podał wyjaśnienie tego zjawiska jako szczeliny między pierścieniami. W wieku XIX odkryto jeszcze dalsze
podobne przerwy. Ich istnienie daje się w prosty sposób uzasadnić teoretycznie. Istnieją one w tych odległościach od środka
planety, w których kołowe orbity są nietrwałe. Jeśli nawet
jakaś bryła materii z pierścienia znajdzie się chwilowo na
orbicie wewnątrz przerwy, przez najmniejsze zakłócenie zostaje z niej wytrącona.
Z wyjątkiem przerwy Cassiniego, dostępnej nawet dla
mniejszych lunet, wszystkie można dostrzec tylko przez wielkie
narzędzia o doskonałej optyce.
LESŁAW

ADAMSKI -

Warszawa

TELESKOP SCHMIDTA
Zastosowanie fotografii, które stanowiło bardzo istotny krok
naprzód w metodach badań astronomicznych, wywołało konieczność opracowania nowych typów narzędzi astronomicznych, dostosowanych do wymagań i możliwości techniki fotograficznej. Przy konstrukcji teleskopów przeznaczonych wyłącznie do obserwacji wizualnych główny nacisk położony był
na wysoką jakość obrazów w środku pola widzenia, a więc na
osi optycznej przyrządu. Budowa oka ludzkiego pozwala na
dokładne rozpatrywanie szczegółów oglądanego przedmiotu
w niewielkim tylko kącie bryłowym; poza tym rozmiary kątowe
ciał niebieskich są na ogół również nieznaczne. Z tych wzglę
dów przy obserwacjach wizualnych jest rzeczą wystarczającą,
by teleskop dawał dobre obrazy w polu o średnicy stopnia
czy ułamka stopnia. Własność tę mają teleskopy o zwierciadłach parabolicznych. Obrazy gwiazd na osi optycznej przyrządu są zupełnie pozbawione wad, jeżeli pominiemy wpływ
dyfrakcji. Jednakże w miarę oddalania się od osi jakość obrazów szybko się pogarsza. Wskutek aberacji komy obrazy gwiazd
stają się coraz bardziej rozmyte i to w sposób niesymetryczny.
Jak powiedzieliśmy wyżej, nie przeszkadza to w obserwacjach
wizualnych, natomiast stanowi poważne ograniczenie w wy-
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korzystaniu możliwości, jakie daje fotografia. Jedną z ważnych
zalet kliszy fotograficznej jest bowiem zdolność równoczesnego
rejestrowania zjawisk zachodzących na dużym obszarze. Jedno
zdjęcie może zawierać obrazy dziesiątków tysięcy obiektów niebieskich, znacznie odległych kątowo od siebie. Zalety tej nie
można w pełni wykorzystać, jeżeli fotografujemy w ognisku
zwierciadła parabolicznego. Aberacja -komy nie pozwala na pomiary ani astrometryczne ani fotometryczne w większych
odległościach od osi. Np. na zdjęciach wykonanych przy po-
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teleskopu na Mt Wilson można przew promieniu zaledwie

prowadzać pomiary fotometryczne
11 minut kątowych od środka.

Dlatego z chwilą, kiedy fotografia zaczęła zastępować i wymetody wizualne, bardzo pożądane stało się opraco-
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wanie nowego typu teleskopu fotograficznego, który dawałby
dobre obrazy gwiazd na obszarze kilku stopni. Pierwszą próbą
tego rodzaju konstrukcji był teleskop zbudowany wg pomysłu
S c h war z s c h i l d a w 1905 r., o użytecznym polu średnicy 3°.
Niestety istnieją bardzo poważne trudności techniczne przy
wykonywaniu odpowiednich zwierciadeł, wskutek czego teleskop ten nie zdołał się rozpowszechnić. Dopiero w 1930 r .
optyk-mechanik obserwatorium w Bergedorfie, B. S c h m i d t ,
skonstruował kamerę o pożądanych zaletach: dużej światłosile
i dużym użytecznym polu widzenia.
Osobie Bernarda Schmidta (1879-1935) wart o posW1ęc1c
kilka słów. Urodzony na wyspie Nargen (Estonia) , już jako
młody chłopiec szlifował z den od butelek przy pomocy m orskiego piasku wklęsłe zwierciadła do celów astronomicznych.
Z wykształcenia był mechanikieJ;Il. Zajmował się szlifowaniem
zwierciadeł dla amatorów-astronomów. W 1905 r. wykonał
w ciągu .zaledwie 3 miesięcy na zamówienie Obserwatorium
Poczdamskiego zwierciadło paraboliczne średnicy 40 cm
o rzadko stosowanej dużej sile światła l : 2, 26. Warto podkreślić , że wszystkie prace wykonał jedynie przy pomocy
lewej ręki ; prawą stracił we wczesnej młodości w wypadku .
Szlifowane przez niego zwierciadła cechowała niezwykła precyzja wykonania, chociaż posługiwał się w pracy bardzo
prostymi narzędziami i szlifował wyłącznie ręcznie . Najw ięk
szym jego osiągnięciem było skonstruowanie szerokokątneg o
teleskopu fotograficznego, zwanego obecnie kamerą Schmidta.
Dla zrozumienia zasady tego teleskopu rozważmy właści
wości zwykłego zwierciadła sferycznego (rys. 1), w środku
krzywizny którego znajduje się przysłona z otworem o śred
nicy d. Zwierciadło takie nie ma określonej osi optycznej ,
ponieważ za oś tę można przyjąć każdą prostą przechodząc ą
przez środek krzywizny, np. proste A, B, C. Dzięki temu
zwierciadło takie nie ma wad pozaosiowych komy i astygmatyzmu. Jedyną wadą, która pogarsza jakość obrazów, jest
aberacja sferyczna. Natomiast ważną zaletą jest wielkość pola
widzenia dochodząca do kilkudziesięciu . stopni. Oczywiście
światłosiłę zwierciadła określa tu nie jego średnica, lecz śred
nica otworu d w przysłonie, ona bowiem ogranicza ilość
światła padającego na zwierciadło.
Wymienione właściwości zwierciadła sferycznego wykorzystane są w kamerze Schmidta (rys. 2). W środku krzywizny O
takiego zwierciadła umieszczona jest szklana płyta korekcyjna.
Kształt płyty jest tak dobrany, by usuwała aberację sferyczną
każdej strefy zwierciadła, jedyną aberację pogarszającą w ty m
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układzie jakość obrazów punktowych źródeł światła. Płyta
bardzo niewiele różni się od płyty płasko-równoległej (odchylenie to na wszystkich rysunkach jest znacznie przesadzone).
Dzięki temu aberacja chromatyczna wprowadzona przez płytę
jest praktycznie do zaniedbania. Płyta może być zrobiona z dowolnego gatunku szkła, a także z topionego kwarcu, co umożliwia fotografowanie w nadfioletowej części widma. Ciekawa jest metoda, jaką zastosował Schmidt przy szlifowaniu niesferycznej powierzchni korygującej . Płasko-rów
noległą płytą szklaną zamknął szczelnie naczynie (rys.
o •
3), z którego następnie wypompował
powietrze. Pod
F'

)

wpływem ciśnienia zewnętrz 

R ys. 2.

nego płyta lekko ugięła się
w środku. Tak ugiętą Schmidt
zeszlifował na płasko, zmniejszając tym samym jej grubość
w pobliżu brzegów.
W ten sposób drogą szeregu prób uzyskał właściwy
kształt.

Jakie są zalety i wady kamery Schmidta? Najważniejsze
zalety to duże pole widzenia dochodzące do dziesięciu i więcej
stopni średnicy oraz duża siła światła (stosunek czynnej śred
nicy do ogniskowej) niespotykana w innych teleskopach.
Pierwsza kamera zbudowana przez Schmidta miała siłę światła
::::

Rys. 3.

l : 1,75 i pole o średnicy 16°. W praktyce stosuje się kamery
nawet o sile światła l :O, 7. Przy tak dużej jasności czas naświetlenia ograniczony jest do kilku czy kilkunastu minut
występowaniem na kliszy ciągłego zaszarzenia. Przyczyną tego
jest świecenie nocnego nieba pochodzące głównie z górnych
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warstw atmosfery ziemskiej, między innymi skutkiem nieomal
stale występujących słabych zórz polarnych. W miarę wzrostu
pola widzenia zwiększa się nieczynna część powierzchni zwierciadła, zasłonięta przez kasetę zawierającą kliszę. Ten właśnie
czynnik, a nie pogorszenie się jakości obrazów na brzegach,
ogranicza stosowane w praktyce średnice pola widzenia do
kilku stopni.
Połączenie omówionych dwóch zalet jest rzeczą ogromnej
wagi. Pozwala na rejestrowanie bardzo słabych obiektów rozrzuconych na znacznych obszarach np. skupisk mgławic
pozagalaktycznych - i na wyszukiwanie wśród nich obiektów
najciekawszych, które następnie bada się przy pomocy innych
teleskopów. Do takich właśnie celów służy największa kamera
Schmidta na Mt Falomar o średnicy płyty 120 cm i średnicy
zwierciadła 180 cm (por. fotografię w Uranii, t. XX, str. 146
oraz notatkę tamże, str. 181). Przy jej pomocy wybiera się
obiekty dla pięciametrowego teleskopu, którego działanie, ze
względu na małe pole widzenia, określono jako "nakłuwanie
szpilką kosmosu''.
Powierzchnia ogniskowa omawianych kamer Schmidta nie
jest płaszczyzną, lecz częścią kuli o promieniu równym w przybliżeniu ogniskowej układu (połowie promienia krzywizny
zwierciadła). Stwarza to konieczność stosowania bądź wypukłego filmu zamiast płaskich
\]
klisz, bądź specjalnej soczewki "wypłaszczającej" pole,
tzw. soczewki Piazzi-Smytha,
która umieszczona tuż przed
~
ogniskiem pozwala na fotof
grafowanie na kliszach płaskich, kosztem niewielkiej
aberacji
chromatycznej,
wprowadzonej do układu.
W kamerze Schmidta nie można stosować pomocniczego
zwierciadełka
odprowadzaRys. 4.
jącego zbieżną wiązkę w bok
(jak w układzie Newtona); wiązka jest na to zbyt szeroka. Z tej
przyczyny utrudnione jest dołączenie do kamery dodatkowych
przyrządów, np. spektrografu.
Wad tych pozbawiony jest udoskonalony typ kamery zwany
układem S c h m i d t-C a s s e gr a i n a (rys. 4). Ma on, oprócz
g.łównego wklęsłego.. zwierciadła sferycznego i płyty korekcyjnej, dodatkowe wypukłe zwierciadło, również sferyczne,
które działa podobnie jak w klasycznym układzie Cassegraina-
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prz;enosi ognisko F układu poza główne zwierciadło, które
w tym przypadku musi mieć w środku otwór. Zalety teg<>
układu są duże: uzyskuje się pole 5° x 5° płaskie, praktycznie
bez żadnych aberacji; ognisko jest w miejscu łatwo dostępnym.
co pozwala na dołączenie dodatkowych przyrządów i na obserwacje wizualne; ogniskową układu można przedłużać; przez
nieznaczną zmianę odległości zwierciadeł i płyty można zupełnie usunąć i tak nieznaczną aberację chromatyczną dla dowolnej długości fali światła.
Wadą wszystkich teleskopów Schmidta jest ich długość.
Płyta korekcyjna umieszczona jest w środku krzywizny, a więc:
w odległości równej podwojonej ogniskowej zwierciadła. Tymczasem zarówno lunety soczewkowe jak i klasyczne układy
zwierciadłowe są przy tej samej ogniskowej w przybliżeniu
dwukrotnie krótsze. Nie jest to zbyt poważną wadą, jeżeli
weźmiemy pod uwagę, że teleskopy Schmidta mają na ogół:
stosunkowo krótkie ogniskowe, rzędu 2-3 metrów.
Inną ciekawą odmianą teleskopu Schmidta jest kamera.
w której przestrzeń pomiędzy płytą a zwierciadłem jest wypełniona szkłem. Po przejściu powierzchni korygującej, światło
całą drogę aż do kliszy przebywa w szkle. Jeżeli kamera taka
jest zrobiona ze szkła o współczynniku n, jej światłosiła wzrasta n razy w porównaniu ze światłosiłą zwykłej kamery
Schmidta o tych samych wymiarach, co pozwala na osiąganie
efektywnej światłosiły aż do l : 0,35 i skraca n 2 razy czas naświe
tlania. Wzrost światłosiły łatwo jest zrozumieć na przykładzie:
dla uproszczenia rozważmy układ jak na rys. l, ale wypełniony
szkłem między przesłoną a zwierciadłem. światło gwiazd
z kierunków A i C pada ukośnie na płas~czyznę otworu i ulega
na niej załamaniu w kierunku środka (bieg promieni zaznaczony
liniami przerywanymi). Skutkiem tego w ognisku F odległość
kątowa gwiazd A i C od gwiazdy B ulega pozornemu zmniejszeniu, proporcjonalnemu w przybliżeniu do współczynnika
załamania szkła. Działanie powierzchni korygującej w "szklanej" kamerze Schmidta jest zupełnie takie samo. Tego rodzaju
zmniejszenie odległości kątowej rozpatrywanych przedmiotów
równoważne jest n-krotnemu wzrostowi światłosiły układu
optycznego.
Ponieważ w kamerze "szklanej" światło tylko jednokrotnie
przechodzi przez granicę ośrodków szkło-powietrze, ulega rozszczepieniu. W rezultacie aberacja chromatyczna układu jest
bardzo duża, co ogranicza zakres stosowalności kamery w astronomii wyłącznie do badań spektroskopowych. Dzięki skrajnie
wysokiej sile światła kamera szczególnie nadaje się do fotogra-
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fowania widm słabych obiektów, np. komet czy mgławic. Praktyczne rozwiązanie tego rodzaju kamery nastręcza pewne trudności przy umieszczeniu kliszy w ognisku. Kamera musi mieć
wokół osi wycięcie (rys. 5), ewentualnie buduje się ją w kształcie
niesymetrycznym. Eleganckie rozwiązanie tego zagadnienia
podał H e n d r i x : płyta korekcyjna i zwierciadło umieszczone
są na dwóch ścianach prostokątnego pryzmatu całkowitego odbicia, ognisko znajduje się na powierzchni pomocniczego mniejszego pryzmatu i jest łatwo dostępne (rys. 6). We wszystkich

Rys. 5.

Rys. 6.

wariantach kamery Schmidta wypełnionej szkłem, między kliszą
a szkłem musi zamiast powietrza znajdować się warstwa olejku
o współczynniku załamania takim jak szkła (układ imersyjny).
Warstwa powietrza powodowałaby całkowite odbicie promieni
padających ukośnie na granicę szkło-powietrze, do czego nie
można dopuścić.

Omówione odmiany teleskopu Schmidta nie wyczerpują zagadnienia. Istnieje szereg innych rozwiązań z lat ostatnich,
opierających się na tej samej zasadzie i można przypuszczać,
że rozwój idei podanej przez Schmidta jeszcze się nie zakończył.
Czy zaawansowany astronom-amator, który ma już za sobą
własnoręczne wykonanie paru klasycznych teleskopów zwierciadłowych, może pokusić się o zbudowanie kamery Schmidta?
J'est to rzeczą bardzo trudną, ale nie niemożliwą. Wymaga odpowiednich narzędzi metalowych, dużego doświadczenia, precyzji, zręczności i przede wszystkim zapału. Przecież Bernard
Schmidt wykonywał swoje świetne instrumenty także bez
użycia maszyn szlifierskich i to wyłącznie lewą ręką!
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KRONIKA
Astronomia w Meksyku
Wiedza w Meksyku, kraju starożytnej kultury indyjskiej , przez długie
wieki pozostawała pod przemożnym wpływem teologii. Dopiero od 15 lat
zaczęły się tam rozwijać naulri przyrodnicze. Nowoczesne obserwatorium astronomiczne powstało dopiero w r. 1942 w Tonanzintla, miejscu.
gdzie wznosiły się starożytne obserwatoria indyjskie. Poza tym istnieje
obserwatorium w Talkubai wybudowClll:re w r. 1875. Uniwersytet meksykański ni.e posiada osobnego wyd:z.iału ani sekcji astronomii. Studenci
matematyki i fizyki interesujący się astronomią słuchają tylko wykładu
astronomii ogólnej, oraz mogą odbywać krótką praktykę w Tonanzintla,
gdzie wykładana jest dla nich astrofizyka, po czym zoota>ją wys>l:ani na
studia astronomiczne za granicę. ProjeMuje się uruchomienie na uniwersytecie astronomicznego kierunku studiów, w tej chwili jest to
jednak jeszcze niemożliwe z powodu braku kadr dydaktycznych.
Praca naukowa skupia się głównie w Tonanzintla, gdzie c.zynna jest
80 cm kamera Schmidta o ogniskowej 2 m wyposażona rw pryzmat
obiektywowy. Prowadzi się przede wszystkim prace obserwacyjne. Głów
nym tematem jest poszukiwanie gwiazd dużej jasności typów O, B i A.
W tym celu dokonuje się systematycznych zdjęć Drogi Mlecznej i określa
typy widmowych wszystkich gwiazd do nm. Projektowa!ne jest rozszerzenie zasięgu do gwiazd 12m,5. Poszukuje się też gwiazd z liniami
emisyjnymi w widmie. W gwiazdozbiorze Kasjopci odkryto drugie tyle
tego typu gwiazd, ile znano dot-ychczas. Poza tym obserwuje się gaLaktyki. Odkryto między innymi około dziesięciu gaLaktyk eHptycznych
zawierających obiekty emisyjne.
[Według Astronomiczeskij Zurnal XXXI, 102. (1954))
K. R.
O istnieniu otwartych zbiorników wody na Marsie
Przyjmuje się powszechnie, że na Marsic nie ma zbiorników wody
o otwartej powierzchni, gdyż byłoby można dojrzeć w nich odblask
Słońca, gdy w rzeczywistości odblasku takiego nigdy nie dało się zaobserwować. Stąd pochodzi przekonanie, że wilgoci w atmosferze Marsa
jest zbyt mało, aby z opadów atmosferycznych mogły powstać jeziora,
a choćby i niewielkie kałuże.
Ostatnio rozważył ten problem ponownie znany obserwator Marsa
N. P. B ar a b a s z e w i stwierdził, że wyciąganie takich wniosków
jest zbyt pochopne. Ewentuab1y odblask Słońca w powierzchni wód
marsyjskich jest możliwy tylko w tym punkcie planety, gdzie kąt padania promieni słonecznych równa się kątowi odbicia ku Ziemi. Ow
punkt wskutek obrotu planety zakreśla na jej powierzchni pewną linię.
która w różnych poł<Y.ieniach Marsa względem Ziemi przebiega przez roz-
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maJte okolice. Okazuje się jednak, że są to wszystko wybitnie pustynne
obszary równikowe, w których większych, otwartych zbiorników wody
z góry nie należy się spodziewać. Znajdują się tam tylko niewielkie ciemniejsze "jeziora" i "kanały". Jeśli w inrtych szerokościach areograficznych znajdują się prawdziwe jeziora lub morza, to odblaski od nich
padają w całkiem innym kierunku i z Ziemi nie mogą być widoczne.
Barahaszew zwraca wreszcie uwagę, że teoretyczne obliczenia dotyczące odblasków były dokonywane w założeniu, iż powierzchnia wody
jest gładka i spokojna. W przypadku silniejszych fal odblaski będą
znacznie słabsze. Również wybitny wpływ na zmniejszenie odblasków
może mieć pokrycie powierzchni wód obcymi ciałami (np. roślinnością).
Tak więc sprawa istnienia otwartych zbiorników wody na Marsie pozostaje nadal nierozstrzygnięta.
K. R.
(Wg Cirkular Astr. Obs. Charków, Nr 10. 3)
Osobliwy

księżyc

Saturna

satelitów Saturna najciekawszy pod względem
fizycznych swej powierzchni jest Japetus, dziewiąty z rzędu,
licząc od planety. Osobliwość jego stanowią zmiany jasności pozornej
w granicach od 10m,o do nm,s powtarzające S>ię w okresie jego obiegu
dokoła Saturna, t. j. 79 1/3 dni. Gdy satelita jest na zachód od planety
blask jego jest 5 razy silniejszy, aniżeli po stronie wschodniej. Jedyne
wytłumaczenie stanowić tu może różne albedo obu półkul Japeta, niespotykane u żadnego innego księżyca w układzie planetarnym.
Ponieważ Japetu.s zdaje się obiegać planetę w tym samym czasie,
jakiego wymaga jego obrót dokoła osi, przeto skierowuje on ku Ziemi
kolejno w tym czasie dwie przroiwległe półkule o zupełnie innych wła
ściwościach fizycznych powierzchni. Przypuszcza się, że i pozostałe księ
życe Saturna, podobnie jak i Jowisza, również obiegają swe planety
w tym samym czasie, jaki jest im potrzebny do jednego obrotu dokoła
Olsi. Jest to skutek dużych sił przypływowych wywieranych na nie przez
duże masy planet macierzystych.
J. G.
Z

pośród dziewięciu

własności

Nowy typ wahadla dla demonstracji obrotu Ziemi

Jak wiadomo obrót Ziemi

można wykazać

przy pomocy wolno waFoucault'a, które wskutek
ruchu Ziemi zmienia płaszczyznę wahań. Ostatnio B. P. P i er c e w
wykazał, że obrót Ziemi można zademonstrować przy pomocy dużo
mniejszego i prostszego urządzenia a milanowicre przy P(X[D()tl_'Y tzw. wahadła P o s z e c h o n o w a, które składa się ze ~tywn.ego pręta zawieszO'Ilego mniej więcej 'W połowie długości, w ramie dającej się obracać
J)<Y.l!iomo. Pooiada1 to znaczenie dla popularyzacji wiedzy.
hającego się, długiego waha!dła,

tzw.

wahadła

(Według Astronomiczeskij Żurnal. XXXI. 90. 1954)

K. R.
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Statystyka

mgławicowa

Ńa · wzór statystyki gwiazdowej powstaje obecnie nowa gałąź nauki
mgławicowa. Bada ona _rozkład w Ilrzestrzeni mgła
wic pozagalaktycznych, posługując się masowym fotografowaniem niebą
za pomocą duży-Ch, światłosilnych kamer. Ostatnio F. Z w i ck y podał
wyniki swych · badań znanej groma'dy' galaktyk w Warkoczu' Bereniki.
Na odcinku firmamentu o powierzchni'. i.6o kwadratowych .odszukał on
36 327 gaiaktyk. Podzieliwszy tę po-wieh,chnię na 144 równych cz~-:ści,
stwierdził perspektywiczne zagęszczenie galaktyk w środku gromady
w ilości ponad 500, na skrajp.ch zaś poniżej 200 sztuk.
,; . G.

o niebie": statystyka

OBSERWACJE
JAN GADOMSKI

Warszawa
Ekspedycja zaćmieniowa do Sejn

W Kole Warszawskim Folskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii
postanowiono wyzyskać okf(zję zaobserwowania całkowitego zaćmienia
Słońca w dniu 30. VI. 1954, widocznego 'w Polsce. Powoła!Ilo specjalną
Sekćję Zaćmieniową; która odbyła szereg posiedzeń. Ppstanowiono, by
. każdy obserwator zgłosił swój temat do konsultacji i potem przystąpił
do zestawienia potrzebnego instrumentarium. Niektórzy musieli budować
narzędzia obserwacyjne osobiście.
·
Dnia 7. V. br. podpisany ora:z inż. A. P e n c o n e k udali się w "teren
zaćmieniowy" na Suwalszczyznę, by zorganizować na miejscu bazę obserwacyjną. Wybór padł na miasteczko Sejny, gdzie dyrektor tamteJszej
Zasadniczej Szkoły Metalowej CUSZ-u, R. Ł a z ar o w i c z, obiecał ekspedycji wszelką możliwą pomoc.
.
W dniu 5-7. VI. br. inż. B. Zukowskd z grupy prracowników naukowych i słuchaczy katedry astronomii praktycznej Folitechniki Warszawskiiej; W-?pólpracującej nieoficjalnie z -nami wyjechał do Sejn, by
uruchomić budowę dwóch murowanych słupów pod narzędzia.
Dnia 18. VI. br. na kQIIlc:ie bankowym Koła pojawiła się plierwsrz.a
' d~tacja na ekspedycję zaćmieniową, przyznana przez Zarząd Główny
PTMĄ.. Odtąd prace przygotowawcze wykonywane nadal bezpłatnie przez
członków ekspedycji ruszyły pełną parą. Pieniędzy było mało, czasu je~zcze mniej. Nasi konstruktorzy: mgr A. P i a s k o w ski, inż. K. C z etyr b ok ·oraz członek Zarządu Koła; B. H r y n 1e w i c z, spędzali godziny .. pozabiurowe", niedziele i święta w ,.podziemiach" Obserwatorium
Warszawskiego, w których miE1Ści się tymczasowo warsztat Koła wypo~ażony przez Zarząd Główny PTMA w tokarkę, wiertarkę i inne narzę
dzia. I?racowano z wytężeniem do ostatniego dnia. Zabiegi u władz wojskowych o samoloty asekurujące częściowo obserwatorów przed niepogodą w czasie zaćmienia oraz uruchomienie w Polskim Radiu specjalnych
"zaćmieniowych'' sygnałów dokładnego czasu, po wyjeździe ekip astro·nomów· uniwersyteckich w tereny zaćmieniowe, spadły siłą faktu na
dyrektor.a administracyjnego Zakładu Geofiz.y ki Polskiej Akademii Nauk,
mgra K Z i e l i ń · s ki e g o ąraz podpisanego.
Dnia 24. VI. br. odbył się DJa samoLocie wojskowym dostosoWiaJnym do
z:djęć lotniczych pierwszy lot treningowy ekipy PTMA. W dwugodzinnym

ICorona wewnętrzna zdjęta dnia 30. VI. 1954 r. w Sejnach przez inż. A. Rybarskiego
teleskopem własnej konstrukcji, o zwierciadle 15 cm średnicy, 62 cm ogniskowej.
Opracowanie inż. T. Jankowskiego.

U góry: Sierp Słońca;' widoczny poprzez chmury w Suwałkach o godz. 13 min. 57.
Z lewej: "Sierpki" słpneczne na ziemi V: cieniu drzewa o godz. 14 min. 15 oraz
(z prawej) normalne, okrągłe obrazy Słonca pod drzewem podczas pełnego blasku.
Fot.: T. Przypkowski.

Fragment Suwałk, fotografowany przez dr T. Przypkowskiego podczas zaćmienia
Słońca 30 VI. 1954, w następujących momentach : lewa kolumna od gór-y .- 13J:l2Qm.
13h55m, 13h5Bm; · prawa kolumna od góry 13h59m, 14hQQm, 14h1Qm.

Chronoheliograf. pozycyjny, konstrukcji mgra A. Piaskowskiego .

Służba

czasu w Sejnach.

....

A. Rybarski przy pracy w Sejnach.

Fotometr integralny i kinoaparat prowadzone
lunetą.
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locie osiągnęliśmy (bez użycia aparatów tlenowych) wysokość 3 2{l0 m,
wydobywając się ponad warstwę chmur, która tego dnia pokrywała Wari Dęblin.
Dnia 26. VI. br. wyruszono z instrumentami (około 200 kg) do Sejn.
Tu dokończony został montaż niektórych narzędzi obserwacyjnych. Na
wieżach klasztoru, w którym mieści się Szkoła Metalowa, rozpięto antenę
typu "teeter'·. Podciągnięto też kable elektryczne na miejsce obserwacji.
Specjalne .,zaćmieniowe" prognozy meteorologiczne, które PIHM regularnie przekazywał nam każdego dnia telefonicznie, nie były pocieszające. W dniu zaćmlenili wcZ€ISIIJ.ym rankiem siąpił deszcz. Około godz. 9
niebo poczęło się jednak niespodziewanie przecierać. O godz. lil ruszono
z instrumentami na boisko sportowe Szkoły, które miało być naszym
miejscem pracy. Przed godz. 12 chmury zrzedły. Słońce zaczęło przygrzewać. Na parę minut przed momentem oznaczonym efemerydą dla Sejn
(12g 46m, 6 cz. śr.-eur.) rozpoczęto prace obserwacyj n€, które trwały bez
przerwy 2 Y, godziny. Od czasu do czasu po niebie przeciągały lekkie
obłoki. W czasie najważniejszej
dla obserwatorów fazy całkowitości
{w Sejnach trwała ona 111 sekund) niebo w sąsiedztwie Słońca było
prawic zupełnie czyste.
Po wyczerpaniu programu obserwacyjnego zwinięto szybko punkty
Qbserwacyjne i tegoż dnia uczestnicy wyprawy przerzucili się nocą z instrumentami do Warszawy, by nazajutrz rano powrócić do zajęć zawodowych. W Sejnach pozostała jedynie grupa astronomów z Folitechniki
Warszawskiej, którzy kończyli pomiary nocne dokładnych współrzędnych
geograficznych słupów obserwacyjnych, tak ważne dla niektórych naszych
Qbserwacyj,
A teraz zreferujemy program obserwacyjny naszej ekipy.
l) Główną pozycję stanowił tzw. chronoheliograf pozycyjny (ryc. IUl
·wkładce) pomysłu i konstrukc-ji mgra A. Piaskowskiego, wykonany przez
niego, inż. K. Czętyrboka oraz B. HryruiewliC2la w warsztacie Koła W rum.
PTMA. Prz~rząd ten składa się z lunety azymutalnej Zeiss o otWQrze
80 mm. o cfektyw:nej ogniskowej 2,2 m (po'zytywny układ powiększający)
oraz aparatu fotograficznego zJamontowanego zamiast okularu. Fotografo-wano w ognisku na drobnozia:rni~h błonach "Isopan" FF 10 DIN, formatu 24 X 36 mm, pasługując się filtrem zielonym i neutralnym, które wygaszały 4 wielkości gwiazdowe. Obraz Słońca widocznego na matówce miał
20 mm średnicy. Dla zorientowania zdjęć w odniesieniu do horyzontu na
obraz Słońca był rzucony obraz specjalnej siatki kwadratowej rytej diamentem na optycznych płytkach płaskorównoległych. Zdjęcia eksponował
mgr Piaskowski, prowadząc przyrząd za Słońcem widocznym wraz z obrazem siatki na matówce. Ekspozycje w odstępach mniej więcej dwusekundowych trwały od 1/25 do 1/500 sekundy w zależności od zachmurzenia.
W ten sposób wyświetlono w surnie 844 klatek, pokrywając zdjęciami
wszystkie cztery kontakty zaćmieniowe. Libelkę chronoheliografu regulował w czasie zdjęć Z. Gr e l a. Dwa aparaty fotografczne pracujące
na zmianę nabijał sprawnie J. S t a n ś l i ck i. Protokółowała mec. T r\Is k o l a s k a z Koła PTMA w Gdyni.
2) Służbę czasu dla powyższego chronoheliografu prowadził kierowr:ik biura czasu Głownego Urzędu Miar mgr L. Z aj d l e r. posługując
się 16-lampowym radioodbiornikiem połączonym z czteropiórkowym chronografem f. "Favag", związanym organicznie z chronoheliografem (por. ryc.
na wkładce). Dwa piói1ka notowały na taśmie kontakty przekazywane
przez 2 precyzyjne chronometry f. U. Nardiin, trzecie piórko rejestrowale
radiowe "sygnały zaćmieniowe", nadawane z zegarów kwarcowych Głów
nego Urzędu MiaT w Warszawie, czwarte wreszcie piórko zapisywało moszawę
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menty naświetl~ia poszczególnych klatek filmu, numerowane odręcznie
w czasie obserwacji na taśmie. Opóźnienie zapisu migawki wyznaczono
doświadczalnie. Taśma chronografu przesuwała si<; z prędkościa 2 cm{sek.
Licząc kontrolne sygnały czasu przyjmowane przed i po zaćmieniu , zużyto
prawie 200 m taśmy. Ostateczna poprawka sygnałów warszawskich z dokładnością paru setnych części sekundy ma być ustalona później przez
powiązanie ich z sygnałami z Rugby. Należy tu nadmienić, że Główny
Urząd Miar skonstruował z okazji zaćmienia specjalną aparaturę do
nadawania naukowych sygnałów czasu. Da to możność uruchomienia
na stałe tego typu sygnałów w Polsce.
3) Obserwacje o charakterze astrofizycznym przeprowadził A. P ac h o l czy k, student III-go roku fizyki i astronomii U. w., dokonując
w czasie zaćmienia 70 pomiarów jasności integralnej tarczy Słońca. Posługiwał się lunetą z fotokomórką. Zamiast odnotowywać natężenie prądu
w obwodzie fotokomórki mierzył spadek napięcia na oporze włączonym
w szereg w obwód fotokomórki, posługując się woltomierzem lampowym.
Ponadto w fazie całkowitośct zaćmienia badał polaryzację światła korony
przez polaroid przy 3-ch różnych kątach skręcenia płaszczyzny polaryzacji polaroidu. Ponadto 2-ch serii zdjęć dokonał brat obserwatora aparatem krótkoogniskowym (obraz Słońca punktowy) celem zbadania integralnej polaryzacji światła korony, a sam obserwator uzyskał podobny
szereg aparatem o dłuższej ogniskowej. Aparatura ta została wypożyczona
przez Zakład Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego.
4) Pomiary jasności całkowitej Słońca w czasie poszczególnych faz
zaćmienia były rejestrowane również przez inż. S. W o l s k i e g o i inż.
J. W e h r a za pomocą światłoczułej komórki sterowanej przez inż. K.
Czetyrboka lunetą z filtrem przyciemniającym z krzyżem nitkowym
w polu widzenia i kluczami azymutalnymi. Dokonano 10 pomiarów tylko
w tych momentach, gdy Słońce było zupełnie czyste. Parę odczytów
odnosi się do fazy całkowitości. Są też pomiary pełnego blasku Słońca .
5) Zdjęcia migawkowe korony słonecznej (6 zdjęć) były wykonane
przez inż. A. R y b a r s k i e ~ o za pomocą własnej roboty teleskopu
zwierciadlanego o średnicy 15 cm, ogniskowej 62 cm, połączonego z aparatem fotograficznym "Contax" (ryc. na wkładce). Użyto filmów "Isopan"
17 DIN bez filtru. Zdjęcia wykazują dobrą ostrość (ryc. na okładce), ciekawą budowę piórkowo-wrzecionowatą charakterystyczną dla minimum
pllaro słonecznych, w pobliżu którego się teraz znajdujemy. Zdjęcia te są
opracowywane przez fotografika, inż. T. J a n k o w ski e g o.
6) Latające cienie i sierpy Słońca. Rozścielono na ziemi w kształt
krzyża w kierunku ku N z odchyłką ok. 15° na W (skąd spodziewano się
nadejścia cieni) 5 dokładnie wyprasowanych białych prześcieradeł, na
których miano obserwować kierunek zorientowania cieni, ich długość.
szerokość i nasilenie. Cienie te nie pojawiły się wcale. Na innym białym
ekranie rozpiętym na tablicy szkolnej ustawianej co pewien czas prostopadle do promieni słonecznych fotografowano sierpy Słońca w poszczególnych fazach zaćmienia. Sierpy te wytwarzano za pomocą różnej wielkości kolistych otworów w kartonie. Otwory mniejsze ogniskowały jaśniej
i bliżej ekranu, większe słabiej i dalej. Obrazy były oczywiście odwrócone
w odniesieniu do tego co działo się na niebie.
7) Małoobrazkowy aparat kinowy (ryc. na wkładce) obsługiwany przez
inż. T. Jankowskiego rejestrował cały przebieg zjawiska na niebie. Inż. Jankowski wyświetl;il 2.200 klatek w odstępach 4 sekundowych, posługując s.:ę
stoperem. W czasie fazy całkowitego zaćmienia odstępy te wynosiły 2 sekundy_ Kinoaparat był prowadzony za Słońcem przez inż. Czetyrboka za
pomocą opisanej powyżej lunety sprzężonej sztywno z kinoaparatem-
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W ten sposób luneta ta obsługiwała równocześnie dwa narzędzia: kinoaparat i fotometr. Prowadzenie kluczami bez przerwy przez 21/e godz.
wymagało dużej wytrzymałości ze strony obserwatora.
8) Fotografik M. Ja n k o w ska filmowała aparaturę i pracę wszystkich obserwatorów podczas zaćmienia, zużywając 300 m taśmy,
9) Osobne zagadnienie według koncepcji podpisanego mieli do wykonania obserwatorzy na samolocie fotogrametrycznym oddanym wraz.
z operatorem do dyspozycji ekipy PTMA (inż. A. Penconek, A. W r ób l e w ski i S. Ot w i n ows ki). Szło o sfotografowanie przebiegu linii
goonicznej cienia Księżyca poprzez teren, co mogło mieć wartość naukową..
Samolot startował z Warszawy. Po godzinnym locie, na kilkanaście minut
przed zaćmieniem całkowitym, znalazł się on około 5 km wewnątrz linii
brzegowej cienia. Projektowano zdejmować co 2 sekundy kamerą lotniczą pochód cienia po ziemi, by stąd uzyskać dokumentarny materiał fotograficzny. Zasięg kamery z wysokości 3 500 m wynosił ok. 7 km, cień miał
rzucać 50-kilometrowy odcinek linii brzegowej Księżyca. Wykonywanie tej
próby zupełnie udaremniła gruba warstwa chmur nad miejscem obserwacji. Wobec tego samolot przez lukę w chmurach wzbił się ponad obłoki,
skąd sfilmowano zjawisko zaćmienia na tle chmur. Nawigatorzy udali się
następnie już pod chmurami nad Suwałki, gdzie zdjęto z powietrza tłumy
na dworcu kolejowym przybyłe z Warszawy specjalnym "zaćmieniowym"
pociągiem "Orbisu", po czym skierowano się DJad Sejny. Po niskim okrą
żeniu stoiska naszej ekspedycji rzucono na boisko meldunek. Na pokła
dzie samolotu zużyto 30 m taśmy filmowej.
Flanujemy stworzenie obrazkowego filmu zaćmicniowego Towarzystwa przez połączenie ze sobą zdjęć czterech aparatów, z których 3 pracowały na ziemi, a jeden w powietrzu. Dwa z tych aparatów obsługiwały
niebo, dwa ziemię.
Dzięlu stosunkowo przyjaznej pogodzie, program obserwacyjny ekipy
został w znacznej części wykonany.
Sprawozdanie to należy uzupełnić opisem przebiegu fazy całko
witości. W pewnej chwJli wąski sierp Słońca po lewej stronic tarczy
KsJężyca rozpadł się na częśCi, tworząc sznur "pereł Baily'ego·'. Były
to pęki promieni słonecznych prześwietlające przez przełęcze gór księ
życowych, widocznych z profilu. Po paru chwilach "perły" iagasły.
Zapaliła się natychmiast wokół czarnej tarczy Księżyca korona sło
neczna, która najleipiej była widoczna gołym okiem. Niebo prąbrało
specyficzną barwę reledynowo-blęldtną, która
nie odpow.iadała ani
św.itowi, ani zmierzchowi. Na lewo od Słońca zajaśniała pełnym blaskiem Wenus. Gwiazd żadnych n.ie widzieliśmy. Korona wewnętrzna
srebrnym b1a.<Jtiem otaczam dokoła zakryte Słońce, wykazując budowę
promienistą. Korona zewnętrzna miała kształt charakterystycznego dla
okresu minimum plam słoneczny<;h wrzeciona, którego gałęzie promi.eniujące z równikowych okolic Słońca
miały długość półtora rnzy
większą, niż jego średnica. Był to jakiś osobliwy zespół barw perłowo
opalowy. Zjawisko pod względem barwności da się porównać jedynie
do "kolorowej" planety Marsa, oglądanej przez duży teleskop (n. p.
o średnicy 70 cm). W czasie fazy całkowitości wzdłuż południowo-za 
chodniego horyzontu zajaśniała wspaniała "zorza zaćmieniowa", która
tworzy się wskutek świecenia atmosfery zJemskiej, oświetlonej Słońcem
[J'Wa cieniem całkowitym Księżyca. Zrobił się chłód. Powiał zimny wiatr.
Obserwatorzy włożyli kurtki i płaszcze. W pewnym momencie trysnął
z prawej dolnej strony Ksi'ężyca jasny snop promieni słonecznych,
który zaraz z.gosił koronę i począł szybko rozjaśniać tło nieba. Wenus
była widoczna jeszcze jakiś czas. Snop ten rozprzestrzenił siG s;zybko
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wzdłuż br.zegu tarC'l.y Księżyca. tworząc niebawem po prawej jego stronie
jasny sierp Słońca szybko narastający. Mrok rzednął. Temperatura, która
w czasie całkowitości zaćmienia obniżyła się o 4 1/t st. poczęła się podnosić. Przez niezblendowaną
lornetkę
pryzmatyczną
(7 X 50) podp:sany oglądał w czasie fazy całkowJtości wokół czarnej tarczy Księżyca
zupełnie WYraźnie chromosferę słoneczną, która odcinała się kontrastowo od tła korony weW!Ilętrznej. MiaŁa wygląd zębatej girlandy, o wybitnie czerwonawej barwie, otaczającej dokoła nieprzerwanym wieńcem
czarną tarczę Księżyca.
PonieWJaż ludność Sejn żywo interesowała się zaćmieniem, więc dnia
poprzedniego w,gan ~owano w Szkol" aktualny odczyt, który wygłosił
inż. Wolski.
Po odczycie odbyła się godzinna ożywiona dyskusja.

Wkrótce potem -· na żądanie słuchaczy - zorganizowano parogodzinny
pokaz nieba przez lu.."l.etę (.inż. W o l s k i i W. J o d ł o w ski) przy
udziale 400 osób. Nazajutrz około 800 osób prz,ypa.trywało s"ię naszym
pracom, obserwując równocześnie zaćmienie. T. Stanslicki skonstruował
dla naszych obserwatorów kilkadziesiąt oprawnych w karton ciemnych
filtrów z naświetlonej, drobnoziarnistej błony, które okazały się bardzo
praktyczne.
Godz"inę przed początkiem zaćmienia dotarł do Sejn specjalny autokar z Krakowa z członkami PTMA z prezesem Zarządu GłówneJo, inż.
W. Ku c h ar ski m na czele. Przyjezdni obserwoWiali Liawl~ko w całej
okazałości zadowole!Di z wyboru m:ejsca, które zdaje si~ m,ało w tym
dniu najlepszą pogodę na Suwalszczyźnie. Ponadto pojawiły si~ autokary: Związku Literatów Polskich, Wyższej Szkoły Filmowej z Łodzi
:i :inmc. Zaraz po zaćmiendu nadano z Sejn krótki komun;>.at radiowy
w języku polskim i francuskim. Nazajutrz podpisany wygłosił odczyt
publiczny w Suwałkach, zdając sprawę z przebiegu obserwacyj w Sejnach. Wreszcie inż. A. M a r k s z ekipy prelegentów terenowych naszego
Koła proWJadził w czasie zaćmienia spe:>kerkę dla Folskiego Radiia na
stacji obserwacyjnej P AN w Ogrodnikach.
Wyniki obserwacyj podamy po wywołaniu i opmcowaniu materiałów fotograficznych, co nastąpi w końcu bieżącego roku.
T. PRZYPKOWSKI
Zaćmienie Słońca: wrażenia

historyka astronomii

Jako historyka astronomii w zaćmien:iu całkowitym interesowały
mnie przede wseystkim oświetlenia i nastroje, jakie 'zaćmienJe takie wy~omje w większym skupisku ludzkim, wśród architektury, by móc
iiObie uzmysłowić to wrażenie, jakie odbierali. z tak często opitsywanym
przerareniem, ludzie w dawnych wiekach. Dlatego też nie ruszałem się
poza Suwałk.i, największe nasze miasto w pasie całkowitego zaćmienia.
Z ~ejszą też rozpaczą niż astronomowie patrzałem na zasnute chmurami od rana niebo nad ~uwałk;ani Gdy z początkiem zaćrll;!n<a v.ysredłem na Plac Wolności na upatrzony punkt, skąd widać było charakterystyczny widok miasta i jego architektury, niebo było przysłonięte
-cienką warstwą jednolitych chmur. Niebo było jasne, fotograficznie
,,martwe". Nastawlwsz.y parę aparatów fotograficznych zacząłem serię
zdjęć. Około minuty 30-tej po godz. 13 z.orientoWiałem się. iż musi zachod:Li.ć znaczna różnica między wrażeniem, j:łkie odbiera oko ludzkie,
bardzo szybko adaptujące się do warunków zaciemnien~a. a suchą
rejestracją nie adaptującego s:i.ę aparatu fotograficznego. Pozostawiłem
więc jeden aparat na stały, jednakowy czas naświetlania, a dwoma
innymi, wykorzystując mą praktykę fotograficzną, zacząłem normalne
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zaadaptowywani·e czasu naświetlenia do szybko ZJinieniających się warunków oświetleniowych. Obaw~ając się przy tym niedokładności
w naśw:ietl,eniu, wykonywałem szereg zdjęć o p€Wnej skali w długości
czasu naświetlen~a, notując tylko doikładnie czas wykonania zdjęcia.
Z tych licznych serii zdjęć podaję (wkładka) jedną; seria z licznymi
adaptacjami podaje nam możliwie wiernie rodzaj i jakość oświetlenia
w minutach: 20-tej po godz. 13-tej, w 55-tej, 58-mej, 59-tej, o godzinie
14-tej i o 14.10. Raptowny skok w oświetleniu w minuci.e 58-mej, powodujący ~a'palenie się świateł w mieśoie, mu:siał rzeczywiście
robić
bardzo silne wrażenie. Kupiec załatwiający pilny interes przestaje wi ..
dzieć i rozróżniać pieniądze, żoJnierze w walce z trudem rozróżnia~ą
nieprzyjaciela od towarzyszy. Wrażenie to potęguje S'Zaro~rude oświe
tlenie z fioletowawYm pobłyskiem. O ile chodzi o jakąś moją reminiscencję rodzaju oświetlenia , to przypominało mi to najbardziej oświe
tlenie przy bliskim wybuchu wulkanu, gdy niebo zasł!aniają zwały
dymu i kurzu popiołowego. Efekt był tym podobniejszy, iż przed sa:ną
godz. 14-tą pomarańczowa łuna na skraju nieba leżąca nad dachami
domów na południowym wschodz;ie szybko się przesunęła na południ owy zachód wywołując na jasnych ścianach kościoła silnie rude poblaski.
Jeżeli kiedyś widzow:Lc takilego zaćmienia pamiętali wybuch wulkanu,
to tymbardziej muslialia ich ogarniać panika. Na półtorrej rolinuty p.rzed
całko\'IOi'tym zaćmieniem chmury się nieco przerzedziły i można było
zobaczyć znikający sierp Słońca, który na sekundę przed całkowitością
schował się za chmury, tak iż korona, zupełl1iie nie była w Suwałkach widOCZilla. W kilka milnut po 14-tej chmury się tak prrzetarły, iż zabłysło
Słońce. Na architekturze pokazały się wyraźne ailenie (własne !architektury, latających ZIU!pełn:ie nie było!), lec·z naJtężenie światła nie było takie,
jalk przed Zlaćm~eniem, mimo iż wprzednio dałe niebo wkrywały cienkie
chmury. Udało mi się w tym krótkim momenci'e złapać siel'ipy Słońca
w obrazach w ci€'!1Jiu dir:zew (por. ryc. na wkładoe). W następnych minutach szybko ośWiietlenie p.rzybrało normaJ1111e ntatężenie, jaki:emu mało, ,
szk!Odzą połowiczne przysłonięcia tarczy słonecznej.
ANDRZEJ P ACHOLCZYK
Świecące obłoki

nocne

świecące obłoki nocne• (zwane nieraz srebrzystymi obłokami) •Jbscr -.
wowane były już w drugiej poł. ubiegłego stulecia [1], [2]. W Polsceobserwowane były rzadl:o [3], [41. Mają one wygląd delikatnych chmurek cirrusowych, lecz znajdują się na znacznie większych wysokościach.
Pomiary wysokośc.i świecących obłoków nocnych . wykonywane w róż
nych krajach dały jako średnią wartość 82 km. [6], [2], [7], [8]. Warstwa
atmosfery, w której te obłoki występują, znajduje się już w początku
Jonosfery; na wysokości 80 km mamy granicę zmierzchu, na tej wysokości kończy 8ię też obszar występowania zórz polarnych.
świecące
obłoki nocne widoC'Zlle są tylko wtedy,
gdy oświetlają je promienie
Słońca, ma to miejsce zazwyczaj po zachodzie i przed wschod€m Słońca
(tabliJCa I).
Zagadnienie pochodzenia świecących obłoków nocnych dotąd jeszcze
nie zostało rozwiązane do końca. Początkowo tłumaczono występowanie
tych obłoków wybuchem wulkanu Krakatau w roku 1883, który wyrzucił w atmosferę wielkie ilości pyłu, później usiło_wano związać je
z meteorami [9], [10].
W roku 1933 V e gar d przypuścił, że w okresie wzmożonej aktyw-
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ności słonecznej wodór, w postaci strumieni cząstecrek, wyrzucanych
przez Słońce, dostaje się do górnych warstw atmosfery ziemskiej, gdzie
ł'lJCZY się ze znajdującym się tam w stanie atomoWym tlenem, dając czą
steczki wody, z których składają się świecące obłoki nocne. Prawdopodobieństwo tej wodorowej hipotezy zostało zwiększone, gdy Vegard
w roku 1939 odkrył lin:~e wodoru o długośd fal 5577 A i 6300 A w widmie

VJrzy polarnej w Osio. [11], (12].
W celu ułatwienia pracy obserwatorom, którzy interesują się zjawiskami świecących obłoków nocnych, podaję (t:łbl. 1), za N. D. Ros e nb l u m e m [5] tablice widoczności tych obłoków dla szerokości geografieulej 50° i 55°. Ponieważ obszary atmosfery na wysokości 82-83 km,
w których występują obłoki, rozpatrywane na nocnej półkuli Ziemi są
()Świetlane bezpośrednimi promieniami Słoilca wtedy, gdy ono znajduje
TABLI CA I.
Godzin y

wi d oczności

świecących

obłoków

nocnych

(w czasie miejscoWym)
Datp

Szerokość

l

50°
h

l (2) l.
13 (14) l.
' 25 (26) l.
6 (7) II.
18 (19) II.
2. III.
14. III.
26. III.
7. IV.
19. IV.
l. V.
13. V.
25. V.
6. VI.
18. VI.
30. VI. .
12. VII.
24. VII.
5. VIII.
17. VIII.
29. VIII.
10. IX.
22. IX.
4. X.
16. X.
28. X.
9. XI.
21. XI.
3. XII.
15. XII.
27. XII.

l

h

17,0-18,0
17,2-18,2
17,5-18,5
17,8-18,7
18,1-19,0
18,4-19,4
18,8-19,7
19,1-20,1
19,4-20,5
19,8-20,9
20,1-21,4
20,5-22,0
20,8-22,6
21,1-23,4
21,2
21,2
21,1-23,2
20,9-22,6
20,5-21,9
20,1-21,4
19,7-20,8
19,2-20,2
18,8-19,8
18,3-19,3
17,9-18,8
17,6-18,5
17,2-18.2
17,0-18,0
16,9-17,9
16,8-17,8
17,0-18,0

h

h

6,1-7,1
6,1-7,0
5,9-6,9
5,7-6,7
5,4-6,4
5,0-6,0
4,6 -· 'i,6
4,1-5,1
3,6-4,6

geograficzna

l
l

3;1-1,~

2,5-3,8
1,9- 3.4
1,3-3,0
0,6-2,8
2,8
2,<:!
1,0-3,0
1,6-3,3
2,3-3,7
2,8-4,0
3,2-4.4
3,6-4,7
4,0-5,0
4,4-5,3
4,7-5,6
5,0-5,9
5,3-6,2
5,6-6,5
5,8-6,8
6,0-7,0
6,1-7,1

l

- - - -·- - - -

55°
h

h

16,6-17,8
17,0-18,1
17,3-18,4
17,6--18,7
18,0-19,1
18,4-19,5
18,8-19,9
19,2-20,4
19,6-20,9
20,1-21,5
20,5-22,3
21,0
21,5
21,9
22,1
22,1
21,9
21,5
21,0-23,2
20,5-22,1
20,0-21,3
19,4-20,6
18,8-20,0
18,4-19,4
1'1,9 -18,9
17,4-18,5
17,1-18,1
16,8-17,9
16,6-17,7
16,6-17,7
16,7-17,8

h

h

6,2-7,4
6,2-7,3
6,0-7,1
5,8-6,8
5,4-6,4
5,9-6,0
4,4-5,5
3,8-5,0
3,2-4,4
2,5-3,9
1,6-3,4
2,8
2,4
2,0
1,1
2,0
2,3
2,7
1,0-3,2
2,0-3,6
2,7-4,1
3,3-4,5
3,8-4,9
4,2-5,3
4,6-5,6
5,0-6,0
5,3-6,4
5,6-6,8
5,9-7,0
5,9-7,3
6,2-7,4

l
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się

pod horyzontem na wysokości od -8° do -17°, przeto w tablicy I
podane są okresy czasu, w których Słońce spełnia powyższy warunek w tych godzinach zatem możliwe są dostrzeżenia świecących obłoków
nocnych. W tablicy I pod81Ile są momenty w czasie miejscowym, przeto
aby otrzymać je w czasie środkowo-europejskim, należy do czasu tablicowego dodać poprawkę A + lh, gdzie A jest długością geograficzną
miejsca obserwacji wyrażoną w godzinach.
·
świecące obłoki
noone widoczne są (w naszych szerokościa,ch) pTzez cały rok, jednak ze
względu na brak miejsca tablica I podaje godziny ich widoczności
w odstępach dwunastodniowych .
Tablic:~ II podaje orientacyjne kilerunki na horyzoncie ob.szarów występowania świecących
obłoków nocnych.
Dla stycznia i lutego liczby
~.5 b l5 m
li
w nav.riasach odpowiadają latom
.... ,..,

. .. .

.

przestępnym.

l

.

'

••

..

.
ł

li

••

.:j h 50 1'1.

.

' C.u.s

.nni .

.·

• 1
}'.

. ).

i

W dniu 15 czerwca 1953 r.
w Warszawie, w czasie obserwacji gwiazd zmiennych zauważy
łem świecące obłoki nocne w pół
nocno-wschodniej stronie horyzontu o 23h 15m cz. śr. eur.
w momencie, gdy zjawisko było
blisko swego maksimum. Obło!;;
świecił na tle gwiazdozbiorów
Cas i And, barwę miał srebrzystą,
chwilami zielonkawą. Jasność jego ulegała pewnym wahaniom. Obłok powoli obniżał się
~ prrosuwał dość szybko na pół
noc. O 24h 25m zjawisko zmniejszyło

·

swoją

jasność,

zwłaszc7..a

od strony wschodniej, a po 24h
·-'-~------J 30m dość szybko Zlłiilikło. Warlliilki obserwacji były dobre, niebo czyste i bezchmurne, choć
śwtiecące obłoki nocne obserwowlłiile jasne, północna i wschodnia strow Warszaw;ie w dniu 15. VI. 1953 r . na horyzontu (nad Cytadelą) nie
była oświetlona
przez światła
miejskie, Księżyc w wieku 4 dni
zachodził o 2h 10m. cr. śr. europ.
Z takiej pojedyńczej obserwacji nie można wyciągn ą ć daleko idących
wniosków, lecz publikuję ją przede wsrzystkim dlatego, ażeby zachęcić
miłośnlliów do tego rodzaju systematycznych obserwacji; w tym też
celu podaję tablice godzin występowania obłoków. Obserwacje świe
cących obłoków nocnych nie wymagają specjalnych narzędzi, choć pożądane byłoby robienie zdjęć fotograficznych bezpośrednio i przez filtry.
Z szeregu systematyczn~h obserwacji świecących obłoków nocnych,
obejmujących dłuższy okres czasu. można wyciągnąć ciekawe wnioski
dotyczące np. wpływu aktywności Słońca na występowanie obłoków,
a zatem na obe<.'Ilość wodoru (12] na wysokość 82 km oraz obliczyć pa-

URANIA

284

ralaksę obłoków, o ile obserwacje byłyby
odległych miejscowości.

wykonane z dwóch do-statecz-

nie

Wszelkie sprawy .i zapytania dotyczące
cących obłoków nocnych prOISimy kierować
wacyjna Oddziału Wa.rsa:awJSk,i ego P. T. M.
skie 4.

zagadnienia obserwacji świe
pod adresem: Sekcja ObserA., Warszawa, Al. Ujazdow-

1

TABLICA II.

Orientacyjne kierunki na horyzoncie obszarów
cych obłoków nocn ych.
Miesiąc

l

Styczeń

Luty
Marzec
Kwiecień

Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
P aźdlz.ieo:nik

Listopad
Grudzień

l

Szerokość

WSW,
W,
W,
WNW,
NW,
N
NNW,
NW,
WNW,
W,
WSW,
WSW,

ESE
E
E
ENE
NE
NNE
NE

ENE
E
ESE
ESE

świecą

geograficzna

l

50°

występowania

55°

wsw'

ESĘ

W, E
WNW, ENE
NW, NE
N
N
N
NW, NE
WNW, ENE
W, E
WSW . ESE
WSW. ESE

LITERATURA:

;

[ l]
[ 2]
[ 3]
[ 4]
[ 5]
[ 6]
( 7]
[ 8]
[ 9]
[10]
[11]
[12]

T. W. B a ck h o u s e : Meteor. Mag., 20, 133, 1885.
I. S. A s ta p o w i c z: Izw. AN SSSR, s. geogr. i geofiz. 1939, s. 183.
E. Stenz: Urania VI. 1927.
A. L :i s i ck i: Draniw XIX. 32. 1948.
I. D. R o z en b l u m: Bu!l. WAGO No. 12 (19) 1953 s. 20.
Jesse, Hahn, Stubenrauch: Meteor, Zs. 6 (24), 186, 1889.
O. J es s e: Astron. Nachr. 140, 161-168, 1896.
C. S t o r m er: Astrofisica Norvegica, 1, 87-114, 1935.
L. A. Ku l i k: Mirowiedienie 15, 174, 1926.
E. H. V e s t i n e: JCanRAS, 28, 249-272, 303-317, 1933.
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Andrzej Pacholczyk

Sekcja Obserwacyjna P. T. M. A., Warszawa.
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O pewnym sposobie pomiaru

integraln~ jasności
cz~~<sie zaćmienia

w

tarczy

Księżyca

Podczas zaćmienia Księżyca w dniu 19. I. 1954 r. postawiłem sobie
za zadanie ilościowe zbadanie zmian całkowitego oświetlenia tarczy
Księżyca oraz wykreślenie krzywej obserwowanego natężenia światła
odbitego od powierzchni naszego satelity.
Pomiar wykonałem przy pomocy fotometru pomysłu dwóch astronomów kanadyjskich F. L. T a brah i R. M. T a brah ("The Journal
of the Royal Astronamical Society of Canada", Vol. 40, p. 23, 1946),
jednak do wyliczenia zmian. całkowitej jasności tarczy Księżyca w czasie
zaćmienia użyłem swojej własnej metody, ponieważ metoda stosowana
przez wyżej cytowanych autorów wydaje się błędną.
Budowa użytego do obserwacji fotometru jest bardzo prosta. W ognisku obiektywu o dużej jasności umieszcza się protopadle do osi optycznej obiektywu paczkę jednakowych krążków z pólprzeźroczystego papieru, osłabiając światło Księżyca do
plamki o niewielkiej jasności. Przy
~mianie całkowitej jasności Księżyca
zaćmienia dodaje się lub
odejmuje odpowiednią ilość krąż
ków, aby utrzymać plamkę w jej
krytycznej jasności.
Otóż cytowani autorowie uważa

w czasie

'"l
- .•
-'

ją,

- l

o

że

jeżeli

N

światło Księżyca

-l

6

U. T
11=-'4-.~~~~~-...---~~
~ ,.,.,.JI

krążków

wygasza

pełni, czyli odpowiada 100% jasności całkowitej
Księżyca w pełni, to jeden krążek
odpowiada 100: N% jego jasności
w pełni i przy obliczaniu natężenia
światła
biegnącego
od Księżyca
w czasie zaćmienia przemnażają
wielkość 100 : N przez ilość krążków,
wygaszającą światło Księżyca w danym momencie zaćmienia. Powyższy
sposób opiera się na błędnym zala-

w

Krzywa zmiana jasności Księżyca żeniu, że każdy z krążków pochlania
w crz.asti.e zaćmienia 19. I. 1954 r. 1/N część całkowitego promieniowania Księżyca.
W rzeczywistości, jeżeli przez cr oznaczymy współczynnik absorpcji
jednego krążka, a przez J całkow!ite natężenie światła idącego od Księ
zyca, to światło absorbowane przez pierwszy krążek wyrazi się wzorem
Jab =J
zaś natężenie światła

ocr,

przepuszczonego wyrazi
J,

się

wzorem

= J (1-cr).

Każdy następny krążek będzie pochłaniał daną część światła przepuszczonego·przez krążek poprzedni, a nie całkowitego światła, skupionego
przez obiektyw fotometru. Łatwo dowieść (metodą iiildukcji matematyc :~; 
nej), że naJtężenie światła przepuszczonego przez n krążków wyrazi się
wzorem

Jn

Teraz skorzystamy ze wzoru
log

= J (1-cr)n.
JĄ

J;; = 0,4 (mB-mA),

(l)
(2)
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określającego wielkości gwiazdowe mĄ i mn dwóch źródeł promieniowania o natężeniach JĄ i Jn.
W rozpatryw~y~ przypadku JA= J jest natężeniem światła wysy~anego przez ~1ęzyc, Jn = J (1-er)n jest natężeniem światła po przejŚCiu przez n krązków o współczynniku absorpcji er, mA= m - jasnością
~iężyc~, wyrażoną w wielkościach gwiazdowych, mn = mn
wielkoŚCią gwiazdową plamki w fotometrze. Otrzymujemy więc

J

log

J (1-er)n
Po uproszczeniu przez J

log

= 0,4 (mn-m).

(1-er)n

(3)

= 0,4 (m --m).
0

l

Stosując

elementarne przekształcenia powyższego wzoru otrzymujemy
n. 2,5. colog (l-er)= (mn--m).
(4)
Jeżeli plamka na fotometrze podczas oglądania Księżyca w pełni przy
użyciu N krążków miała jasność M wielkości gwiazdowych, to parnię
tając, że wielkość gwiazdowa Księżyca w pełni wynosi -12m,5 i podstawiając do (4): mn =M, m
-12,5, n= N otrzymujemy wzór na
wartość wyrażenia 2,5 colog (l-er)

=

2,5. colog (l-er) =

12,5+M

N
Po podstawieniu (5) do (4) otrzymujemy wzór na
Księżyca w danym momencie zaćmieillia

m=mngdzie mn jest

M+l2,5
N

wielkością gwiazdową

(5)
wielkość gwiazdową

.n ,

plamki na fotometrze a n -

(6}

ilością

krążków użytych w danej obserwacji.
Wielkość gwiazdową plamki na fotometrze mierzymy metodą Argelandera porównując ją z gwiazdami, obserwowanymi przez ten sam
obiektyw i okular. Ponieważ plamka na fotometrze, obserwowana przez
okular posiada pewną powierzchnię, przeto obserwując gwiazdy porównania rozmazujemy ich obrazy przez odpowiednie przesunięcie okularu względem obiektywu tak, aby posiadały one powierzchnię równ·1

powierzchni plamki na fotometrze.
Traktując m jako funkcję dwóch zmiennych: mn oraz M, i
różniczkę zupełną tej funkcji
dm= dmn

n

+N

dM,

tworząc

(7)

widzimy, że maksymalny błąd pomiaru całkowitej jasnosc1 tarczy Księ
jest większy od m;Utsymalnego błędu pomiaru jasności plamki na
fotometrze o wartość maksymalnego błędu pomiaru jasności plamki na
fotometrze w czasie obserwacji Księżyca w pełci, pomnożoną przez
życa

czynnik -

n
N

W czasie zaćmienia Księżyca w dniu 19. I. 1954 r. badałem tą metodą
zmiany jasności całkowitej tarczy Księżyca. Obserwaeja kontrolna w cza-
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pełni Księżyca dala jasność plamki M
5m,5
krążków, wobec czego wzór (6) przyjął postać:

sie

przy

użyciu

N

?137

= 27

m = m 0 - 0,66 . n.
(8)
Jako gwiazd porównania przy pomiarze jasności plamki używałem tych
gwiazd, które w danym momencie miały odległość zenitalną zbliżoną do
odległości zenitalnej Księżyca.
Czyniłem to w celu wyeliminowania
wpływu ekstynkcji atmosferycznej na obserwacje.
Wyniki pomiarów są zestawione w załączonej tabeli, której pierwsza
kolumna zawiera numer obserwacji, druga moment obserwacji w 'czasie
uniwersalnym, trzecia - ilość krążków, czwarta - janość plamki na
fotometrze, piąta- wielkość gwiazdową Księżyca, wyliczoną z wzoru t8J.
TABELA

zmian

OBSERWACJI

całkowitej jasności

tarczy w czasie
w dniu 19. I. 1954 r.
(objaśnienia w tekście)

No

t
~

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

a

t5
16
t7

U. T.
h

m

1
1
1
1
1
2
2
3
3
3
4
4
4
4

05
35
53
03
13
23
37
43
08
45
05
"7
46
00
14
16
30

o
o
o

n
25
25
25
24
19
15
11

7
4
2
4
12
19
22
25

25
25

l

mn
m

5.t
5.1
5.3
5.0
3.5
2.:1

+1.2

-0.1
-0.9
-1.5
-0.7
+ 1.8
4.5
4.5
5.4
5.3
5.3

l

zaćmienia

m
m

-11.4
- 11.4-tU!
-10.8
- 9.0
- 7.6
6.1
- 4-.7
- 3.5
- 2.8
- 3.3
- 6.1
-- 8.0
-10.0
-11.1
- 11.2
-tU

Warunki atmosferyczne w czasie obserwacji były złe, pomiary wykonywałem tylko w chwilach przejaśnień, których było niewiele, tym
tłumaczy sd.ę mała ilość

obserwacjL
Warszawa 10. II. 1954.

Andrzej Pachotczyk

Z KORESPODENCJI
Możliwość

istnienia nieznanego krateru meteorytowego na Syberii
specjalnie

meteorytyką

w rozmowach z kolegami,

Zajmując się

miłośnikami

nie omijam sposobności, aby
astronomii, zainteresować ich
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tym przedmiotem, a przy sposobności i uzyskać może od nich te czy
inne dane, spostrzeżenia lub wiadomości, które mogłyby przyczynić się
do odkryć na tym polu. Wyniki jednej z takich rozmów czuję się w obowiązku podać do wiadomo$ci w Uramii, która dociera również do ZSRR
i może zainteresować meteorytyków radzieckich.
Nasz członek, inżynier S. T., w latach 1907-1908 przebywał na Syberii, gd.de pracował jako mierniczy "Pieriesjelenczeskago Uprawlenija".
Mieszkając w Czycie, dokonywał on wielu wycieczek konno i piechotą
w różne okolice tajgi, zarówno przy wypełnianiu swych obowiązków,
jak również odwiedzając rozproszonych w terenie kolegów mierniczych
oraz - przy sposobności - polując. Wyjechał on kiedyś w towarzystwie
myśliwego Buriaty służbowo z Czyty na pól:noc, w kierunku rzeki
Witim, przeprawił się przez tę rzekę w miejscu zwanym rwanichin
Pieriewoz, aby pracować w okolicy Zaimki Poliwcewa w promieniu od
przeprawy około 30 km. Wtem ujrzał jeziorko położone pośród rzadkiej
tajgi modrzewiowej, a na jeziorku kaczki, do których jednak nie strzelał,
ponieważ nie miał z sobą psa ani nie było w pobliżu łódki. Zwrócił natomiast uwagę na kształt tego jeziorka zupełnie kolisty, Srednica jego
mogła wynosić paręset, może kilkaset metrów. Na pewnej przestrzeni
wokół jeziorka drzewa modrzewiowe były znacznie rzadsze, a przy
tym młodsze, niż las modrzewiowy w otaczającej tajdze. Okolica nie
wykazywała żadnych
śladów pochodzenia wulkanicznego i w ogóle
w czasie swych licznych vtycieczek mój rozmówca nie spotkał nie tylko
podobnej formacji, ale w ogóle nie spotykał jezior.
Jeziorko to zwróciło na siebie uwagę również pracujących w tej
okolicy jego kolegów mierniczych, tak iż nawet jeden z nich jeziorko
sfotografował. Odbitkę fotografii posiadał przed wojną mój rozmówca.
Niestety zaginęła ona podczas powstania. Już T. oraz jego koledzy nieraz zastanawiali się nad możliwym pochodzeniem tego jeziorka, ale
oczywiście nie przyszło im nawet do głowy, aby wiązać je w jakikolwiek sposób z meteorytami, czy też przypisywać mu pochodzenie kosmiczne, czemu nie można się zresztą dziwić, ponieważ o krat.erach kosmicznych było w tym czasie głucho nie tylko na Syberii ale i na całym
świecie. Na moje zapytanie, czy nie zauważył on wkoło jeziorka tzw.
,,kołnier7Ja", nie mógł mi mój rozmówca udzieLić wyraźnej odpowiedzi.
W każdym razie opisana formacja musiała bardzo żywo uderzyć
i zainteresować tych jeszcze wówczas nader młodych ludzi, skoro pamięć o niej po tylu latach jest jeszcze tak żywa w umyśle mego roomówcy.
Jest rzeczą ciekawą, że na północo-wschód od okolicy, gdzie może
znajdować się wspomniane
wyżej jeziorko, a mianowicie w okolicy
wpadającej do .Witimu rzeki Niro znaleziony został w r. 1854 meteoryt
żelazny odmiany oktaedrytów. Meteoryt ten znany jest również pod
nazwą Wierchnie Udinski. Według literatury współrzędne miejsca zna-
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lezienia są następujące: cp = 54° 46'N i A. = 113° 59'E. Znaleziono wówczas,
jak podaje Wi.ilfing, l okaz wagi 18,5 kg, z którego wg Krinowa zachowało się w zbiorach świata 14,248 kg.
Daleki będąc od czynienia jakichkolwiek zbyt pospiesznych skoja-rzeń lub przypuszczeń na temat pochodzenia wspomnianego jeziorka
uważam, że sprawa godna byłaby bliższego zbadania, tym bardziej, że
jeziorko położone jest niezbyt daleko od miejsc zamieszkanych i należy
przypuszczać, że ludzie miejscowi, szczególnie myśliwi, znają je dobrze
i mogliby bez trudu doprowadzić na miejsce, ew. wysłanych na jego
zbadanie specjalistów. W ostatecznym razie wykrycie go z samolotu nie
byłoby przypuszczalnie rzeczą trudną.
Jerzy Pokrzywnicki.

Errata: Urania T. XXV, str. 241, w. 3 od
w. 5 od góry należy skreślić.

dołu należy skreślić.

Str. 259

KALENDARZYK ASTRONOMICZNY
na wrzesień 1954 r.
Wszystkiie :z:jawlisika podano w czasie środkowo-europejskim. Przez
'lunety obserwować można zmiany położellllia i jasnośc:i planetek Ilis
i Westy, obie jaiko gwiazdki 8-mej wielk. gwiazd. Westa. zbtżająca się do
Ziemi, widoczna jest w drugiej części nocy na pograniczu gwiazdozbiorów Byka, Bliźniąt i Oriona. Iryda, oddalająca się od z :cmi. osiągalna
jest wieczorami na prawo od gwiazdy beta Wodnika.
1. do 11. Przed świtem dostrzec można na wschodnim niebie smugę
światła zodiakalnego, biegnącego przez gwiarzdozbiory Zwierzyńca
Niebieskiego, skośnie do horyzontu.
1. Jow1sz święcący na tle gwiazdozbioru Bliźniąt przechodzi przez
obszar, objęty mapką w Uranii na str. 66. Znajduje się whsnie blisko
środka mapki, tuż nad linią przerywaną, oznaczającą drogę Urana.
W dniu 21. X. Jowisz osiągnie brzeg mapki w pobliżu prawe·go górnego narożnika.
1. Wkrótce po z.achod.ZJie Słońca znajdz.i.emy nisko na zach'Jdnim niebie stojący sierp Księżyca ze światłem popielatym. Na prawo powyżej niego świeci jasna Wenus jako gwiazda minus 4-tej wielkości.
Na prawo od Wenus, blisko niej niełatwo dostrzec można gwiazdę
1-szej wielk. Kłos Panny o przeszło 5 WILelkości słabszą od Wenu~. Na
lewo powyżej Księżyca znajduje się Saturn, tylko o '/2 wielk. jaśnie>
szy niż Kłos. Niewysoko nad południowym horyzontem świeci wówczas jasny czerwony Mars jako gwti.azda minus 1-szej wieli{.
l. 16h We~nus w złączeniu z Księżycem w odstępie 3° na północ.
1. 17h Neptun w złączeilliu z Księżycem w odstępie 7° na północ.
2. 15h We~nus w złączeniu z Neptunem, Wenus 4° na południe.
2. 15h Saturn w z.łącz.eniu z Księżycem w odstępie 7° na północ.
4. Wtie:cwrem na lewo od Księżyca SWleci czerwona gw1azda 1-szej
wielk. Antares w gwiazdozbiorze Skorpiona.
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5. Nad ranem o 4h 3m nastąpi zaćmielilie IV-tego sateLity Jowtisza,
pierwsze wtido=.e w Folsce po przerWiie 3 lat. Satelita zniknie
w miejscu w odstępie 2 średnic tarczy Jowisza na lewo od tarczy
(w lunede odwracającej obrazy).
6. 7h Wenus w największym "Odchyleniu 46° na wschód od Słor'lca. Okoki tej daty przez lunety Wlidać planetę w fa.z.ie polówki tarczy
(patrz Urania str. 130).
6. Wieczore m na lewo od Księżyca świeci Mars, a w odstępie niecałych 2° powyżej Marsa gwiazda 3-ciej wielk. lambda Strzelca.
7. llh Mars w złączeniu z Księżycem w odstępie 3° na południe. Wieczorem zobaczymy Marsa wraz z gwiazdą lambda Strzelca na
prawo od Kstiężyca. Na lewo poniżej Księżyca widać gw1azdę 2-giej
wielkości sigma Strzelca, z którą Mars znajdzie się w złączeniu
20. IX.
I? 15h Jowisz w złączeniu z Folluksem w odstępie 7° na południe.
16. 4h Wenus w złączeniu z Saturnem, słabszym o 5 wticlk. od niej.
Wenus 6° na południ e od Saturna.
17,18. Na prawo od Księżyca widać gromadę gWlia.zd, Flejady, od których Księżyc odsuwa się w ciągu nocy na lewo.
20. !8h Mars znajduje się w bardzo blilSk~'rn złąc.zenJiu z gwiazdą ~-giej
w ie lk., sigma Strzelca słabszą od planety o 3 wielkości i .3w i e<'ącą
w odstępie zaledWile 2 mi:nut łuku na północ od środka tarczy Marsa.
Dla gołego oka oba ciała nieb ieskie zleWiają się w jedną gwiazdę.
20./21. Na lewo od Księżyca świecą 3 jasne gwtiazdy: Jowi sz (minus
P/z wielk:.), Folluks i Kastor (pierwszej wielkości).
21. 17h Jowisz w złączeniu z Księżycem w odst<:pie 1° na północ. Fo
północy JOIWisz widoczny będzie powyżej wschodzącego Księżyca,
jeszcze wyżej Folluks i Kastor.
21. 20h Uran w złączeniu z Księżycem w odstępi e 2° na północ.
23. 14h 56m Słońce ZUJajduje się w punkcie Wagi, na przecięciu się
równika niebi>e5kiego z ekliptyką . OznaC'z.a to początek jesiellli astronomicznej. Funkt ten obecnie znajduje się na obszarze gwtiazdozbioru Fanny, przez który to obszar tarcza Słońca przechodzi w czasie od 16. IX. do 31. X. 54.
23. 18h Merkury w złączeniu z Kłosem Fanny, ruiewidocznym z powodu
bliskości Słońca. Odstęp obydwu ciał niebieskich wynosi 6/10 stopnia.
23./24. Na lewo od leżącego sierpa K&iężyca, uzupełnionego światłem popielatym (widocznym do 26. IX.) do pełnej tarczy, świeci gwiazda
1-szej wielk. Regulus z gwiazdozbioru Lwa, która następnej nocy
znajdzie się już na prawo powyżej Ksi~życa.
od 25. IX. Na rannym niebie, krótko przed świtem widoczna jest znowu
słaba poświata światła zodiakia·l nego.
26. 6h Merkury w nJiewidocznym złączenliu z Neptunem, odstęp 3°.
29. 2h Neptun w niewidocznym złączenń.u z Księży~m. odstęp 7°.
29 . gh Merkury w niewidocznym zJ:ączeniu z Księżycem, odstęp 3°.
~O. 3h Saturn w rurewidocznym złączeniu z Księżycem, odstęp 7°.
30. Wczesnym v.1i~rem, za,r az po zachodz.Le Słońca, 1os1.rzcc można
stojący sierj) Księżyca re światłem popielatym, a na lewo ()d niego
planete Wenus, która o 23h będzie w złączen:iu z Księżye+-!"1 w odstępie 1° na południe .
Minima Algola: ld lh7; 3d 22.h6: 6d 19.h4; 18d 6.h7; 2ld 3.h5; 23d 24.h3;
26d 21.hl i 29d 17.h9.
Minima Beta Liry: Ud 2h i 24d lh.
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Zjawiska w układzie satelitów Jowisza:
c - cień satelity przechodzi przez tarczę Jowisza (ciemna plamka).
• - zasłonięcie przez tarczę; pz, kz - początek (koniec) zaćmienia.
O - satelita niewidoczny, gdyż znajduje się na tle tarczy Jowisza.
Wrze~;eń

d

h

1951.:
d

m

u

3
do 1.10
,• _ II
5
od 3.43
c III
5
od 4.03 pz • IV
6
od 3,06 pz !t I
7
do 2.42
c I
7 1.27-3,4-3
o I
8
do 0.53
I
8
od 4.01
c II
9
do l 15
•Jli
tO
do 3.57
H
14 0.08-3,31 O IV

14
15
16
16
17
19
21
22
22
22

•

•

·;;
• .!~'-- o1l

rh czasu

:! ...:l '2 -~

I- - - - - - -1 u~

a

Rekt.\ Deki.
m

h

29Vlll.
8 IX.
t8
28
8 X.

1

ro 27.8
II

04.1

rr 4o.o

+
+
+

I2 I5.9 I2 52.2 -

0

e:

•

.m

~

W'~.., arszaw1'e
(czas śr.-eur.)

•

l

9 38 5 59 +
2 ro +
I 43 +
s 36 +

Miasto

1 --~---

wsch. \ zach

m

,

hm

1·2
2'0
s·s
9.0
I2.2

23. JX. 15b równonoc. jesit;:nna,

4
4
s
5
5

4I
57
14
30
47

początek

h

m

18 32
I~ 09
17 45
17 22
I6 59

Szczecin
Poznań
Wrocław

Gdynia
Kraków
Białystok

jesieni

aatronom1czneJ.

o"'

Najbliżej

Fazy :
Wrzesień:

WWmnwio l

rh czasu
środ.•europ .

Rekt. \
h m
3IVIII I2 J6
2 l X 13 47
15 '-4
4
6
17 o8
8
r8 s6
lO
20 44
12
22 30
O 16
14

x.

18. IX. 1954

8.

wsch. \ zach.

wsch. \ zach.

h

m

h

m

5
5
5
5
5
5

39
30
30
22
19
os

18
18
18
17
17
17

13
03
o1
57
49
38

h

6
6
6
5
5
5

m

14
04
02
59
49
39

KSIĘŻYC 1954

Wrzesień:

.,
.....

d
h m
23
do 0.58 c
23
do 2.08 o l
23 1.35-4 57pz e kziii
24
od 4.15 pz • II
26
do 1,01:1 c II
26 0,48-3.32
o n
26
do 23,550 III
29
od 3 15 pz • I
30
0.37-2,52 c I
30
1.49-405 o I
30
do 25,14
l

SŁOŃCE 1954

Wrzesień:

środ.-europ.

h m
2.21-4.36 c
I
od 3.26 o I
do 2,51
I
do 0.58• kziH
od 2.06
od l.R9 pz • II
do 050 o n
od 4.15
c l
do 0.57 kz IV
[
1.21 pz
Uil-4.48
I

(czas.

Deki.

śr.-eur.)

wsch. \ zach.
m

h

8 16
7'2
- I6'2 10 36
-22'6 12 so
- 25'0 14 42
-22'8 15 57
- rs·s 16 46
- s·o 17 23
+ 7.2 18 Ol

I8
19
20
22
24

-

o

h

5 13 28

o

SI
28
27
03
22
I 41
4 26
7 19

rh

czasu

środ.-europ.

W Warszawie
(czas śr.-eur.)

Rekt. \ Deki.
m
2 lO
h

m

I61X.
I8
4 12
20
6 14
22
8 07
24
9 47
26
I I 18
28
12 48
14 20
30

wsch.\ zach
h 1\l
h m
+ r8·o 18 53 lO IS
+ 24.2 20 24 12 55
+ 24'1 22 40 14 41
+ 28'9 25 13 15 38
+ 9'7 2 28 16 15
- o·6 4 52 16 43
-10'8
7 12 17 14
- 18'7
9 31 17 ss
o

Najdalej od Ziemi : 24 2S 0 l 804 tli•

Ziemi; 1'• 21k

Pierwsza kwadra
d h m

.,
......,

Pełnia

d

h

m

12 21 19

Ostatnia kwadra
d h
m

19

12 II

N6w
h
m
27 Ol 50
d

1954

h

17
17
17
17
17
16

m

24
J6
16
o6
os
so

292

URANIA

PLANETY
MERKURY
Data

th czasu
Środ.-europ.

1954

Rekt.

l

wsch.

8~4

29.VIII.I
s6m +
sb 2Jm
8. IX. I I 59
+ 0.7 6 24
IB.
I2 54
- 6.6
7 I3
28,
I3 43
- 12.8
8 00
Zachodzi wkrótce po zachodzie
i nie jest widoczny na wieczornym

l

l

zach.

Rekt.

l I8b
5~
I8 35

b

13
13
14
14

l 18

17
I7 49

Słońca

niebie.

MARS
22 30
07
-27.6 IS s s
22 I3
8. IX.
25
-27.2 IS 34
IB.
-26.6 15 10
22 Ol
46
28
2I 52
lO
-25·7 14 47
Mars świeci wieczorami jako jasna czerwona gwiazda nisko nad południowym
horyzontem w Strzelcu.
29. Vlll.
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I~
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JOWISZ
o 30
7 3I
O Ol
21 .6
7 39
21.3 23 27
7 46
21.0 22 56
7 53
Jowisz jest jasną gwiazdą,
cą w drugiej części no ...y
l Kastora i Polluksa.

l

+
+

29. VIII.,14 13 , - II.O IO 15 1 20 26
18. IX 14 20
- II .6
9 o6
I9 n
8. X. 14 28
- 12.4
8 oo
17 56
Saturn jako gwiazda 1-szej wielk. norusza się na granicy Panny i Wagi. 16. IX.
jest w złączeniu z Wenus.
NEPTUN

l

zach.
b

m

19
I9
18
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35
07
37
07

6. IX. w najwiękozrm odchyieoiu 4@ n•
woch6d od Słońca . eat gwiud11 wieczor·
Dl\ widoczni\ kr6tko po zachodzie Słońca•

URAN

l 161615 4941I6
l 15 o6
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poniżej

l

7 52 1
.4, o 53
17 o6
+ 2I
21.3 23 36
15 SI
7 s6
7 ss
u .2 22 2I
14 34
Urana zn a leźć można z pomocą
mapki w Uranii str. 66, opodal
Jowisza.

l

29. VIII., 13 32
7.8
9 I5
20 02
8.
X 13 36
- 8.3
6 46
I7 27
Neptun znajduje się w sąsiedztwie W enus i przestaje być widocznym na jasnym
tle nieba.

l

=~~:!\

SATURN

l-

W Warszawie
czas środ.-eur.

l

l

PLUTON

l

IO 03 + 22.4 1 2 57
19 24
IO o8 + 22. t
O 27
16 50
Pluton po sierpniowym zł ączeniu
ze Słońcem pozostaje nadal nieosiągalny przez cały mi e siąc .

--------~------~--------~--------~-------·
Planetka 126. VIII. I9S41 s. IX. I9S4
IS. IX. I954
2s . IX. I9S4
NrNazwaJasność

Rekt.

l

Deki.

Rekt.

l Deki.

Rekt.

l Deki.

Rekt.

l Deki.

Dla odszukania planetki należy w cittgu szeregu po~odnycb wieczor6w wykonać dokładne
rysunki z wazyatkimi nawet najałabszymi gwiazda,m1 dostrzegalnymi plzez używaną lunetfł
w okolicy nieba wskazanej przez w półrzędne planetki . Pr.zez porównanie rysunków zna·
leźć można planetkę jako t~ z poir6d gwi.u:d, kt6ra zmieniała aw• położenie z dnia na dzień
jednakowo w tym aamym kierunku
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KOMUNIKATY KÓL P'l'MA
na mlt>sląc wrzt>sleń 1954 r.
Gliwice - 1. Sekretariat Koła jest czynny w poniedziałki l czwartki (godz. 16-19)
w Gliwicach, ul. Sobieskiego 26, tel. 49-77 - inż. T. Adamski.
2. Biblioteka jes t czynna przy sekretariacie.
3. Pokazy nieba odbywaja się w każdy bezchmurny wieczór po uprzednim
telefonicznym porozumieniu stę:
Gliwice - ul. Sobieskiego 26, tel. 49-77 - inż . T . Adamski.
Ruda SI. - •1!. 3-go MaJa 32, te!. 524-67 i 524-69 - J . Kasza .
Stalinogród-Dąb, ul. Wlejska 7, tel. 319-87 Jan Palt.
Kraków - l. Sekretariat Kola jest czynny codziennie w godzinach 9-13 l 16- 19
(soboty 9-13), ul. św. Tomasza 30f8, tcl. 538-92.
2. W dniach 10. IX . br. (piątek) i 25. IX . br. (sobota) o godzinie 18 odbędą się
referatowo-dyskusyjne ,.Wieczory astronomiczne"; sala PTMA, ul. św. Tomasza 30.
Lódź 1. Sekretariat Kola jest czynny w poniedziałki od godz. 18 do 20, ul. Moniuszki 4a (M. D. K.), pokój 350.
2. Dostrzegalnia jest czynna w pogodne poniedziałki i czwartki w godz. 18-21.
Nowy Sącz - Sekretariat Kola jest czynny we wtorki l piątki w godz. 17-19
w lokalu Kola, ul. Jagiellońska 50a.
Poznań l. Sekretariat Koła jest czynny we wtorki i czwartki w godzinach 17-19
w lokalu Koła, ul. Chełmońskiego l, te!. 74-41.
2. W dniu 22. IX. br. (środa) o godz. 19 odbędzie się odczyt prof. dr J. Witkowsklego pt.: ,.Zaćmienie Słońca 30. VI. 1954"; sala Pozn. Tow . Przyjaciół Nauk,
ul. Lampego 26/27.
Toruń l. Sekretariat Koła jest czynny w poniedziałki l czwartki w godzinach
18-20 oraz w soboty w godz. 17-1~ w lokalu Koła przy ul. Kopernika 17.
W tych samych dniach l godzinach odbywają się zajęcia świetlicowe l jest
czynna biblioteka.
2. Dnia 13. IX. br. (poniedziałek), o godz. 18 odbędzie się odczyt mgr A. Lisickiego pt. ,. Z wyprawy astronomicznej do ZSRR" . Dnia 27. IX. br. (poniedziałek), godz. 18 odczyt A . Ładusuna pt. "Przechowywanie czasu". Ouydwa
odczyty odbędą się w lokalu PTMA, ul. Kopernika 17.
Warszawa l. Seluetariat Kola jest czynny we wtorki, czwar.t kl 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. 2()-22.
3. W ctniu 16. IX . br. (czwartek) , o godz. 19 min. 30 odbędzie się odczyt A .
Pacholczyka pt. ,.Kot ona ' łon e czna i polaryzacja z instrumentalnymi demonstracjarni" .
Płyty

szklane na zwierciadła teleskopowe o średnicy 150 mm, grubości 30 mm rozprowadza dla członków Towarzystwa Zarząd Gl. PTMA w cenie z! 50 (2 pły
ty, 50 gramów tlenku ceru d~ pol"rowanta luster wraz z przesyłką pocztową).
Wysyła sil: po otrzymaniu wpłaty na konto PKO: 4-113-5227.

Kompletujemy roczniki "Uranii". Wobec wyczerpania nakładu następuJących numerów " Uranii": 7-9 z r. 1948; 9-10 i 11- 12 z r. 1951; l , 2, 3 l 9 z r . 1952, oraz
od l do 6 z r. 1953 - Zarząd GI. PTIVIA prosi Czytelników, którzy nie komple tuj ą " Uran ii ", o odstępownnie nam wymienionych zeszytów za zwrotem
ich wartości l kosztów przesyłki.
Odznaki PTMA, dla członków zwycza jnych (emaliowane) w cenie 25 zł (plu s
4 zł. n a kos zta przes ylkt) oraz. dla cdonków-kandydatów (oksydowane) w ce:tie
zł . <t.50 (be z kosztów prze s yłki) są do nabycia w biurze Zarządu GI. PTMA .
Obrotowa Mapka Nieba, do na s tawian ia na okr e ślony dzień i godzinę, ułatwia
r o zpoz n a wani e gwia zdozbioró w . Mapki są do nabycia w biurze Zarządu GI .
PTMA , w cenie 9 zł (plus 4 zł na koszta przesyłki) .
"Ntebo rr?. cz lornetkę" dr a J . Pagaczewskic'(o - str. 112 - cena 4 zł (plus l zł
na kos zta prz e syłki) jest do nabycia w bturze Zarządu GI. PTMA.
Składka członków zwyczajnych wynosi 16 zł
za rok kalendarzowy, a człon
ków-kandydatów <u.cznlowie szkół średnich) 6 zł za rok szkolny . Członkowie
nowo.wstępujący wypełniają deklarację przystąpienia l wpłacają jednorazowo
wpisowe. zł 1.50.
Wszelkich · wpłat należy dokonywać na konto Zarządu Gł. PTMA, Kraków, ul.
św. Tomasza 30/d. 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
składki członkowskiej .
Dla nieczłonków prenumerata roczna wynosi 24 zł.
Cena zeszytu l zł.
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Pismo zalecone reskryptem Ministerstwa Oświaty z dnia 20. X. 1950 roku,
Nr Oc-506/50, jako pożądane w bibliotekach licealnych i nauczycielskich.

KONRAD RUDNICKI -

Warszawa

URAN
Mimo, że Urana można dostrzec gołym okiem na niebie,
nie znano go w starożytności i został odkryty dopiero przy
pomocy lunety. Mianowicie wiosną 1781 roku znakomlity konstruktor teleskopów i wytrawny obserwator W i l l i a m H ers c h e 1 1 ) dostrzegł wśród słabych gwiazd na niebie jedną,
która przedstawiała się nie jako punkt, lecz tarcza. Następne
obserwacje wykazały, że obiekt przesuwa się wśród otaczających gwiazd. Nie było więc wątpliwości, że jest planetą.
Stwierdzono jednocześnie, że jego ruch pomiędzy gwia<zdami,
wprawdzie powolny {l znak zodiaku przebywa Uran w ciągu
7 lat) jest jednak wystarczający, a~by rzucić się w oczy każdemu
obserwatorowi, który obserwowałby Urana choćby przez kilka
miesięcy. Uran mógł więc zostać odkryty wcześniej, nim teleskop
Herschcla pozwolił na dostrzeżenie jego tarczy, żaden z astronomów nie miał jednak powodu do specjalnego zajęcia się
jedną z wielu słabych gwiazdek. Już po odkryciu HerStchela
okazało się nawet, że rzeczywiście Uran byl przedtem obserwowany przy różnych okazjach 16 razy, po raz pierwszy
w roku 1690 przez F l a m s t e e d a i żaden z obserwatorów
nie wiedział, że ma przed oczami nieznaną wielką planetę.
Późniejsze obserwacje Urana pokazały, że jest to planeta
o osobliwym ruchu wirowym.
W obrotach planet panuje regularność polegająca na tym,
1

)

POT. mtykul M. Karpowic:zowej Urania 24, 254 (1953)
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kierunek ich obrotu wokół osi jest zgodny z · kierunkiem
obiegu wokół Słońca i przy tym jest to kierunek jeden dla
wszystkich planet. Wiadomo, że płaszczyzny orbit planet są
nachylone do siebie pod różnymi, niewielkimi zresztą kątami,
a również osie obrotu nie są ściśle prostopadłe do płaszczyzn
orbit. U większości planet są to oddchylenia niewielkie. Nie
można tego natomiast powiedzieć o Uranie, którego oś obrotu
tworzy z prostopadłą do płaszczyzny orbity kąt 82° 1', a przy
tyrrn kierunek ob11otu jest wsteczny.
Norm.1!ny
kterunef 1 obrotu
~
p/dnet
.-'

/

/

Nochv/enie 97/59'

Kierunek oJrctu
prosty /

l

-.... '

~--.:---.

Narhylenie 82'01"

"- kierunek obrotu
\
..;srecl"'J

\

Rys. l. Jest rzeczą umowy, czy powiemy, że
Uran obraca się w kierunku prostym, wokół
osi nachylonej o 97°59 ',
czy też, że w kierunku
wstecznym wokół osi nachylonej o 8201 '.

Ponieważ oś obrotu Urana jest prawie równoległa do pła
szczyzny orbity, a zatem kierunek obrotu niemal prostopadły
do kierunku ruchu orbitalnego planety, więc określenie, czy
oba ruchy odbywają się w tym samym, czy też innym kierunku ma charakter czysto formalny. Op ie,rając si ę na tym,
że oba ruchy większości planet mają kierunek zgodny, mówi
się czasem, że kierunek obrotu Urana też jest zgodny, lecz oś
planety tworzy z kierunkiem prostopadłym do płaszczyzny
orbity kąt 97° 59' Rys. l tłumaczy, że takie określenie jest
całkiem równo!lnaczne powiedzeniu, że obrót jest przeciwny,
a kąt wynosi 82° 1'.
Nachylenie osi obrotu planety do płaszczyzny orbity decyduje o rozkładzie stref klimatycznych. Położenie osi obrotu
w przestrzeni - nie licząc drobnych lub powolnych zmian
wywołanych np. precesją pozostaje niezmienione, co pociąga za sobą w znany wszystkim sposób zmia..~ę pór roku.
Powierzchnię planety można podzielić na pięć zasadniczych
stref klimatycznych. Pierwsza, to strefa tropikalna, obejmująca
obszary bliskie równikowi planety, na które Słońce świeci
czasem prostopadle, w których moż.e znajdować się w zenicie.
Jak to tłumaczy rys. 2 strefa tropikalna rozciąga się po obu

295

URANIA

stronaoch równika planety aż do szerokości równej nachyleniu
osi planety do kierunku prostopadłego z orbitą. Dwie inne
strefy charakterystyczne - to strefy polarne, w których Słońce
czasem - w lecie - wogóle nie zachodzi, a kiedy indziej w zimie - · może wogóle nie wschodzić. Jak pokazuje rys. 2
rozciągają się one od biegunów aż do odległości kątowej równej nachyleniu osi planety. Pomiędzy strefami polarnymi
a tropikalną znajdują się jeszcze dwie strefy umiarkowane.
Równoleżniki oddzielające strefy polarne od umiarkowanych

s~-rel'i

umiari<OM."'>a

l

l

loerunc/r

......_ Pddć!n18 JI':OClil' n i

- - slt:rRCbltjo::ń _

l

Rys. 2. Nachylenie osi planety do płaszczyzny orbity powoduje powstanie odrębnych stref kUmatycz :ych.
się kołami podbiegunowymi, równoleżniki ograniczające strefę tropikalną zwrotnikami. Taki podział na strefy
nie dotyczy tylko planet zwracających ku Słońcu stale tę samą
stronę, a więc Merkurego i być może Wenus.

nazywa

Z rys. 2 wynika bezpośrednio, że im mniejsze jest nachylenie osi planet, tym mniejsze są strefy polaTne i tropikalna.
Gdyby równik planety pokrywał się ściśle z pł::lszczyzną orbity, strefa tropikalna ograniczyłaby się do geometrycznego
koła równika, a strefy polarne do dwu punktów - biegunów (rys. 3 a). Codzień na równiku Słońce przechodziłoby
przez zenit, a na biegunach stale krążyło po horyzoncie. Oczywiścle przy braku nachylenia osi nie byłoby też pór roku.
Nachylenie osi niektórych planet w Układzie Słonecznym jest
rzeczywiście bliskie zera. Na przykład :t%chylenie osi Jowisza
wynosi tylko 3° 6'. Prawie cała powierzchnia tej planety należy do strefy umiarkowanej, co przy niewielkich zmianach
temperatury wywołanych porami roku decyduje o łagodnym
klimacie.

URANIA

296

Nachylenie osi innych planet wynosi przeważnie 20°-30°
(Ziemia - 23° 26'). Im nachylenie osi planety jest większe,
tym większy obszar zajmują strefy polarne i tropikalna. Przy
nachyleniu 45° koła podbiegunowe pokrywałyby się ze zwrotnikami (rys. 3 b). Planeta posiadałaby tylko trzy strefy: dwie
polar.ne i jedną tropikalną.
Ponieważ kierunek obrotu planety jest dla jej klimatu
<.ł

a

b

('

Rys·. 3. Gdy oś obrotu nic jest pochylona, cała powierzchnia planety należy do strefy umiarkow:3.nej (a), gdy kąt nachylenia wynosi 45° zwrotniki pd~rywają się z kołami podbiegunowymi. Strefy
umlilarkowalll'ej nie ma (b), gdy kąt jest je,s zcze więkse;y, zwrotniki
leżą bliżej bieguna niż kola podbiegunowe (c).
obojętny, będziemy w dalszym ciągu mówić dla prostoty, że
nruchylenie ooi Urana wynosi 82°. Przy takim nachyleniu koła
podbiegurrwwe leżą bliżej równika niż zwrotniki odległe za-·
ledwie o 8° od bieguna (rys. 3 c). Rozkład stref klimatycznych
jest więc na Uranie bardzo osobliwy, jedyny w całym Ukła
dzie Słonecznym. Mamy tam mianowicie dwie małe strefy
czysto poJ.arne, jedną również wąską strefę czysto tropikalną
otaczającą róWT!-ik i dwie strefy mieszane, łączące własności
stref polarn.ych i tropikalnych. Są to strefy całkiem różne
od uroirurkowanych stref innych planet. W pewnych poraeh
roku Słońce przechodzi tam przez zenit, czasem krąży stale
nad horyzontem nie zachodząc, a czasem wogóle nie wschodzi
powodując znane zjawiska dni i nocy polarnych.
Na rys. 4 przedstawiony jest schematycznie Uran w czterech położ.eniach na orbicie. W po·łożeniu A zwrócony jest
ku Słońcu niemal ściślE1 bieg-unem. Aż do koła podbieguno.wego, czyli do szerokości 8°, Słońcewogóle nie zachodzi. W strefie czysto tropikalnej mamy wtedy normalne wschody i zachody, a na drugiej półkuli panuje noc polarna. W miar~
wędlrówki :r:;o orbicie kąt między osią planety, a kieTUillkiem
ku Słm1cu zwiększa się coraz bardziej. Coraz bardziej zwęża
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się koło nocy i dnia polarnego, a zwiększa obszar, w którym
następują normalne wschody i zachody. Wreszcie w położe
niu B oś ustawiona jest prostopadle do kierunku padania
promieni słonecznych. N a całej planecie poza biegunami
Słońce wschodzi i zachodzi. Osobliwości klimatyczne Urana
znikają i panuje na nim taka sytuacja, jak na Ziemi w czasie
równonocy. Później kąt między osią i kierunkiem ku Słońcu

znowu maleje, aż wreszcie w położeniu C noc polarna i dz!eń

Rys. 4. W czasie obiegu Urana wokół Słońca, dwukratiDe
jest on zwrócony do ntego prawie ściśle bieguniami (polożentia
A i C) I dwu.kro1m.ie oś obrotu us.t awia się prostopadle do
k:ieruku pad<mia promieni sl·onecznych (po·łożerua B i D).

zachodzi na przeciwnych półkulach niż w położeniu A. W D
mamy następną róv.;nonoc i planeta znowu dąży do położe
nia A.
Ruch Słońca na niebie obserwowany z samego UraJna przedZer/t{

Rys. 5.
Skomplikowany ruch
dzienny
Słońca
obserwowany
z Urana w różnych porach roku.
Słońce cz.asem przechodzi przez
zenit. a czasem występuje noc
polarna.

stawiałby się dość osobliwie.
niebieskiej, jaką wiedziałby

Rys. 5 przedstawia widok sfery
obserwator w mieszaJnej strefie
klimatycznej w szerokości 40°. W położeniu A na orbide Słońce
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znajduje się tuż przy biegunie niebieskim i zatacza niewielkie kółko wokół niego, Zll1.ajdując się zgrubsza stale w tym
samym miejscu nieba, niemal, jak nasza gwiazda Biegunowa.
Takie położenie odpowiada przesileniu letniemu. Następnie
dzienna droga Słońca po niebie staje się coraz większym lmłem. W pośrednim położeniu na orbicie za:znaJczonym punktem
E na rys. 4 Słońce przez chwilkę w pobliżu równonocy chowa
się już pod horyzontem, w południe zaś będzie stać w zenicie.
W chwili równonocy jesiennej będzie krążyło całkiem podobnie jak na Ziemi po równiku niebieskim, przebywając tyle
czasu pod horyzontem, co i nad nim (położenie B). Następnie
jego droga będzie coraz. bardziej przesuwać się ku drugiemu
biegunowi. Wreszd.e od położenia F począwszy, przestanie
wschodzić. Nastanie noc polarna.
Jak widać różnice w ilości dostarczanej energii słonecznej
w ciągu doby są dla tego samego miejsca na Uranie olbrzymie. Trudno jednak powiedzieć, że ma to duży wpływ na jego
klimat, gdyż Uran niewątpliwie jest otoczony bardzo grubą
atmosferą. Jego średnia gęsto·ść wynosząca: 1,26 g/cm 3 zbliżona
do gęstości Jowisza może być wskazówką podobnej budowy
fizycZ!llej. W odpowiednio grubej atmosferze prądy gazów są
w stanie przenosić duże \ilości ciepła; \i w znacznej mierze
wyrównywać różnice temperatury.
Nie trzeba też myśleć, że w chwili, gdy Słońce znajduje
się w zenicie nad jakimś miejscem Urana, panuje tam tropikalny upał, w ziemskim znaczeniu tego wyrazu. Uran jest
odległy od Słońca o 19,190 jednostek astronomicznych (przeszło 2,868 mln. km) i średnia temperatura jego powierzchni
wynosi zaledwie 180° poniżej zera.
Obserwacje Urana są trudne. Średnica jego wg dość nieścisłych pomirurów, utrudnionych rozmytym zarysem brzegów
planety, wynosi 51 tys. km (prawie dokładnie 4 średnice Ziemi),
a albedo, czyli zdolność odbijania światła aż 0,45 ezyli nie
jest wiele gorsze niż u W en u s. Mimo to w najkorzystniejszych
warunkach można go dojrzeć gołym okiem ledwie jako słabą
gwiazdkę 5,5 wielkości. Na ogół 1blask ma nieco mniejszy,
a czasem przekracza nawet 6 wielkość gwiazdową. Wpływa
na . to zarówno słabe oświetlenie Słońcem, jak i duża odległość od Ziemi. Jego średnica kątowa wynosi zaledwie 4" tak,
że oprócz równoległych pasów podobnvch jak na Jowiszu
i Saturnie, trudno cokolwiek więcej dostrzec na jego powierzchni.
Analiza widmowa wykryła na Uranie amoniak i metan,
przy czym procent tego pierwszego jest jeszcze mniejszy niż
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na Saturnie. Natomiast metan występuje tak obficie w atmosferze, że wskutek pochłaniania przez niego promieni czerwonych i żółtych sama planeta wydaje się zielonkawa.
Metodami spektralnymi na podstawie efektu Dopplera daje
się też wyznaczyć okres obrotu wirowego wynoszący nie całe
11 godzin.
Uran posiada 5 księżyców. Największy z nich: Tytania, obiegający Urana w ciągu 8 dni, posiada średnicę 2-3 razy mniejszą od naszego Księżyca. Podobne rozmiary ma Oberon, którego okres obiegu wynosi 113 dni. Zresztą pomiary średnic są
tu bardzo utrudnione dużą odległością. Z tego samego powodu
prawie nic nie wiadomo o budowie fizycznej któregokolwiek
z księżyców Urana.
Dość ciekawa jest okoliczność, że księżyce Urana grupują
się na ogół wokół planety zgodnie z rozmiarami liniowymi.
Najbliżej krąży malutka Miranda (17 wielkoiŚć gwiazdowa),
dalej nieco większe: Ariel i Umbriel, a Tytania i Oberon są
najbardziej zewnętrzne ze znanych.
WIESŁAW WIŚNIEWSKI

CHIŃSKA

-

Kraków

ASTRONOMIA W DAWNYCH WIEKACH
\

Wielu historyków astronomii oddaje pierwszeństwo astronomii Grecji i Babilonu, umniejszając niesłusznie zasługi
Chin w tej dziedzinie nauki. Wynika to przede wszystkim
z trudności, jaką sprawia poznanle chińskiego języka. W astronomii Chin są dwie karty odróżniające ją wyraźnie od greckiej. Pierwsza, to ·jej nastawienie na praktyczne zastosowania,
druga - to ciągła i długa historia. Może astroinJomia chińska
nie miała tak rozbudowanej teorii jak grecka, ale była za to
powszechna i niezrównana pod względem żmudnego zbierania obserwacji i zużytkowywania zjawisk astronomicznych
w życiu codziennym.
Chiny były krajem rolniczym. Od dokładnej znajomości
momentów zmiany pór roku zależały osiągnięcia rolnictwa. To
też olbrzymim osiągnięciem najdawniejszego okresu było
stworzenie kalendarza opartego na ruchu Księżyca i Słońca
dokoła Ziemi. Rok składał się z 1'3.66 dni i dzielił się na 13 miesięcy (na zachodzie uregulowano kalendarz dopiero w 46 r.
p. n. e. za czasów Juliusza Cezara). Doskonale posługiwano się
kalendarzem księżycowym i słonecznym, godząc je ·z e sobą,
bowiem już około 595 r. p. n. e., czyli na 160 lat przed Metonem, istniało prawo dodawania 7 dodatkowych miesięcy za
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każde 19 lat. Ze względu na ścisłe uzależnienie rolnictwa od
zjawisk astronomicznych znajomość ich była powszechna.
Istnieli urzędnicy, do których obowiązków należało obserwowanie wschodów jasnych gwiazd i gwiazdozbiorów celem ustalania pór roku.
Już około 300 r. p. n. e. poznano dokładniej długość roku
słonecznego; znaleziono dla niej wartość 3651/4 dni (wartość
tę w 260 lat później przyjęto dla kalendarza juliańskiego).
Dzięki stałym obserwacjom dostrzegano wiele rzadkich
zjawisk astronomicznych. Wiele wagi przykładano do obserwowania i przepowiadania zaćmień Księżyca i Słońca. Astronomowie chińscy już na 200 lat przed naszą erą potrafili
przewidywać zaćmienia. Wszelkie 'tego 'rodzaju wydarzenia
były zapisywane. Pierwsze pojawienie się komety komety
Halleya - zanotowano w 2316 r. p. n. e. Od tego czasu, zapiski dotyczące pojawień się komet (m. i. komety Halleya)
były prowadzone systematycznie aż do r. 1607 n. e.
Za pierwszego obserwatora plam słonecznych · uważa si~
dziś Keplera, gdy tymczasem kroniki chińskie zawierają
obserwacje plam słonecznych od roku 28 p. n. e. Ponynając
od r. 28 do końca X wieku zaobserwowano (bez pomocy lunet!) około 50 plam słonecznych.
Wiele uwagi poświęcano obserwacjom planet. Znano stosunkowo bardzo dokładnie, jak na owe cz~1sy, ich ok~·csy synodyczne i gwiazdowe. Np. około 100 roku p. n. e. r:o ... awdn .J
dla Jowisza okres gwiazdowy równy 12 lat (obecnie p rzy jęta
wartość 11,86 lat).
Zainteresowania astmnomów chińskich biegły w rÓŻif'lych
kierunkach. Zyjąey w latach 78-139 n. e. astronom Czżan ·
Chen zbudował globus niebieski i sejsmoskop notujący trzę
sienia ziemi z dużych odległości. Jego globus niebieski byl
poruszany parowym mechanizmem zegarowym. Uczony te :1
głosił teorię, że wszechświat jest nieogranicz ony w Ct:lsi..:
i przestrzeni.
Badano ruch precesyjny i już w VII w. podano na jeg1
szybkość wartość l 0 na 75 lat, czyli wartość bliską rzeczywistej, podczas gdy w Europie jeszcze i w wiekach średnich
opierano się na wartości podanej przez Hipparcha, równej 1'1
na 100 lat.
Około roku 480 n. e. astronom Czu Czun-Czii obliczył wiel·
kość liczby n z dokładnością do 7 miejsca za przecinkiem.
Astronom Czżan Czy-Siń podał warunki występowanh
zaćmień Słońca i Księżyca. Jednym z wybitniejszych astronomów owego okresu był Szeń-Ko. Zauważył on, że Słońce
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porusza się niejednakowo w pobliżu letniego i zimowego stanowiska. Doszedł stąd do wniosku, że tor Słońca, chociaż jest
bliski kształt€1In do koła, jednak nim nie jest. Odkrycia tego
dokonał na 500 lat przed Keplerem.
O dokładnej znajomości nieba świadczą obserwacje gwiazd
nowych prowadzone w Chinach od początku n. e. W roku 1054
zaobserwowano pierwszą gwiazdę supernową.
W drugiej połowie wieku XIII nastąpiło dalsze poprawienie długości roku, przez wyznaczenie tej wielkości jako równej
365.2425 dnia. Wartość ta jest tylko o 26 sekund większa od
długości roku zwrotnikowego. W owym czasie astronomia
chińska osiągnęła szczyt swego rozwoju. Były czynne 22 obserwatoria astronomiczne, a w całym kraju wyznaczano szerokości geograficzne dla większych miast.
W późniejszych wiekach nastąpił zastój spowodowany warunkami ekonomicznymi i politycznymi.
M. CZERNIK -

Łódź

JAK ODKRYTO RUCH POSTEPOWY

SŁOŃCA

Starożytni uczeni badając niebo jedynie za pomocą gołego
oka stwierdzili, że ani kształty, ani rozmiary gwiazdozbiorów
nie ulegają zmianie. Dlatego gwiazdom, w odróżnieniu od planet, dodano nazwę "stałych", która to nazwa do dzisiejszego
dnia jest powszechnie używana. Co prawda, współrzędne ekliptyczne gwiazd ulegają stale zmianom, co jest wywołane ruchem punktów równonocnych wskutek zjawiska precesji, ale
w ruchu tym bierze udział sfera niebieska jako całość, natomiast położenia gwiazd względem siebie wydają się niezmienne.
Chcąc dać dowód tej niezmienności położei't gwiazd P t o1 e m e u s z wybrał kilka trójek gwiazd, które leżą jakby na
jednej linii a raczej na łuku koła wielkiego sfery niebieskiej.
Niektóre z tych trójek dotrwały do naszych czasów w niezmienionej postaci.
R i c c i o l i wybrał takich trójek ponad 25, m. in. Aldebaran:ł,
t
Woźnicy i Kapellę, przy czym t Woźnicy znajdowała się
w równych odległościach od dwu pozostałych. Tymczasem już
50 lat później stwierdzono odsunięcie się i Woźnicy o 19' od
łuku łączącego Aldebarana i Kapellę. Trudno jest zresztą ocenić
gołym okiem zn-llany w tych trójkątach gwiazd, nawet gdyby
wynosiły jeden stopień. Jeszcze Kopernik i K e p l er są
dzili, że gwiazdy są bezwzględnie stałe.
Dopiero w 1718 r. Edmund H a l l e y pierwszy zwrócił

302

URANIA

uwagę na Aldebarana, Syriusza i Arktura podejrzewając je
o przesunięcia względem innych gwiazd. Definitywnych dowodów jednak na to nie dał, gdyż jedyne dane odnośnie dawniejszych położeń tych gwiazd, jakimi dysponował, to mało dokładne obserwacje H i p p a r c h a, P t o l e m e u s z a i innych
starożytnych astronomów.
Zdawałoby się, że aby wykazać przesunięcia gwiazd na
niebie, wystarczy porównać ze sobą obserwacje dokonane w dużym odstępie czasu, np. obserwacje współczesne ze starożytnymi.Metoda ta, obok wielu zalet, posiada przede wszystkim jedną wadę: obserwacje starożytnych dokonane zostały
gołym okiem, a więc są bardzo mało dokładne. Lepiej porównywać obserwacje z niewielkiego odstępu czasu ale za to bardziej dokładne, przeprowadzone za pomocą lunet. Do takiego
wniosku doszedł Ja c q u e s C a s s i n i. Zestawił on obserwacje Arktura z obserwatorium
paryskiego z 1738 r. z obser1
wacjami otrzymanymi przez R i c h er a (Cayenne 1672). Okazało się, że Arktur w ciągu 66 lat zbliżył się o około 2' do
ekliptyki, co zostało potem wielokrotnie potwierdzone przez
innych astronomów.
W ten sposób Cassini pierwszy dał dowody zmian położeń
niektórych gwiazd na sferze niebieskiej, tzn. istnienia ich ruchów własnych. Chcąc sprawdzić, czy zmiany położeń Arktura
były zawsze skierowane w tę samą stronę i tej samej wielkości
porównał on obserwacje z 1738 roku z obserwacjami Tyc h o n a B r a h e z 1584 roku, dokonanymi co prawda gołym
okiem, ale bardzo dokładnymi (Tychon Brahe obserwował
za pomocą alidad). Z porównania tego otrzymał, że w ciągu
154 lat szerokość ekliptyczna Arktura zmniejszyła się o 5'3",
czyli że roczna zmiana szerokości ekliptycznej wynosiła 2",0;
jeśli uwzględnić dane, jakimi dysponował, jest to wynik bardzo
dokładny. Poniżej podajemy zestawienie szerokości Arktura.
z różnych epok:

obserwator

epoka

szer. ekl. Arktura

Ptolemeusz
137
31° 30'
O"
Tycho Brahe
1584
31°
O' 29"
Richer
1672
30° 57' 25"
Flamsteed
1690
30° 57'
O"
Cassini J.
1738
30° 55' 26"
Cassini wykazał ponadto, że położona blisko Arktura
t Woźnicy w ciągu 150 lat nie zmieniła swojej odległości od
ekliptyki. Cassini stwierdził także zmianę położenia Syriusza.
Ostatecznie więc Cassini doszedł do wniosku, że istnieją
gwiazdy posiadające ruch własny i że ruchy różnych gwiazd
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rozmą się między sobą wielkością

i kierunkiem. Wyniki jego
sprawdzone, potwierdwne i rozszerzone w stosunku do wielu innych gwiazd teleskopowych przez licznych
astronomów.
W 1756 roku został ułożony pierwszy katalog ruchów wła
snych, który zawierał 80 gwiazd. Ułożył go Tobjasz M a y er
i w 1760 roku przedłożył Królewskiemu Towarzystwu w Getyndze. Dane do tego katalogu otrzymał Mayer z porównania
obserwacji własnych oraz L a c a i l l e' a (1756) z obserwacjami
O. R o m e r a z 1706 roku.
Drugi katalog ukazał się w "Connaissance des Ternpsu
z 1808 roku obejmując 500 gwiazd. W katalogu tym wykorzystano obserwacje m. in. Lacaille'a, Bradley'a, Mayera, Maskelyne'a, Piazziego, Lalande'a i Delambre'a. Następny, "Aboer
Katalog", zawierający 540 gwiazd, został ułożony przez Ar ge1 a n d e r a w 1830 r. M a d l e r aż dziewięć lat pracował nad
wyznaczaniem ruchów własnych 3136 gwiazd swego katalogtL
Porównywał on obserwacje swoje (1847-1855) z obserwacjami
Bradley'a z 1755 roku.
Obecnie, dzięki stosowaniu metod fotograficznych, znamy
ruchy własne około 300000 gwiazd.
Rozpatrywane przez nas ruchy gwiazd mogą być uważane
za rzeczywiste lub pozorne (paralaktyczne). Ruch pozorny
mógłby być tłumaczony ruchem układu słonecznego wśród
gwiazd. Zwrócił na to uwagę James B rad l e y w 1748 roku
(przedtem jeszcze myśl tę znajdujemy u J. Cassiniego).
W 1760 roku Tobiasz Mayer zajął się tym zagadnieniem
bliżej i zauważył, że gwiazdozbiory, ku którym Słońce by
dążyło, powinny stale powiększać się, natomiast gwiazdozbiory,
od których Słońce oddalałoby się, powinny maleć. Jednak zbadanie gwiazd swojego katalogu nie potwierdziło jego przypuzostały później

szczeń.

W 1783 podjął ten problem W. H er s c h e l. Wybrał on.
z katalogu Mayera bardzo jasne gwiazdy do 2 wielkości (jako
najbliższe) i badając je dowodził ruchu Słońca (wraz
z
układem
planetarnym)
wśród tych gwiazd. Opiszemy
tu w skrócie, w jaki sposób
rozumował Herschel.
Zauważymy na wstępie
(por. rys. 1.), że gdyby Słoń
ce S poruszało się w kierunku punktu A, to obraz G 1 B
gwiazdy G na sferze niebieRys. l.
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skiej poruszałby się w kierunku przeciwnym niż Słońce, tzn.
po łuku koła wielkiego sfery niebieskiej od punktu A do punktu
B, od którego Słońce się oddala.
Punkt A na sferze niebieskiej nosi nazwę apeksu, a punkt B,
wprost przeciwny na sferze do punktu A, nosi nazwę antiapeksu.
Wybrane z katalogu Mayera gwiazdy ułożył Herschel według wzrastających rektascenzji:
rektasc.:

nazw::~:

ruch

własny:

a Psa Wielkiego (Syriusz)
100°
63"
a Bliźniąt (Kastor)
112°
28"
a Psa Małego (Procjon)
114°
80"
B Bliźniąt (Polluks)
115°
93"
a Lwa (Regulus)
150°
41"
a Wolarza (Arktur)
213°
140"
a Orła (Altair)
296°
+ 57"
Ostatnia kolumna zawiera roczny ruch własny w rektascenzji 1 ). Odrazu rzuca się w oczy, iż prawie wszystkie ruchy
są skierowane zgodnie oprócz ostatniego. Herschel wytłu
maczył to w taki prosty sposób. Narysował on (por. rys. 2)
okrąg przedstawiający równik niebieski. Zakładając, że Słońce S
i wymienione gwiazdy znajdują się i poruszają w tej samej
płaszczyźnie, ocliożył odpowiednio od punktu R, jako od początku
rachuby rektascenzji,
rektascenzje wszystkich tych
gwiazd, zaznaczając kierunki
ich ruchu własnego. Słońce S
A
w danej chwili umieścił w środ
--- ~s
ku okręgu.
Z rysunku tego widać wprost,
że kienmek ruchu Słońca bę
dzie skierowany do pewnego
punktu A, · położonego między
Arkturem a Altairrem, które
Rys. 2.
jakby rozstępują się przed
biegnącym ku nim Słońcem.
Rektascenzja apeksu powinna więc być zawarta w przedziale (213°, 296°), a uwzględniwszy Syriusza, w przedziale
(213°, 280°). Przypuśćmy, że A leży w połowie między Arkturem

---

--- ----

1 ) Na ruch własny na sferze niebieskiej składają się dwa ruchy skła
dowe: ruch własny w rektascen;z:j~ i ruch wła,sny w deklinacji. Z:auważ
my tu także, że obserwowany ruch własny jest sumą geometryczną
dwóch ruchów: ruchu samego Sło.ńca z obserwatorem (ruch paralaktyczny) oraz ruchu obserwOW"anej gwiazdy (ruch swoisty albo pekuliarny).
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a Altairem, czyli że jego rektascenzja wynosi 254°,5. Uwzględ
niwszy jeszcze kilka innych czynników, Herschel otrzymał
w wyniku a = 262°. To samo dotyczy przypadku, gdyby nie
zrobiono założenia, że Sl:ońce i rozważane gwiazdy znajdują się
w płaszczyźnie równika. Mówilibyśmy wówczas nie o gwiazdach, lecz o ich rzutach na równik. Pozostało jeszcze określić
deklinację apeksu. Herschel rozważył ruchy własne gwiazd na
kole deklinacyjnym i otrzymał wynik 6 = + 25°. Tak otrzymane współrzędne określają nam punkt położony w pobliżu
gwiazdy A Herkulesa.
Tego samego roku w Genewie P re v o s t obliczał również
współrzędne apeksu za pomocą gwiazd wybranych z katalogu
Mayera i otrzymał wynik a = 230°, 6 = + 25o.
Sposób, w jaki Herschel otrzymał wynik przypadko.wo tylko
niewiel~ odbiegający od danych obecnych, wzbudza zbyt wiele
wątpliwości, aby móc się na nim opierać. Doskonale zdawał
sobie z tego sprawę sam Herschel. Dlatego w 1805 roku ponowił
swoje rozważania, ale już dla 36 gwiazd, których ruchy własne
podał M a s k e l y n e. W wyniku tej pracy otrzymał dla apeksu
a = 245°52', 6 = + 49°38'. Ponieważ i w tych rozważaniach
posługiwał się niewystarczającą jeszcze liczbą gwiazd i stosował jeszcze zbyt mało dokładne metody rachunkowe, otrzymał dane bardzo różniące się od pierwszych swych obliczeń
i również z tych samych powodów, co pierwsze, wzbudzające
nieprzychylny stosunek ówczesnych astronomów. Np. Fryderyk
B e s s e l w ten sposób pisał w Fundamenta Astronomiae (1818):
"Teorii ruchów własnych nie znamy jeszcze obecnie
i sądzę, że długo jeszcze znać jej nie będziemy".
"Wprawdzie Herschel podejrzewał, 1że Słońce ~posiada
ruch własny, skierowany ku punktowi nieba o wznoszeniu
prostym 246° i zboczeniu + 50°, bo kierunki kilku ruchów
własnych zbiegały się w tym punkcie, lecz rozt/rząsania
moje oparte na o wiele większej ilości ruchów własnych,
nie potwierdziły tego wyniku".
"Można znaleźć kilka punktów kuli niebieskiej, dosyć
znacznie od siebie oddalonych, a nawet przeciwległych
średnicowo, w których zbiegają się kierunki ruchów wła
snych dość wielkiej ilości gwiazd, lecz w każdym z tych
wypadków pozostaje zbyt wiele ruchów własnych nie
uwzględnionych, aby można było przełożyć z pewnością ten
lub ów z punktów zbieżności nad inne".
M:\mo takiego przyjęcia prac Herschla nie zaniechano dalszych badań podobnymi metodami. Poglądy Herschla zostały
potwierdzone przez G a u s s a oraz przez A r g e l a n d e r a.
Argelander, częściowo wykorzystując obserwacje Bradley'a
oraz swoje, zbadał 390 ruchów własnych gwiazd o torach zbie-
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gających się

(po przedłużeniu), jak sądził, w jednym punkcie.
tu, że tak nigdy nie będzie, ponieważ w zaobserwowany przez nas ruch własny każde j gwiazdy wchodzi
jako składowa ruch swoisty. Wszystkie jednak rozpatrywane przez Argelandera gwiazdy wykazywały w swych ruchach pewną dążność do miejsca, którego współrzędne Argelander obliczył obmyśloną przez siebie metodą. Otrzymał on
jako współrzędne apeksu a = 259°,9, () = + 32°,5, tzn. prawie to
samo co pierwszy wynik Herschla. Dowód .ten, 'Oparty na 390
gwiazdach, jest już bardziej przekonywujący od dowodu
Herschla.
Inną metodę badania ruchu postępowego Słońca podał
T i s ser a n d. Wziął on pas o szerokości 60° dokoła równika
niebieskiego i podzielił go na 24 równe części. W każdej z tych
części obliczył średni ruch własny w rektascenzji i śre dni ruch
własny w deklinacji. W ten sposób, uwzględniając 1537 gwiazd,
rozpatrywał tylko 24 średnie wartości ruchów własnych gwiazd.
Zagadnieniem wyznaczania współrzędnych apeksu za jmowali się także M a d l er, który z 2163 gwiazd otrzymał współ
rzędne a = 261°2' 5 = + 39°54', O. i L. Struwe, Bravais
oraz A i r y, który w 1858 roku otrzymał współrzędne apeksu
a = 261°,5, 5 = + 24°,7, opierając się na ruch ach własnych
tylko 113 gwiazd. Badania Bravais i Airy były ostatnimi przed
wprowadzeniem do astronomii analizy spektralnej .
Już po pracach Argelandera nikt nie miał wątpliwości co
do istnienia ruchu postępowego Słońca . Pozostało jeszcze obliczyć prędkość tego ruchu. Sprawa byłaby prosta, gdyby znano
odległości gwiazd o obserwowanych ruchach własny ch.
Pierwsi próbowali rozwiązać to zagadnienie W. i O. Struwe.
Przyjęli oni pewne hipotetyczne odległości dla każdej wielkości gwiazdowej i otrzymali (po zbadaniu 392 gwiazd) za pomocą skomplikowanych rachunków wartość równą 2 /s pręd
kości ruchu rocznego Ziemi. Inni astronomowie, stosując tę
samą metodę, otrzymali nieco odmienne wyniki. Ponieważ
przyjęto w tej metodzie pewne hipotetyczne wartości, metoda
owa mimo wielu zalet, została zarzucona.
Szukano innych, bardziej dokładnych i pewnych sposobów.
Dopiero po 1859 roku badania spektroskopowe dostarczyły
pewnych już danych. Stosowanie bardzo wyszukanych, skomplikowanych i niejednokrotnie dowcipnych obliczeń dawnej astronomii zostało zarzucone z chwilą wprowadzenia nowych,
bardzo dokładnych i prostych metod współczesnych, opartych
przede wszystkim na badaniach spektralnych gwiazd 2 ).
Zauważmy

') W artykule tym podaliśmy wiele współrzędnych apeksu, otrzymanych w ciągu ponad 150 lat. Współczesne dane odnośni e ruchu Słońca są:
CI = 270°, fl + 30°, V = 20 km /sek.

307

URANIA

KRONIKA

,

Jeszcze jedna hipoteza

tłumacząca

"rozbieganie

się"

galaktyk

Jak wiemy, obserwuje się przesunięcie prążków widmowycn galaktyk
ku czerwieni, przy tym przesunięcie to jest tym większe, nn większa
jest odległość do danej galaktyki. Zjawisko to bywa często tłumaczone
hipotezą "rozszerzającego się" wszechświata.
Niemniej od czasu do
czasu bywają wysuwane i inne sposoby jego tłumaczenia. Np. Z w i ck v
wysunął przypuszczenie, że strata energii światła płynącego ku nam
z tak olbrzymich odległości mogła mieć żródło w czynnikach grawitacyjnych.
Ostatnio H. S. S h e l t o n daje tymczasowe krótkie dane o innym,
wymagającym jeszcze badań fizyków i astronomów, tłumaczeniu wspomnianego zjawiska. Uważa on za możliwe założyć, że gdy foton w przestrzeni zderza się z elektronem lub inną podstawową cząstką, długość
fali promieniowania wzrasta na skutek przekazania energii kinetycznej
danej cząstce, jak to ma miejsce w tzw. "efekcie Comptona". Hipoteza
Sheltona tłumaczyłaby nie tylko przesuniqcie ku czerwieni, lecz również
jego wzrost liniowy wraz z odległością, oczywiście przy założeniu, że
przestrzeń
międzygalaktyczna zawiera w istocie wspomniane wyżej
cząstki. Na razie wiemy tylko, że te ostatnie istnieją w naszej przestrzeni galaktycznej.
J. P .
Obce gwiazdy w Galaktyce a powstanie galaktyk

Istnienie w Galaktyce gwiazd o prędkościach t.zw. hiperbolicznych,
tzn. wystarczających do tego, aby gwiazda opuściła na zawsze Galaktykę tłumaczono dotychczas w ten ,s posób, że zostały one nabyte przypadkowo w trakcie wzajemnych bliskiCh spotklań gwiazd. Ostatnio
W o r o n c o w - W i e l j a m i n o w zwrócił uW181gę, że gwia'z d o dużych
szybkościach jest zbyt wiele, w porównaniu z prraWd<Jpod<Jbicńst~
zachodzenia bliskich spotkań.
Wysunął on hipotezę, dż są to po prostu gwiazdy obce, które przypadkowo przebie-gają przez Galaktykę. Dotychczas tego rodzaju JTI()Ż
liwość odrzucano uważa-jąc, że przybycie do naszej Galaktyki jakiejś
gwiazdy wyrzuconej przez .inną galaktykę jest bardzo mało prawdopodobne.
WorOillcow-Wieljamilllow zwraca jednak uwagę, iż istnieje wiele glalaktyk o małych masach, od których oderwanie się gwiazd jest dużo
latwiejsze. Poza tym swobodne gwtazdy jego zdaJniem powstają i listnie-ją również pomiędzy galaktykami. Na potwierdzen.ie takiego poglądu moinJa, przytoczyć odkrycie prz~ Z w i ck y'e g o w r. 1952 pasma
jasnych gwiazd pomiędzy. d·wiema galaktykami, które nie należy do
i.adnej z nich. Zresztą znamy również w pobliżu naszej Galaktyki
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gromady k'llli9te i pojedyńcze cefeidy krótkookresowe, których odległość
jest większa niż obłoków Magellania'. Niewątpliwie nie należą one już
do Ga1akty.k1i.
Wororwow-W!ieljarninow uważa, że cała przestrzeń międzygalaktyczna
jest wypełniona gwiazdami Oll'larz gromadami gwiazd. Nie ma w!ięc zasadniczych różnic między prz.e.sirzcnią galaktyczną i pozagalaktyczną
i galaktyki są po prostu większymi skupiskami materii międzygalialk
tycznej, Należy przyjąć, że cała przestrzeń była niegdyś wypelni<na
matenią poruszającą się bezładnie w rozmaitych kierunkiach i posiadającą rozmaite gęstJŚci w różnych miejscach. W obszarach, gdzie
prędkości były zgrubsza jednrumwe, zaczęły powst1:1wać układy gwiazdowe. Im większy był obszar o jednakowym zgrubsza kierunku i pręd
kości ruchu, tym większy układ mógł powstać . W ten sposób powstawały zarówno samodzielne gromady jak i wielkie galaktyki. Gęstość
materii w pOlWStającym układzie zależała od gęs tości pierwotnej materii w tym miejscu wszechświata. W ten spo..<o6b łatwo wytłumaczyć
dlJaiC:Zego duże rozmiary galaktyk nie zawsze J.dą w parze z dużymi gę
stościami gwiazd.
Woroncow-Wieljamin.ow już dawniej przypUSiZczał możliwość formowania się galaktyk z materii międzygaLaktycznej.
[Wg Astronomiczeskij Zurnal 31, 161 (1954) )

Radioteleskop o bardzo

dużej zdolności

K. R.

rozdzielczej

Dla pomiaru rozkładu natężen~a promienioWI:łnia radiowego wysyz różnych miejsc tarczy Słońca nJa1eżałoby posłużyć się radioteleskopem o dużej zdolności rozdzielczej, tzn. odbierającym promieniowanie ze znacznie mruejszego kąta n~ :7 kąt odpowiadający tarczy Sło1'lca.
Zdolność rozdziolcza radioteleskopów zależy od ich rozmiarów. Aby
uzyskać zdolność rozdzielczą odpowiadającą kątowi równemu jednej
dz:Lesi.ątej średn!rcy kątowej Słońca (około 3') radioteleskop musiałby
rn.ileć wymiary liniowe równe 1000-krotnej długości fali, a więc np.
przy dlugości fali 20 cm - wymiary okolo 200 m. Wyrnilary takie są
praktycznie nieosiągalne dla teleskopów ze zwierciadłami parabolicznymi. W takich wypia.dkach pos.ługujemy. S'~ę raczej metodami interferencyjnymi odbierając promienicwanie prz;y pomocy dwóch anten urnieszczOl'lych w pewnej od giebie odległości. Powi~kszając :macznile odległość między tymi dwiema antenami systemu uzyskać możemy już duże
zdolności rodziclcze przynajmniej w jednym kierunku. Ciekawy typ
takiego radioteleskopu interfer(:"ncyjnego opl13.1DO\JV'ano ostatnio w Australii. Układ składa się tu z 32 anten o zwierciadłach' paraboliczm.ych, każde
o średnicy około 2 m, urniesrlJCZonych w równych od s'i ebie odlegtościa.ch
wzdłuż linii o długości 200 m i kicrunku wschód-zachód (p. fotografin
na wkładce). Poszczególne anteny połąoWIIle są z odbiornikiem w ten
łanego

świątynia Słońca

w Pekilnie.

Starożytny

chiński

instrument
astronomiczny.

Instrumentarium
starożytnego

chińskiego

obserwatorium
astronomilczinego
w Pekinie.

..

Radiotele;,kop o bardzo dużej zdolności rozdzidczej, złożony z 32 anten o zwierciladłach parabolicznych, każde o średnicy
około 2 m, rozmieszczonych w równych od siebie odległościach wzdłuż linii o długo3ci 200 m . Zdolność rozdzielcza w rektaS(:enzji tego układu na fali o długości 21 cm odpowiada 1/10 średnicy kątowej Słońca (str. 308).

R~sunki Jowisza wykonane przez P. Sommera w Ludowym Obserwatorium w Proście
Jawie (CSR). Poniż.e j wykonane w tymże Obserwatorium fotografie Jowisza (str 316).

Ko1ejne fotografie Słońca w czasie zaćmienia wykonane w dniu 30 czerwca
1954 r. w Rudzie śl. pil."z.ez czł,onka PTMA Jerzego Lepiarczyka od
go:lz. 12h4(}m (czas śr.-eur.) w 10 minutowych odstępach czasu. L'.lnetka F = 42 cm, przesłon:ł 4.2 mm, filtr ciemnożółty, czas naświetlania 1/200 sek., płyta "Omega".

Członek PoznańSJkiego Koła PTMA Zbigntew Kandziora przy tel'eskopie własnej konstrukcji (str. 319).
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sposób, by odcinki linii łączących odb:ornik z antenami były równe. Uklad
ten pracuje na. fali o długości 21 cm. Odbierane przez poszczególne anteny promieniowania nakładają się na siebie w odbiorniku, tak że cały
układ działa podobnie jak <natka dyfrakcyjna. W pewnych tylko kierunkach odległych od siebie o 1°,7 promieniowanie może być odbierane w kącie około 3', tak że zQolność rozdzielcza układu odpowiada kątowi 3'. Przy przejściu Słońca przez kierunki, z których
teleskop może odbierać promieniowani.e, otrzymujemy na WYjściu odbiocnika zapis o ostrych maksimach odpowiadających 1miejscom na
tarczy Słońca, w których WYStępuje silne źródło promieniowania np.
plama. Z porrt:arów WYkonanych w kilku kolejnych dniach stwierdzić
możemy przesuwanie s.ię tych źródeł na tarczy Słońca. Układ ten uży
wany jest do obserwacji izolowanych źródeł promieniowania na tarczy
Słońca. Posiada on dużą zdolność rozdzielczą w kącie godzinoWYm.
Projektowany jest obecnie analogiczny układ, posiadający dużą zdolność
rozdz~elczą w de.~linacji.
(Według Austr. Journ. of Phys. 6, 190 (1953)]
A. S.
Czy Ziemia

rośnie?

Wiemy, że obszary kontynentów r.a kuli ziemskiej stanowią około
4 '11 całej jej powierzchni. Można zadać sobie pytanie, jak wyglądałyby
nasze kontynenty, gdyby pokryć nimi sferę, której całkowita powierzchnia wynosiłaby 4/11 powierzchni naszego globu, tj. sferę o promieniu
około 3 R , 5, gdzie R oznacza promień Ziemi. Otóż stwierdzono, że kontynenty ziemskie mogą pokryć całkowicie sferę o promieniu 3 R/5, ukła
dając się obok siebie, prawie bez żadnych przerw ani też wzajemnego
nakładania się jedne na drugie i bez zniekształceń.
Mamy tu do czynienia z niezwykle ciekawym zjawiskiem, które nie
może być przypadkowe, lecz musi posiadać wyraźne znaczenie kosmogoniczne, jakiekolwiek byśmy dla niego znaleźli tłumaczenie. Wszystko
oczywiście zależy od ścisłości, z jaką omawiane zjawisko zachodzi.
Sprawdzenia dokonał ostatnio astrofizyk francuski J. B o s l er na
drewnianej, bardzo dokładnie wykonanej kuli, na którą naniesione zostały odpowiednio powierzchnie kontynentów; wygląd kuli był podobno
uderzający.

Zjawi..Siko może być w pewnej mierze analogiczne do tego, co obserwujemy na główkach (inaczej "kapeluszach") niektórych grzybów; widać czasami rzeczywiście na ich powierzchni rodzaj łuski czy plewy, pozostałość
pierwotnej błonki; przerwy pomiędzy łuskami ujawniają stopniowy
rozrost grzyba.
J. P.
Nowe komety
H ar ring t on na Mt Falomar
kometę na tle gwiazdc·zbioru Korony

odkrył

dnia 24. VI. 1954 r. nową
o jasności pozornej 19m

Północncj
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dość szybldm ruchu w kierunku zachodnim. Otrzymała "na prowizoryczne <Jznlaczerue: 1954c.
Kres ak wykrył dnia 26. VI. 1954 r. w obserwatorium w Skalna te
Pleso na, tle gwiazdozbioru Panny nową kometę o jasności tom, obdarzoną szybkim ruchem iku południc-zachodowi. Jest to już 11 kometa
Wy'kryta w tym obserwatorium. W 3 dni później odszukał ją nderzaleźn.i.e
P e l t i e r już w nieco innym miejscu n:ieba jako obiekt o jasności 9m.
Nowy obiekt otrzymał nazwę komety Kresak-PeltieT (1954d).
J. G.

i

Nowa gwiazda
G. Haro i L. Herraro wykryli na kli<JrZy z nocy 4/5. VII. 1954 r .
o jasności 7m.5 o współrzędnych na r. 1875.0 : 17h50m.5,
-36°15'. Na zdjęciu z nocy 1/2. VII. 1954, obejmującym gw~1a7.dy do 13m,
nie ma śladu Nowej.
J. G.

gwiazdę Nową

Pierwsza na

świecie

elektrownia wykorzystująca
morskich

energię

przypływów

Energię

spiętrzOIIlych przy przypływtie IIJJru"\'llldm wód wyjkorzystać
do wytwarzania energii elektrycznej. Możliwości takie wystę
pują szczególnie •na wybrzeżu Francji, gdzie róźn.i.ca \oorz.Domu wód
w czasie przypływów dochodzi do 16 m. Osta;tnio roz.poczęto budowę
takiej elektrowni u ujścia rzeki Rance kosztem 50 miliardów franków.
Tama zamykająca ujście rzeki po przypływie będzie mieć 725 m dłu
gości, w elektrowni będzie za:instalOIWanych 18 turbin, kaiŻda o mocy
20 000 kW, wyiwarzan.a em.ergia elektrycm.a wynosić ma 700 milionów
kWh rocznie. Prace nad budową tej elektrowni trwać będą 10 lat.
moŻina

A. S.
Swiecące

fosfory jako wzorcowe źródła światła w fotoelektrycznej
fotometrii astronomicznej

W fotoelektrycznej foton1etrii astrono:m:icznej, szczególnie fundamentalnej, należy stosować wzorcowe źródła światła, ze światłem których
możnaby porównywać światło fotometrcwanych obiektów niebieskiCh.
Od wrorca takiego musimy w pierwszym rzędzie wymag1ać dużej stałości i niezależności natężenia wysyłanego światła od czynników zewnętrznych. StosoW~aiW dawtn.iej do tego celu żaróweczki elektryczne nie
spełniały tych warunków. O.staltnio coraz częściej jako wzoccowe źródła
światła stosuje się substancje krystaliczne, świecące pod wpływem padającego na nie prom.ieniowan:io. ciał radioaktywnych, zmiesza!lle z drobną
ilością c:iała promieniotwórczego pobudzającego je do świecenia. Aby
uzyskać możliwie dużą stałość taldego wzorca w czasie, należy stosować ciało p!'OmLeni.otwórcze o możliwie dużym c:zJaSie zaniku, np. rad.

URANIA

311

Jako fluoryzujące ctialo stosuje Slię najaz.ęśc!iej siarczek cynku aktywowany miedzią (ZrnS.Cu). Wysyłlai OIIl paiomieniowanie w obsza~ze widma
od 4500 A do 6500 A z maksimum prrrz.y długości fali 5230 A. Prz~ dobranie odpowiled:nich ·a ktywatorów uzysQmć można św1eae!Il.ie w róż
nych obszarach w1idma. Tak np. ZnS.Cu,CdS.Cu daje prromien1owanile
~e; zmstooowame jako aktywatorów srrebra, cynku i manganu
pozwala na uzyskanie świecenia w fioletowej, niebieskiej i zielonej
części wtidma. Stwtie~rdwno, że strumień św:Latła W:llorca tego typu zmienia stię w ciągu roku o mn:iej niż lOfo ..Jest on poza tym ni.eczuły na
zm:ia111y teffiiPe~atury w biall'dw szerokich nawet granicach (od 0° do 75°),
a ndeco tylko czuły na w:strzą•sy i udecr-ze.nia.
[Według Die Sterne 29, 196 (1953)]
A. S.
Odwrotna strona

Ksi«:życa

Strona odwrotrrl.a Księżyca, stale odwróco1!11aJ od Ziemi, będzLe dodla bezpośrednich obserwacji dvp!iero w wyniku rak!iletowych
lotów koscrn:iCZ!Ilych. Okacz.uje się jedn~że, że już na podstaw1e tego
co wLemy o strefie brzegowej KsJężyca dos1tępnej dla obserwialcji dzięki
ważeniu .s:i. ę (libraoj:i) Księżyca, wydągnąć można pewtne wrnoski d<Jtyczące prawdopodobnego ukształtowania powierZIChni tej odwrotnej
strony naszego satelity. Z zaobserwowanych w plaJSie brzegov.rym konfiguraeji terenu można mianowicie w przybliżeniu określić położenie
na odwrotnej stl'O!Ilie Księżyca 9 kraterów dających początek promienistym formacjom podobnie jak k:r1ater Kopernik n.a widzialnej stronie
Księżyca. Można też wnosić o istnieniu na południowej półkuli tej niewidzialnej strony dużego morza.
stępna

[Według

J. Brit. Interplanet. Soc. 12, l (1953)]

A. S.

Pochodzenie meteorów sporadycznych
Gdy panujące poglądy na potoki meteorowe przypisują im O!l"b!ity
eliprtycme, 1a1 więc, że są one czł.O!Ilkami naszego układu słonecznego,
o tyle iPOchodczenie li orrbity mete·O!!"ÓW :sporadY'CZlnych wywoływały ró'żne,
a nawet sprzeczne opi1111ile. Katalog botl.idów N i s s l a - H o f f m e i s t r a
wslkazywał w sposób zupełnie określony, że ogromna w;iększość (79~/u)
bo1idów po!"UJS-na sdę po orbitach hiperbol.icznych, a więc jest pochodzeI11iJai międzygwiezdnego. Później~ badania statystyczne Hoffmedistra
dzLennych ~ rerz.O!Ilowych zmian ilości meteol!"ów sporadycmych zdawały
się potw:iel!'dcz.ać porpll"Z.ednie wynikli w tym sensie, ż,e znaczna część tych
ciał jest pochodzen:ia międzygwtiez.dnegv. Pomiary prędkości dokonane
po r. 1930 przez O p tik a w czas~e jego wyprawy do Arizony, przy
użyciu obrotowych zw1:1ero~aldeł zdawały się wykazywać prędkości p-o-
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nad,paraboliczne dla przeszło 60°/o obserwowanych sporadycznych me-1.eorów.
Powyższe wyniki zostały osta1nio poddane krytyoe. Statystyczne badania stosunku pomiędzy wysokością rozbłysku, długością trasy i pręd
kościlami heliocentrycznymi meteorów przeprowadzone zostały w Jowa.
Z tych stosunków można było dokonać różnych prób zmi.erzających
do ustalenia, czy uzyskane poprzednio wysokie pręcl!kości heliocentryC7Jne były fikcją, czy rzeczywistością. Wszystkie te próby wykazały,
że stanowią one fikcję zawdzięczającą swe powstanie przypisywam.;iu
torom zbyt wielkiej długości, tak iż dany katalog jest raczej dowodem
przemawjającym przeciwko realności istnienia torów h~bol!icznyoh.
Inne studium st.atystyczne przy użyciu wymienionego katalogu dokonane zvstało prz.ez dr F l e t c h er a W a t s o n a. Z badań r:adia,ntów Watson znalazł, że duża większość odnośnych ciał poruszała• się
po orbitach prostych o małym nachyleniu, z czego wynikałoby prawdopodobiel'J.stwo, ż.e "prędkości z katalogu Nissl-Hoffmeister są m duże
i że ciała tam wymienione były cz-łonkami układu słon€Czm.ego". Na
podobnym stanowiSiku stoi F i e s j e n k o w, w swej krytyce danych
wsporonicmego katalogu.
Zagadnienie prędkości bolidów rozpatruje rÓWIIlJJeż C. C. W i l l i e
krytykując prędkość hiperboliczną meteorytu Pułtuskiego znalez:ioną
prze7. G a l l e g o. Podobnie analiza danych wizualnych Por t er a niie
wykazuje dstnienia prędkości hiperbolicznych, skąd krytyczne jego sta:u>Wisko co do wyników Opil{a. Tak zapatruje się na to z-agadnienie
i W h i p p l e. Na tle tych sprzecznych danych i wynil{ów jest rz.eczą
ciekawą sięgnąć do ostatnio przeprowadwnych na ten temat badań
w dvodze radarowej dokonanych przoz Me Ki n l e y a i M i l l m f\ n a
w KanadZ:.e oraz Daviesa i A. C. B. Lovella w Jodren Bank.
Badania tych ostatnich rozciągnięte do meteorów 8-9 w. gw. nie wy .
kazały międzygwiezdnej składowej w 99°/o mctwrów sporadycznych.
Podobnc wyniki uzyskali autorzy kanadyjscy.
Należy wreszcie zauważyć, że uczeni radzieccy są na ogół zdanila.
że meteory w tym i sporadyrzne - należą do układu słonecznego.
A s t a p o w i c z dopuszcza istnienie meteorów o prędkościach hiperbolicznych, lecz zdaniem jego ilość tych ostatnich nie przekracza
5-70/o, a może lOOfo.
Zresztą można zauważyć, że jeśli dopuszczamy zmiany orbit eliptycznych na hiperboliczne pod wpływem zakłócającego działania p~a
net, szczególnie JowJsza, nic byłoby rzeczą dziwną, gdybyśmy się natknęli na taką orb~ttę w układzie słonecznym. Stwlie.rd.zen.ie istnienia
takiej orbity względnie prędkości hiperbolicznej jakiegoś ciała nie prz.esądza jesu:ze jego pochodzenia międzygwiezdnego. W ostateczności, jeśh
dapu.sr?:czamy, że na Sikutek uzy>;kmia takkh prędkości poszczególne
kosmolity mogą być wyrzucane z naszego układu w przestrzeń gal.ak-
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tyC'z.ną, to taki sam los może spotkać kosmolity z innych układów planetarnych istniejących n:iewątpli\\t1e w układzie Drogi Mlccz;nej, a wówczas ciala takle mogłyby trafić do naszego ul{ładu słonecznego, wykazując prędkości hiperboliczne. Należy jednak sądzić, że jeśli tak!ie przypadki mają tstotnie miejsce, to są one bardzo rzadkie.
Z powyższych danych oraz wielu innych obserwacji. sądzić należy,
• że ogromna większość meteorów sporoidyc-mych przybywających c1o nas
z najrozmaitszych punktów nieba pojedyńczo, kapryśnie i chaotycznie
należy do naszego układu słoneczno-planetarnego. Mogły one powstać
w tym uleładzie z rozpadu materii asteroidalnej, jak chcą jedni lub
z rozpadu i rozczłonkowania się starych potoków pochodzan:ia kometamego. Za tym ostatnim przypuszczeniem przemawiałby m. in. fakt
że niektóre orbity meteo,.ców sporadycznyTCh wykazują ruch wsteczny,
podobnie jak niektóre potoki meteorów pochodzące - jak sądzi więk
szość uc.w-nych z rozpadu komet. Za tą hipotezą prz.em.awilałyby również duże prędkości mdcorów sporadycznych (72 km/.sek.) znalCZiione
przez O s w a l d a. Sprawę komplikuje skład meteorów S'p()radycznych,
który, jak wynika z obserwacji widmowej, jest częściowo żel=y,
częśctowo kamienny, gdy
slclad meteOTów kometta=ych wydaje się
wyłącznie kamienisty.
W każdym razie problem nie jest jeszcze rozwiązany i należy może
do najtrudniejszych w astronomii meteorowej i meteorytyce.

J. Pokrzywnicki

wykorzystanie energii otrzymywanej w postaci
promieniowania ze Słońca.
Ziemia otrzymuje ogromne ilości energii w postaci promieniowania
w Słońca. Od dawna już myślano o bez[Jośrednim wykorzystaniu tej
energii. Ostatnio zaga~ie to staje się coraz aiktualniejsze wobec
wyczerpywania się zapasów naturalnych źródeł energii (węgiel, ropa, gaz
ziemny) na ziemi. WykomJalnO już z wynikiem pozytywnym pierwsze
próby z zasto~'Owan"iem ciepła słonecznego do ogrzewania domów, po-sługując się przy tym akumulacją ciepła. Równocześnie dokonywane są
też próby wykorzystania tej energii do celów przemysłowych. W Pirenejach fmncuskich na wysokości 1600 m n.IP. m. zbudowano urz.ądzenie
złożone z dwóch zwierciadeł: płaskiego kwadratowego o boku 13 m
stale skierowanego prootopadle do promieni Słońca i parabolicznego
o takich samych rozmiarach złożonego z małych lustere.."l{ płaskich.
skupiającego w ognisku promienie słoneczne. W ognisku tego zwierciadła uzyskano temperaturę powyżej 2500° C.
A. S.
Bezpośrednie

Kinematograficzne obserwacje zakrycia gwiazdy cr Ari przez Jowisza
w dniu 20 listopada 1952 r.
Przy pomocy 100 calowego teleskopu na Mt WillsOIIl wykonano 20 listopada 1952 r. kinemaJtografiCZ!Ile obserwacje zakrycia gwiazdy cr Ari
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p = Jowisza fotografując w odstępach czasu 3,5 sek. na ruchomym
filmie z czasem ekspozycji 0,5 sek. Otrzymano w ten sposób 2GO zdjęć.
Stwierdzono przy tym wahania blasku gwiazdy przed jej zniknięciem
m tarczą Jowisza. Zjawisko to może być wytłumaczone zmianami
w atmosferze Jowisza, jakkolwiek może też pochodzić od zmian w atmo·
.ilfene Ziemi.
A. S.

OBSERWACJE
Zależność szerokości

heliograficznycb plam słonecznych od
przebiegu cyklu plamotwórczego Słońca.

aktywności

Szeroko.~ci heliograficzne ukazujących się plam słonecznych w czasie
trwania cyklu plamotwórczej aktywr..ości Słońca ulegają systematycznym
zmjanom.
Na początku cyklu pierwsze nieliczne plamy słoneczne ukazują sit;
na wysokich szerokościach około 30°-35°. Następnie ilość plam zwiększa
&iQ, przy czym ukazują .!.ię one corl.'.Z bliżej równilta. Po kilku latach

'ł

18

t,.
14~~

fD

18

''
14

12
ID

'\

\\ ~\

\\ ,\. \\

~'\ "\ ~
'\ \.\ .:\1\..
,'\ \: ~
~ ~ L',
~
-......: :--...:

""'"

8
6

""" " ·"s

:::-....
~ ...:::: ~ t:"---:1'
..........
l'-- r-...:~

Rys. l. Zależność mię
dzy szerokością ukazujących się plam, a in. tensywnością cyklu w~
Waldmayera. Oś rzęd
nych szerokość heliograficzna; oś odcię
tych czas w obrotach Słońca.
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(przeciętnie

4), ilość plam osiąga swoje maksimum i ultJazują się one
w tym czasie przeciętnie na szerokościach heliograficznych około 15°
do 18° po obu stronach równika słonecznego.
W dalsr.zym ciągu ilość plam słonecznych zaczyna się zmniejszać; szerolwtci zaś, na których się ukazują, również się zmniejszają. Ostatnie
plamy. w niedużej ilości, tworzą ~ię jlJŻ na szerokościach heliograficznych 2'1-5°. Cały cykl trwa przeciętnie około 11 lat.
Następny cykl przebiega w podobny sposób, z tą jednak różnicą, że
przy każdej zmianie cyklu zmienia się biegunowość magnetyczna "wiodących" plam.
Otóż zauważono pewną zależność między szerokością ukazujących się

plam a intensywnością cyklu. Mianowicie: im bardziej aktywny jest
przebieg cyklu, tzn. im wyższe są liczby Wolfa w danym cyklu, tym
bardziej wysokie są średnic szerokości ukazujących się grup.
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Zależność

taką

w formie

graficznej

(Rys. 1), podaje M. Wald-

m a y er (Rezultaty i problemy issliedowani.ia Solnca, str. 120). Z wykresu widać, że im wyższe jest maksimum, tym wyższe są średrue sz.eroko~ci ukazujących się

grup,
Wykres podany przez Waldmayera nie obejmuje, jak widać, końco
wej fazy trwania cyklu, przypusz.czalnie z powodu tego, że w końcowej
faz.ie n.Le występuje tak wyraźna prawidłowość.
Niemniej jednak w rej nieprawjdłowości, o ile taka występuje, mogą
być pewne wskazówiki rzucające trochę światła na zagadnienie procesu
tworzPnia się pLam słcmecz.nych, który rue jest jesz.cz.e z.adawalająco
wytłumaczony.

Niżej podaję zestawienie wyników moich obserwacji Słońca z r. 1952
i l 953, dotyczących średnich szerokości ukazujących się grup plam sło
necznych.
średnie szerokości grup plam słonecznych w latach:
1952 r.
1953 r.
l:V
I
II
I
II
III
III
IV
kwartał
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Rys. 2.

średinie szerokości

l

l

11

l III l IV

l

1

l

11

III

1952

19fJ

grup plam

słonecznych

IV

l

w latach 1952-1953.

Krzywa z rys. 2 jest jakby przedłużeniem krzywej z wykresu
Waldmayera przewidzianej dla cyklu o najwyższym znaczeniu maksimum (R = 140).
Ubiegły cykl, jak wiE:my, rzeczywiście miał bardzo wysokie maksimum (R = 151,6). Widać więc, że z przebiegu zmian śrcdruch szerokości
ukazujących się plam, nawet w części cyklu, można w
przybliżeniu
sądzić o aktywności całego cyklu.
Tak samo średnie sz~rokości, na których będą uka zywać się plamy
nowego, obecrue rozpoczynającego się, l!J-go cyklu, powinny dać moż
ność sądzić o intensywności przebiegu tego cyklu.
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Dotychczas jednak ukazało się tylko parę niewielkich grup z nowego cyklu, z czego jeszcze żadnych wniosków wyciągnąć nie można.
Dąbrowa Górnicza, 1\'Iarzrc 1954 r.
Wacław Szymański.

DU$AN KALAB, PAWEŁ SOMMER
Niektóre wyniki obserwacji Jowisza w r. 1953 /1954 w Ludowym
Obserwatorium w Prościejowie (CSR)
Artykuł

A. Wrób l e w ski e g o, zamieszczony w Uranii Nr 11/1953,
obserwacji Jowisza przeprowadzanych przez członków warszawskiego kola P. T. M . A. stal się dla nas podnietą do wspólpracy z polskimi obserwatorami i w tej dziedzinie astronomii.
Jednym z głównych punktów programu naszej pracy były obserwacje zmian intensywności szczegółów na powierzchni Jowisza oraz
stosunek, w jakim pozostają te zmiany do czynności Słońca. Obserwatorium nasze przeprowadzając obserwacje różnych prqdów i zmian
w atmosferze Jowisza, współpracuje z Archenhold-Sternwerte, BerlinTreptow. Pracę tę zapoczątkowaliśmy już z końcem września 1953 roku
i prowadzimy ją aż do chwili obecnej. Za okres półroczny uzyskaliśmy
ponad 100 rysunków planety, tworzących w całości material odpowiedni
do opracowań i rozwiązań niektórych zadań przystępnych dla piunetografiL
Jako głównego narzędzia użyliśmy do obserwacji naszego teleskopu
zwierciadlanego, D = 330 mm, A = l : 10, typu Newtona, konstrukcji
skróconej, którego zdjęcie fotograficzne jest zamieszczone w Uranii
Nr. 5/1953.
W pracy obserwacyJnej uczestniczyło pięciu obserwatorów, spośród
których wiele cennego materiału zebrał Paweł S o m m e r, ::t następnie
obserwatorzy D. Kala b i A. Necka i', kierownik observ.ratorium., oraz
V. P a v l a t i L. Z b o r i l jako kontrolni rysownicy planety i fotografowie, jednocześnie pomocnicy w rachunkowym opracowaniu wyników
obserwacji.
Obecnie rozpatrzymy kilka ciekawszych wyników z obserwacji Jowisza, które częściowo już opracowaliśmy. Na rysunkach P. Sommera
jest wiele bardzo dokładnie uchwyconych szczegółów. które bywają
tylko rzadko kiedy obserwowane, jak na przykład EB - równikowe
ciemne pasmo, będące trudno dostrzegalne w jasnej strefie równikowej
EZ (rysunek 77 z dnia 14. 2. 19fl4). Często też było obserwowane rozszczepienie NTB - północnego pasma umiarkowanego na trzy i wię
cej równoległych pasm. Interesującym zjawiskiem było również powstawanie białych plam w równikowych partiach planety, a olroło opozycji - powstawanie ciemnych połączeń między dwoma głównymi pasmarni równikowymi NEB i SEB. Również często były obserwowane
ciemne odnogi tych dwu pasm w kierunku jasnej strefy równikowej
EZ i dużo jeszcze innych interesujących szczegółów w różnych częściach
planety. Niektóre z tych szczegółów mogliśmy utrwalić foiograiicznie.
Wymiary najmniejszych szczegółów, które uwidocznione są na rysunkach wahają się od 0,3" do 0,5" w mierze łukowej, czyli zdolność rozdzielcza naszego teleskopu została w pełni wykorzystaną. Najmniejsze
natomiast szczegóły widoczne na naszych negatywach fotograficznych
nie przekraczają 1,5" do 1,3".
Fotograficzne pra::e prowadzone przez A N e ck a r a, były wykonane przy pomocy specjalnej fotokamery planetarnej z kontrolnym okularem konstrukcji inż. Gramaizkiego (i Zeissa). zmontowanym razem
z głównym reflektorem. W !otoltamerach tych długość ogniskowej jest
dotyczący
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do 20 - 25 m przez zastosowanie rozpraszającej (uje!1111ej)
soczewki Barlow'a.
Obraz Jowisza na negatywie posiada 2 do 4 mm średnicy. Materiałem
fotograficznym, użytym przez nas do tych celów, była emulsja panchromatyczna o czułości 28° Sch. Równocześnie przeprowadziliśmy też próby
z preparowaną parami rt~ci emulsją ortochromatyczną, która w ten
sposób uczulona pozwala n.a znaczne skrócenie czasu naświetlania przy
fotografowaniu planet. Pomimo, że próby nie przyniosły wyników zupełnie dodatnich, pierwotny czas naświetlania skróciliśmy o 1 /2 poprzedniej wartości. Na negatywach wystąpiło bardzo znacznie powi~kszone ziarno emulsji, co jest jak wiadomo, niepożądane.
Normalna ekspozycja wynosiła 8 sekund, przy użyciu płyt uczulonych 4 sekundy. Z negatywów tych, możliwe było wykonanie pozytywów, jeszcze przy lO-krotnym liniowym powi~kszeniu.
Naświetlono kilkadziesiąt negatywów Jowisza, z których dużo jest
zupełnie udanych. Na kilku z nich zostało uchwycone aż pi~ć c.iemnych
pasm powierzchni Jowisza i dużo b::trdzo drobnych szczegółów, jak np,
utwory o zarysach nieregularnych, odnogi równikowych pasm, c.iemne
plamy w NEB, a nawet w jednym wypadku uchwycono też jasr1ą
plamę w EZ.
Punktem ci~żkości nasz.e j pracy jest opracowanie materiału wizualnego dla ocenien.ia intensywności Jowiszowych utworów, według metody, o której pisaf A. W1róblcw:~ki we wspomnianym wyżej artykule. Nas,z.ewyniki, jak się dalej okaże, są porównywalne z wynikami A. Wróblewskiego.
Wyniki naszych obserwacji streszcza tabela I.
TABELA I.
Obiekt

l

SPR
STZ
STB
STv Z
SEB s)
SEB(n)
' NEB
!\Tv Z
NTB
NTZ
NPR
EZ

l

1.

l

2.

l

1,02
0,75
2,70
0,50
3,2!
3,9 1
4,93
0,37
3,00
0,50
2,33
0,05

3,45
2,27
4,09
1,95
3,04
4,41
4,50
0.75
3,95
1,62
3, 10
0,00

l

".:> .
2,98
2,07
3,71
2,07
~.20

3,60
3,79
1,74
3, 18
1,91
2,75
0,00

l

4-.

-0,47
-O,·M>

-0,38
+ 0,1 2
+ 0,16
-0,81
-0,71
+ 0,99
- 0,77
+ 0,29
-0,35
0,01)

5.

l
±
±
±
±
±
±

±
±
±
±
±
±

l

0,09
0,08
0,30
O,O!l

0,18
0,20
0,23
0,28
0,22
0,15
0,18
0,00

Kolumna l tabelki zawiera wyniki
obserwacji A. Wróblewskiego
(patrz Urania Nr ll t1953, str. 339).
Kolumna 2 obejmuje średnie wartości z naszych ocen intensywności
w okresie październik - grudzień 1953.
Kolumna 3 zawiera średnie wartości z naszych obserwacji w okresie
styczeń-marzec

1954.

Kolumna 4 zawier:::t różnice rni~d.zy kolumną 2 i 3.
.
Kolumna 5 zawiera przeci~tne i średnie błędy otrzymane na podstawie rachunku z obserwacji poszczególnych szczegółów powierzchni Jowisza.
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oceny intensywności szczew celu sprawdzenia, czy zmiany wyrażone
w kolumnie 4. naszej tabelki są realne, czy też różnice te leżą w zakresie średnich błędów obserwacji. Widzimy, że wartości średnich błędów
oceny wahają się w granicach od ± 0,08 do ± 0,30 stopnia oceny naszej
metody. Różnica intensywności (różnica w wartościach kolumny 2 i 3).
waha się między -· 0,81 aż do + 0,99 stopnia oce:1y.
Obliczenia

przeciętnego, średniego błędu

gółu przeprowadziliśmy
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Ostatecznie ckazuje się, że zmiana intensywności SEH(s) od k1r\ca
roku 1953 do kwietnia 1954, leży w granicach średniego błędu obserwacji i dlatego nie można uważać jej przebiegu za rzeczywisty. W przeciwieństwie do tego, osłabienie ciemnych obszarów NEB w tym samym
okresie czasu można uważać za realne, ponieważ różnica liczb kolumny
2 i 3 w tabelce wynosi ·- 0,71, a średni błąd obserwacji ma tutaj
wartość ± 0,23. Jeszcze lepiej je:o;t to widoczne dla zmian intensywności
SPR, gdzie błąd obserwacji wynosi przeciętnie ± 0,09 stopnia oceny.
Interesujące jest osłabienie intensywności NEB, jak również stosunkowo
szybkie zwiększenie się mroków TNrZ i NTZ. Podobne zmiany intensywności SPR są też godne uwagi.
Cała praca wymaga oczywiście jeszcze głębszych studiów, a przede
wszystkim wielkiej ilości obserwacji wszystkich tych zmian, w zależności od licznych wpływów aktywności Słońca.
Wszystkie obserwacje zaw~e.ra przejrzyście tabelka graficzna II
(rys. 1).
Rysunki reprodukowane na wkładce zostały wykonane przez P. Sommera w doskonałych warunkach atmosferycznych przy użyciu powięk
szenia 208 x. Na rysunku z lewej strony u góry widać przechodzący przed tarczą planety jeden z j•e•j satelitów.
Podajemy poniżej momenty obserwacji (w czasie środkowo-euro
pejskim):
temp. pow. - 41 C
Rysunek Nr 64 10 stycznia 1954, 21h 30m - 45m
69 17 stycznia 1954, 20h 55m - 21h 05m temp. pow. + 4°C
77 14 stycznia 1954, 19h 45m - 20h oom temp. pow. + 2°C
6 marca 1954, 21h 45m - 22h oom temp. pow. J.. 4°C
84
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okresie 4. XI. - 16. XII. 53, obserwatorzy S. D ober ski, Mława
- +53o06' A= 1h21m) i A. Marks, Warszawa ( cp = + 52"13', A = + 1h24m)
zorganizowali systematyczne obserwacje meteorów w pogodne wieczory
w okresie promieniowania rojów (4-15. XI Taurydy, 14-20. XI Leonidy,
17-23. XI. Andromedydy, 9-12. XII Gemmidy - w/g "Uranii"). Obserwowano w godz. 16h 30m- 18h oom T. U. Celem obs·e rwacji było badanie
powyższych rojów i uchwycenie punktów zapalania s.: ę i gaśnięcia
meteorów w atmosferze ziemskiej. Pogoda w podanych okresach była
wybitnie niesprzyjająca i zdołano zdobyć tylko bardzo fragmentarycz.ny
mate11iał odnośnie powyższych rojów. Taurydy i Andromedydy wydają
się rojami bardzo ubogimi.
W uzyskanym materiale obserwacyjnym
jeden meteor, z dnia 22. XI. godz. 17h 39m,5 został dostrzeżony przez
obu obserwatorów. Wyznaczono dla niego następujące elementy:
Foczątek toru: H 1 = 78 km
cp, = +52° 19'
A = -1h 23m ,4
Koniec toru:
H 2 = 58 km
cpz = +52° 08'
A = -1h 23m,7
Stanisław Doberski
Mława

Z KORESPONDENCJI
Nowy annatorski teleskop vv Poznaniu
W dniu 30 grudnia ubiegłego roku ukończyłem , po około stu godzinach pracy, szlifowanie i polerowanie zwierciadła do amatorskiego teleskopu. Praca była dość uciążliwa, a to wskutek braku odpowiedniej
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literatury (którą zresztą uzyskałem w końcowej fazie pracy) i doświad
czenia, została jednak uw1eńczon.a pomyślnym wynikiem. Obrazy oglą
dane przez teleskop są czyste, jasne i nawet przy 180-krotnym powięk
szeniu ostre i nie zniekształcone.
Poniżej podaję charakterystykę zwierciadła o średnicy 140 mm i ogniskowej 1410 mm, które jest obiektywem mojego teleskopu:
zwierciadła parabolicznego
zwieciadla wykonanego
strefy
abcracje stref
aberacje stref
środek
O mm
(strefa odniesienia)
O mm
r = 3 cm
0.32 mm
0,15 mm
r - 4 cm
0,57 mm
0,40 mm
r - 5 cm
0,89 mm
0,70 mm
r · 6 cm
1,28 mm
1,10 mm
r
7 cm (brzeg lustra) 1,75 mm
1,5-0 mm
Jak wynika z tabelki, kształt powierzchni lustra jest pośredni między
sferoidą a paraboloidą z tym. że bardziej jest on zbliżony do paraboloody obrotowej. Wydaje się, iż jest to korzystne z tego względu, że przy
obserwacjach podczas mrozu zwierciadło deformuje się właśnie w kierunku paraboloidy.
Tubus do teleskopu wykonany został z blachy żelaznej, zwin:ętej
i zespawanej. Oprawa głównego zwierciadła, również metalowa, jest
wpuszczona w dolna część tubusa i posiada trzy sprężvny, ~agodnie do·
ciskając":) brzeg lustra do trzech śrub regulacyjnych, zaopJI.rz-:,nyc:l
w miedzianie cz·,1peczki ochronne.
Zamiast zwierciadełka płaskiego użyłem pryzmatu okularowego od
artyleryjskiej lornety nożycowej, od której obiektyw i okular posłużyły
mi do wykonania doskonałego optycznie, szerokokątnego cclo,•mik:l
z oświetlaną przy pomocy bateryjki kieszonkowej siatką "nitek paję
czych".
Statyw o konstrukcji azymuialnej wykonany został z rur wodociqgowych i okazał się w użyciu mało wygodny. Wobec tego przys1ąpiłcm
do pracy nad masywnym, lecz przenośnym statywem paralaktycznym,
do którego opracowałem projekt mechanizmu poruszającego teleskop
w osi godzinnej. Posłuży de tn!!o oip0wiedn~o ad1ptowany mechanizm
patefonowy z precyzyjnym odśrodkowym regulatorem szybkości obrotów. Ruch obrotowy walu mechanizmu przenq:;zony będzie na oś godzinną za pośrednictwem przckladni ślimakowych.
Kończąc, chciałbym zachęcić zainteresowanych do budowy takiego
amatorskiego teleskopu. Przyjemne i być może cenne obserwacje dokonane przy jego użyciu będą sowitą nagrodą za wysiłek włożony w jego
wykonanie.
Zbigniew Kandziora
Poznań

Fotografie teleskopu wykonanego p1·zez autora reprodukujemy na
wkładce.

(Przyp. Red.).
Jeszcze o fromborskim nagrobku Kopernika

W

związku

z

nota~ką

pt. "W sprawie nagrobka

Mikołaja

Kopernika"

[Urania 25, 222 (1954)] pospieszam wyjaśnić, że materiały do .a1rtykułu
pt. "Grób Kopocrn:lka" [Urania· 25, 81 (1954)1 zaczerpnąłem z pracy

E. B rac h v o g l a pt. "Coppcrnicus Grabmal :in Domburg in
Frauenburg" (Zcitschrift fUr die Geschichte und Altertumskunde ErmLalllds, 27, 273) opartej bezpośrednio na aktach katedry fromborskiej.
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Brachvog~l. wybitny .. ~ opernikanista" był najpierw przez lat
r~aścic wiimrym i archiw::niuszcm katedralnym we Fromborku,
chugic lata tamteJszym proboszczem. Zmarł w czasie ost:1tniej

k.!lkapotem
wojny.
jak nikt inny i dlatego m-

W archi\vum frombor.'dm wyznawał s.lę
slugujc w tych sprawach na zaufanie.
Pisz~ on w wymienionej wyżej pracy, że biskup Marcjn Kromer
zlecił
21. XI. 1580 reku postawić n<Jgrobck ścienny Kopernika
obo!~ jego grobu. Nagrobek ten istotnic w następnym ro:m w wybra11) m
miejscu katedry wmurow<:u1o. Pozostal on tam tak długo, aż
w r. 1746 (a nie w r. 1735!) dokladnie na tym Sl'llffiym miej.F.c u wzn:·~e
s'ono nagrobek ścienny biskupowi Andrzejowi Szembekowi (1724-40),
fundatOII'owi kaplicy jego imienJ3. Data r. 1746, a nic r. 1735 jest batdziej przckonywująca, gdyż nagrobki buduje się zasłużonym po ich
5mierci, a nie za życia. I w tych czasach nagl'obak Kopernika przeniesiono w pobliże ołl.:11rza głównego katedry na j~go dz:siejszc miejsce.
Wynika to z dwóch uchwał lu:piiuły z 18. III. 1752 i 27. ITI. 17:J8. Na
1-onowne w:z.n.icsicnic epitafium Kopernika zużyto ze spadku Szembcka
cO floronów. Czy to było pierwotne ,,l<romerowskic" epitafium KopernUm, c:z.y zupełnie nowe, o tym Brachvognl milczy. Sprawę t~ wyj'lśnia
bliżej notatka wspomniana w Uranii 25, 222 (1954).
J. Gadomski
KALENDARZYK ASTRONOMICZNY
na

październik

Wszystkie zjawiska podano w czasie
Paźdzternik

1954 r.
środkowo-europejskim.

1954:

się ruchem prostym, od prawej ku
lewej, w najbardziej północnej części gwiazdozbioru Oriona, pomiędzy gwiazdozbiorami Byka i Bliźniąt (p. współrzędne na końcu
kalendarzyka).
1. do 10 Ostatnia sposobność do obserwacji światła zodiakalnego przed
świtem na wschodnim niebie. Słaba smuga świetlna ustawiona jest
skośnie do horyzontu i biegnie przez gwiazdozbiory Lwa i Raka.
l. i 2. Wczesnym wieczorem widać nad poludniowo zachodnim horyzontem stojący sierp Księżyca, uzupełniony do pełnej tarczy świa
tłem popielatym.
2. Na jasnym tle wieczornego nieba dostrzec można na prawo poniżej
Księżyca, w odstępie około 2°, czerwonego Antaresa, gwiazdę 1-szej

1. do 31. Planetka Westa porusza

wielkości.

5. Wieczorem znajdziemy Marsa na lewo od Księżyca jako czerwoną
gwiazdę zerowej wielkości Przez lunetę stwierdzimy tarczę nie
pełną, lecz w fazie odpowiadającej Księżycowi w 4 dni przed Pełnią.
Jest to największa faza, jaką obserwować możemy na tarczy Marsa.
6. 1h Mars w złączeniu z Księżycem w odstępie 4° na południe.
G. 511 Merkury w największym odchyleniu 26° na wschód od Słońca.
Mimo to nie jest widoczny na wieczornym niebie. gdyż z powodu
znacznej południowej deklinacji zachodzi wkrótce po zachodzie
Słoilca.

8. 5h Jowisz w złączeniu z Uranem. Jowisz znajduje się 21' na południe

od Urana. W ob.rębie mapki z drogą Urnna na tle gwiazd
(p. Urania str 66) pozostanic Jowisz do 21. X. i opuści mapkę na
prawym brzegu blisko górnego narożnika.
9. 12h Merkury w niewidocznym złączeniu z Saturnem w odstępie
51/2° na południe od Saturna. Jest to pierwsze z 3 złączeń, jakie
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zajdą w tym sezonie, (następne 24. X. i 24. XI.) spowodowane ruchem Merkurego, zakreślającego pętlę na granicy gwiazdozbiorów
Panny i Wagi.
9./10. Gwiazdy spadające z roju Dracorrid (Giacobinidy) spodziewane
są w roku bieżącym w małej ilości.
11. 9h Wenus, widoczna już tylko krótko po zachodzie Słońca, osiągnęła
największą swą jasność. Przez lunety widać sierp, jaki podano na
tablicy w Uranii str. 130 pod datą 21. XII., lecz odwrócony.
14 ./15. Raz nad jasną tarczą Księżyca przez lornetki dostrzec można
Plejady.
15./16. Mars w złączeniu z gwiazdą 8-mej wielkości CD -23°15904.
W Ameryce Południowej widoczne jest zakrycie tej gwiazdy przez
Marsa, trwające 5 minut.
15. do 25. Zjawiają się gwiazdy spadające z roju Orionid. W obserwacjach przeszkadza Księżyc
18. 13h Merkury nieruchomy w rektascenzji.
18./19. Powyżej Księżyca w ostatniej kwadrze, świeci Jowisz jako
gwiazda minus drugiej wielkości. Ponad tą parą ciał niebieskich
znajdują się Kastor i Polluks, gwiazdy 1-szej wielk.
19. 3h Uran, 5h Jowisz w złączeniu z Księżycem w odstępie 2° na pn.
19. 19h Neptun w złączeniu ze Słońcem, jest niewidoczny.
20. do 25. Rano widać leżący sierp Księżyca, uzupełniony do pełnej
tarczy dobrze widocznym światłem popielatym.
20./21. Na lewo od Księżyca znajduje się gwiazda 1-szej wielk. Regulus,
alfa w gwiazdozbiorze Lwa.
21. 15h Uran w kwadraturze ze Słońcem.
21.122. Regulus znajduje się powyżej Księżyca.
22. 22h Jowisz w kwadraturze ze Słońcem.
23. 24h Słońce przechodzi ze zodiakalnego znaku Wagi do znaku Skorpiona. Tarcza Słońca do dnia 31. X. świeci na tle gwiazdozbioru
Parmy, poczym przechodzi do gwiazdozbioru Wagi.
24. 12h Merkury po raz drugi w tym miesiącu w niewidocznym złą
czeniu ze Saturnem w odstępie 4% 0 na południe od Saturna.
~5. 20h Wenus nicruchoma w rcktascenzji. Odstęp na niebie planety
od Słońca bardzo szybko maleje, jednocześnie zachodzą znaczne
zmiany fazy. Obserwacje przez lunetę dokonane za dnia (wieczorem
planeta szybko zachodzi) wykażą że sierp staje się coraz cieńszy
i większy aż do chwili złączenia ze Słońcem w dniu 15 listopada.
2.5. 22h 54m Mars w złączeniu z gwiazdą 8 1/2 wielk. CD -22°14703.
W Południowej Afryce widoczne jest zakrycie gwiazdy przez Marsa
26. 10h Neptun w niewidocznym złączeniu z Księżycem w odstępie 71
na północ.
Od 26. Zjawiają się gwiazdy spadające z roju Tauryd, promieniujące
z okolic gwiazdozbioru Byka.
27. 9h Merkury w nicwidocznym złączeniu z Księżycem, odstęp 20 na pn.
27. 16h Saturn w niewidocznym złączeniu z Księżycem, odstęp 7G na pn.
28. 16h Mars w kwadraturze ze Słońcem.
28. 24h Wenus w niewidocznym złączeniu z Księżycem, odstęp 3° na pd.
29. 22h Merkury w dolnym złączeniu ze Słońcem. niewidoczny.
30. X. do l. XI. Wieczorem widoczny stojący sierp Księżyca ze światłem
popielatym.
Minima Algc-la: (obserwować przez kilka godzin przed i uo podanym
momencie): lld 5h.1; 14d 2h.O; 16d 22h.8; 19d 19h.6; 22d 16h.4 i 31d 7h.O.
Minima Y.łównc !leta Liry (obserwować również poprzedniej i następnej
nocy): (id 23h i 19d 21h.
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Zjawiska w układzie satelitów Jowisza:
c - cień satelity przechodzi przez tarczę Jowisza (ciemna plamka) .
• - zasłonięcie przez tarczę; pz, kz - początek (koniec) zaćmienia .
O - satelita nicwidoczny, gdyż znajduje się na tle tarczy Jowisza.
Październik
lo m

1954:

d

d

1.01-3.42 c u
od 3.28 O II
4 0.38-4.05 O III
5
do 1.24 • II
6
5.08 pz I
7
2.30-4.45 c I
od 3.45 O I
7
7
23.37
pz I
7 23.37-27.10 • I
8
do 24.29 O l
tl
od 3.55 e IV
10
od 3.36 c II
10 23.37-'26.58 c III
11
22.43
pz II
11 22.43-28.03 • II
Październik

l !!

Ih czasu
Środ.-europ.

o""

Rekt.l
h m
~8 IX. 12 I 5.9
8 X. I2 52.2
t8
I3 29.2
~8
14 07.I
7 XI. 14 46·3

:
>- ·a
.,.~ ij]

,_

Deki.
o

- 143'
- 536
- 920
-12 52
-I603

w " ........

~"'O·a .~

u~

śr.-eur.)

(czas

.

e:

WWm..
(czas.

III

Rekt. j Deki.
b

m

Najbliżej

o

- I8·7
-23'7
-24"6
-20'8
- 12"8
- 1'6
+ ro·s
+ 20.3

wiol

śr.-eur.)

wsch.j
h m
9 3I
II 39
13 I8
I4 23
IS o6
15 43
I6 25
I7 zB

zach.
h m
17 58
19 o6
20 54
23 I6
o 36
3 20
6 I4
9 IS

Ziemi; 13• 03•

Fazy:
Październik:

wsch. l zach. wsch. l zach.
h m b m b m b m
6 I4 I7 24 6 SI r6 39
6 04 I7 16 6 39 I6 33
6 02 17 16 6 36 r6 34
5 59 I7 o6 6 38 16 20
s 49 I7 05 6 22 16 25
5 39 I6 so 6 r6 16 o6

Szczecin
Poznań
Wrocław

Gdynia
Kraków
Białystok

KSIĘŻYC 1954

środ.- europ.

30 IX. I4 :?.O
2 X. I6 oo
I7 44
4
6
I9 31
B
2I 15
lO
22 59
I2
o 48
I4
2 47

zB. x. I954

B. X. I954

Miasto

u

Ih czasu

o

24
do 22.46 O I
25 22.06-2'\.01 • IV
26
od 3 52 pz • II
27 22.02-24.45 c n
28
0.36-3.21 o u
28
do 24.51 • kz Ill
29
od 2.36 • lil
29
od 5.17 pz • I
29
do 22.29 • 11
30
2.39-4.54 c I
30
od 3 55 O I
30
23.45 pz I
30 23.45-27.20 • I
do 23.!!i2 c I
31
31 22.23-24.38 O I

m

Pażdziernik:

cd
.....

1

m

h

d

wsch.j zach .
h m
h m
9'0 5 30 I7 22
I2'2 5 47 16 59
I4'6 6 04 16 37
I6.I 6 23 I6 I6
16,3 6 41 IS sB

a.

+
+
+
+
+

m

h

14
od 4.~4
c l
15
1.30
pz
I
15
1.30-5.05 •
I
15 22 52-25 07 c I
16
0.08-2.24 O I
16
do 23.33 • I
17
2.04-5 14 c IV
18
od 3.35 c lil
19
od 1.1 7 pz • 11
20
do 24.47 O II
21 22.40-26.10 • Ill
22
od 3.23 pz • I
23
0.46-3.01 c I
23
2.03-4.18 O I
24
do 1.27 •
I
SŁOŃCE 1954

3
3

Pierwsza kwadra
d b m

S o6 3I

1h czasu

.....

środ.-europ.

W Warszawie
(czas Śr.-eur.)

o

Rekt. j Deki.

wsch.j zac h

cd
cd

b

16 X.

IB

20
22
24
26

2B
30

m

o

4 55 + 24'6
6 sB + 22.4
B 47 + IS'2
IO 22 + s·6
I I 52
- 4'5
I3 21 - 13'B
I4 s6 -2o·B
I6 3B -:14'3

Najdalej od Ziemi: 28•
Pełnia

d

b

m

12 06 IO

o•

Ostatnia kwadra
d b
m

r8 21 30

--

b

b

m

I9 II
4B 13
20 14
32 I4
53 IS
I I IS
B 27 16
IO 27 I7

44
IS
04
36
o6
40
30
52

ro

I9
2I
24
I
3
6

d

N6w
b
m

26 r8 47
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PLANETY

~--~----------------

1

Data
1954

-·

MERKURY
czasu
W Warszawie
Środ.-europ.
czas środ.-eur.

Rekt.

I3h
14
J4
14

28. IX.
8. X.
I8.
28.

43m
24
45
22

l

Deki.

I2~8

-17.5
- 19.3
- 15·5

wsch.

l

11

~· l

WENUS
czasu
W Warszawie
Środ.-europ.
czas środ.-eur.

l Deki.
4~ 14\1m l -21°.8
Rekt.

8h oom \17
8 28
!7 23
8 18 l' I6 52
6 49
16 13

l

wsch.

lOb oS
IS 23~-24.41 IO 13
IS 41
-26.0 lO 03
15 45
-26,2
9 28

zach.
I ; o';
17 35
17 00
16 23

Widoczna z początkiem m1es1ąca
zaraz po zachodzie Słońca nisko
na płd. zach. 11. X. w najwi~;kszej
jasności minus 4'/ 8 wiełk.

MARS
14
14
14
13

JOWISZ
2I.o 22 s6 1 15 o6
14 3I
20.8 22 24
I3 SS
20.6 2I so
13 18
20.5 2I 15

+
+
+
+

21 52
47
21 47
25
21 45
Ol
21 44
37
Świeci wieczorami na granicy gwiazdozoiarów Strzelca i Koziorożca, coraz
słabszy, ale jeszcze jako jasna gwiazda
zerowej wielkości.

W drugiej części nocy jest najjaśniejszą gw. minus !3/4 wiełk.
M
granicy Raka i Bliźniąt, poniżej Kastora i Polluksa.

SATURN

URAN

l

19
19
20
20

10
35
02
29

I~: r:.·1 ~! ~~

7 53
7 s8
8 03
8 o6

-25.71
-24.6
-23.21
-21.4

l =~~:!l

9 o6

I9 11
8 00
I7 s6
28. X.
I4 37
- 13.1
16 43
6 54
Jest niewidoczny, razem z Merkurym
przebywa bjjsko Słońca na granicy W agi
i Panny.

l

~. ~~l l ~~ ~~

Nr Nazwa

l =~:~ l ~ ~~ l ~~ ~;

25. lX. 1954 1

13 I6
z Jowiszem
do odszukania przez

złączeniu

lornetkę.

s.

x.

~~ ~~

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

IO IO + 22.I 21 46
14 l i
Zaczyna być dostl:pny dla dużych
teleskopów rano w gwiazdozbiorze Lwa.

I954

Rekt.

l-l

25. X. 1954

15. X. 1954

l Deki. Rekt. l Deki. Rekt. l Deki.
h
mi +1830
O 'l h
7~/ 2 l 553'2
6oo~ l+I8o29'l 6hos·8mi + r8O27

Jasność

4· Westa

l

l 15I4 SI34

PLUTON

17. XI. 13 42
- 8.8
4 17
14 52
19. X. w złączeniu ze Słońcem, jest niewidoczny.

Płanetka

l

+ 21.2
21.3123 36
22 21
+ 2I.I 2I 04

7 56 1
7 ss
+
8 00
7t8. X. w
jest łatwy

NEPTUN
2

l
l

1h

zach.

Niewidocznv, mimo że 6. X . w n a jwięk
szym odchyleniu 26° na wsch. ocł Słm1c <l ,
:.!9. X. w dolnym złączeniu ze Słońcem.

28.
8.
I8.
28.

~

1h

Rekt.

Deki.

'l 6 o8·4 l+ 18·27
h

m

O '

Dla odszukania planetki należy w ciqgu szeregu pogodnych wieczorów wykonać dokładne
ryaunki z wszystkimi nawet najsłabszymi gwiazdami dostrzegalnymi przez używaną lunetę
w okolicy nieba wskazanej przez współrzędne planetki. Przez porównanie rysunków zna~
leźć naożna planetkę jako t~ z pośród gwiazd, która zmieniała swe położenie a; dnia na dzień
jednakowo w tym samym kierunku.
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KOMUNIKATY KOL PTMA
na miesiąc październik 1954 r.
Oliwlee - 1. sekretariat Koła jest czynny w poniedziałki l czwartki (godz. 1&-19)
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 porozumleniu się :
Gliwice - ul. Sobieskiego 26, teł. 49-77 - Inż. T . Adamski.
Ruda Sl. - •Jl. 3-go Maja 32, te!. 524-67 l 524-69 - J . Kasza.
Stalinogród-Dąb, ul. Wlejska 7, teł. 319-87 - Jan Palt.
Kraków - 1. Sekretariat Kola jest czynny codziennie w godzinach 9-13 l 16-19
(soboty 9-13), ul. św . Tomasza 30;8. teł. 538-92.
2. W dniach 10. X. br. (niedziela) i 25. X. br. (poniedziałek) o godzinie 18 odbędą
się referatowo-dyskusyjne ,.Wieczory astronomiczne"; 'lala FrMA, ul. św. Tomasza 30.
Lódź - 1. Sekretariat Koła jest czynny w poniedziałki od godz. 18 do 20, ul. Moniuszki 4a (M. D . K.), pokój 350.
2. Dostrzegalnia jest czynna w pogodne poniedziałki i czwartki w godz. 1&-21.
Nowy Sącz - Sekretariat Koła jest czynny we wtorki l piątki w godz. 17-19
w lokalu Ko >a. ul. JaJ:!fPllońska 50a.
Poznań - 1. Sekretariat Koła jest czynny we wtorki i czwartki w godzinach 17-19
w lokalu Koła, ul. Chełmońskiego l, teł. 74-41.
2. Dnia 27. X . br. (środa), godz. 19 - odczyt mgr. Domińskiego pt. " Odległości
astronomiczne" . Sala Pozn. Tow. Przyjaciół Nauk, ul. Lampego 27 29.
Toruń - 1. Sekretariat Kola jest czynny w poniedziałki i czwartki w godzinach
18-20 oraz w soboty w godz. 17-19 w lokalu Koła przy ul. Kopernika 17.
w tych samych dniach i godzinach odbywają się zajęcia świetlicowe i jest
czynna biblioteka.
2. Dnia 11. X . br. (poniedziałek), godz. 18 - odczyt J. Szyca pt.: "Wenus, nasza
sąsiadka w przestrzeni". :C'l'lla 25. X. br. (poniedziałek), godz. 18 odczyt mgr.
A . Lisickiego pt. "Ewolucja gwiazd". Lokal Koła PTMA: Toruń, ul. Kopermka 17.
Warszawa - 1. Seluetarlat Koła jest czynny we wtorki, czwartki 1 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 i świat) w godz. 2D-22 .
3. Dnia 21. X . br. (czwartek), godz. 19, sala Kopernika w Obs. Astr. U . W ., Aleje
Ujazdowskie 4 - odt'zyt mies>ęctny.
Wrocław Dnia 6. X. br. (środa), godz. 19: mgr P. Rybka - "Co to jest astronomia" .

Dnia 20. X. br. (środa), godz. 19: mgr J . Paciorkówna - .,Historia pewnego
odkrycia astronomicznego".
Odczyty odbędą się w sali odczytowej Woj . Klubu TPPR, Wrocław, Pl. Teatralny 4.

Płyty szklane na zwierciadła teleskopowe o średnicy 150" mm, grubości 30 mm rozprowadza dla członków Towarzystwa Zarząd Gł. PTMA w cenie zł 50 (2 pły
ty, 50 gramów tlenku ceru do polerowania luster wraz z przesyłką pocztową).
Wysyła się po otrzymaniu wpłaty na konto PKO: 4-113-5227.
Kompletujemy roczniki "Uranii". Wobec wyczerpania nakładu następuJących numerów ,.Uranii": 7-9 z r . 1948; 9-10 i 11-12 z r . 1951; l, 2, 3 i 9 z r. 1952, oraz
od l do 6 z r. 1953 - Zarząd GI. PTMA prosi Czytelników, którzy nie kompletują "Uranii", o odstępowanie nam wymienionych zeszytów za zwrotem
ich wartości l kosztów przesyłki.
Odzaaki PTMA, dla członków zwyczajnych (emaliowane) w cenie 25 zł (plus
4 zł. na k<;>szta przesyłki) oraz dla członków-kandydatów (oksydowane) w ce:Iie
zł. 4.50 (bez kosztów przesyłki) są do nabycia w biurze Zarządu Gł. 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 9 zł (plus 4 zł na koszta przesyłki).
"Niebo przez lornetkę" dra J . Pagaczewskiego - str. 112 - cena 4 zł (plus l 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) 6 zł za rok szkolny. Członkowie
nowowstępujący wypełniają deklarację przystąplenia l wpłacają jednorazowo
wpisowe zł 1.50.
Wszelkich wpłat nalety dokonywać na konto Zarządu Gł. PTMA, Kraków, ul.
św. Tomasza 30/d. 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
składki członkowskiej .
Dla nieczłonków prenumerata roczna wynosi 24 zł .
Cena zeszytu 2 z) .
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OBSERWACJE
Maciej B i e l •i ck i : Wysokościowa wyprawa lotnkza na zaćmienie Słońca
Obserwacje zaćmienia Słońca w dniu 30 czer~a 1954 r., wykonane przez członków Tow. Miłośników AstronomH z Niemieckiej Republiki Demokratycznej
Dusan K a l a b : Powstawanie śladów meteorów
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okładce:

"Pierścień z diamentem" pierwszy błysk prom :eni słonecznych
z poza tarczy Księżyca w chwili przemijania zaćmienia całkowitego.
Zdjęcie mgr J. Pokomcgo, dokonane w Sejnach dn'ia 30 czerwca 1954 r.
aparatem "Praktiflex" z obiektywem ogn 75 cm, średn. czynna 7,5 mm;
ekspozycja 1/ 500 sek., przysłona l :100.

Znak zodiaku: Strzelec.

474o - 19. 9. 1954 - M-5-13422 - 7.000 - obj. 2 .V. ark. - pap. sat. Al
V kl. 60 gr.
Druk ukończono 23. 10. 1954 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.

KONRAD RUDNICKI -

Warszawa

NEPTUN
Neptun jest jedną z €lwu planet, których nie można dojrzeć
okiem. Przedstawia się jako słaba gwiazdka około 8 wiela przy silniejszych powiększeniach, osiągalnych tylko
w długoogniskowych teleskopach, można zauważyć, że nie jest
punktem lecz niewielką tarczą. Promień orbity Neptuna jest
przeszło 30 razy większy niż Ziemi, toteż zmiany położenia
Ziemi w ruchu rocznym są wobec jego odległości od Słońca
całkiem zaniedbywalne. Jego kątowa średnica obserwowana
z Ziemi zmienia się w bardzo niewielkim zakresie. Gdy znajdujemy się po przeciwnej stronie Słońca niż Neptun, a więc
w czasie koniunkcji, średnica wynosi 2" ,4; a w czasie opozycji,
gdy Neptun i Ziemia są z tej samej strony Słońca - zwiększa
się tylko o 0",2.
Gwiazd tak jasnych jak Neptun jest na niebie około 100 000,
toteż wypadłoby, być może, czekać na przypadkowe odkrycie
tej planety aż do czasu rozpoczęcia systematycznego patrolowania nieba metodami fotograficznymi. Jednakże Neptun dał
się już wcześniej poznać dzięki sile przyciągania, z jaką działał
na Urana. Niedługo bowiem po odkryciu Urana, gdy zaczęto
dokładnie obliczać jego drogę w przestrzeni, okazało się, że
wykonuje on ruchy, których nie można wyjaśnić tylko siłą
przyciągania Słońca i pozostałych, znanych wówczas planet, co
wskazywało na istnienie dalszej planety poza orbitą Urana.
Ścisłe rachunki zakłóceń ruchu Urana przeprowadziło dwu
astronomów. Pierwszym, który przewidział, gdzie należy szugołym
kości,
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kać· na niebie nowej planety był J. C. A d a m s, początkujący
astronom z Cambridge. Jego mistrz, prof. C h a l l i s poradził
zakomunikować o wynikach rachunków i przedstawić je do
oceny dyrektorowi obserwatorium w Greenwich, A i r y'emu.
Adams udał się w końcu roku 1845 do Greenwich, jednakże
Airy'ego nie zastał, więc zostawił mu tylko na kilku kartkach
krótkie zestawienie wyników.
Jak się okazało, nieobecność dyrektora w Greenwich zaważyła znacznie na dziejach odkrycia Neptuna. Airy po powrocie
odnJiósł się sceptycznie do wyników Adamsa, traktując całą
pracę, jako ciekawsze ćwiczenie studenckie. Zresztą nie mogąc
się porozumieć ustnie z jej autorem, doszedł do wniosłu, że nie
zostały tam uwzględnione pewne świeżo odkryte zakłócenia
ruchów Urana, wyrażające się zmianami jego odległości od
Słońca. Na list wysłany do Adamsa w tej sprawie z niewiadomych przyczyn nie dostał odpowiedzi, co jeszcze pogłębiło
nieporozumienie. W rezultacie wyniki żmudnej pracy spoczęły
w jednej z szuflad obserwatorium w Greenwich i nie zostały
ogłoszone drukiem, ani w inny sposób. Nawet Adams, nie mając
znikąd zachęty i moralnego poparcia, zwątpił o własnych wynikach.
O braku wiary w realność jego pracy świadczy to chociażby,
że gdy w Cambridge podjęto w końcu poszukiwania nowej
planety w przewidzianej okolicy nieba, robiono to tak bez
zapału, że mimo iż rzeczywiście położenie Neptuna kilka razy
zanotowano jeszcze w 1845 roku, to jednak obserwacji nie
opracowano i przeto nie zauważono jego ruchu, biorąc go za
jedną z Wielu gwiazd.
Sprawą istnienia planety pozauranowej zajął się również
młody francuski teoretyk L e v er r i e r. W grudniu 1845 r.
doszedł on do wniosku, że planeta taka musi istnieć i natychmiast przystąpił do pracy, której wyniki ogłosił w czerwcu
1846 r. Opierając się na nich, berliński astronom G a l l e, przeszukując systematycznie niebo w przewidzianej okolicy, odkrył
nową planetę 23 września tegoż roku. Należy zauważyć, że
w Berlinie takie poszukiwania było łatwiej przeprowadzić,
gdyż posiadano ręcznie wykonany atlas nieba. Przez jednorazowe porównanie obrazu w lunecie z mapą można było
stwierdzić istnienie obiektu nie będącego gwiazdą, a więc planety. W Cambridge dokładnej mapy nieba nie miano (pierwszy
obszerniejszy katalog i atlas nieba ukazał się drukiem 10 lat
później) i musiano porównywać obserwacje tej samej okolicy
nieba z dwu różnych nocy, żeby zauważyć ruch poszukiwanej
planety.
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Neptuna odkrył więc w zasadzie Galle, jednak opinia publiczna zgodnie przypisała główną zasługę Leverrierowi.
Chciano nawet nowoodkrytą planetę nazwać Leverrierem. Póź
niej - zgodnie z tradycją - zaproponowano nazwy mitologiczne: Janus lub Neptun. Przyjęła się druga.
Odkrycie Neptuna stało się natychmiast głośne w całym
świecie. Teoretyczne wykrycie istnienia nieznanego ciała niebieskiego uważano za wielki triumf astronomii, matematyki
i w ogóle wiedzy, za największe osiągnięcie naukowe XIX w.
Leverrier stał się podobnie sławny jak dziś Einstein.
Dopiero w wiele lat po rozsławieniu imienia Leverriera
Anglicy upomnieli się o odpowiednie honory dla Adamsa. Prestiżowa sprawa pierwszeństwa w teoretycznym odkryciu Neptuna jest jedną z bardziej delikatnych spośród licznych tego
typu w dziejach kultury. Z jednej strony wyniki leżące w szufladzie niczym nie przyczyniły się do odkrycia, z drugiej Adams wykonał taki sam trud jak Leverrier, tak samo dokład
nie i co najważniejsze - wcześniej. Na szczęście nauka nie
potrzebuje rozstrzygać tego problemu. Dla dalszego jej rozwoju
nie jest ważne kto odkrył, ale co odkryto.
Neptun posiada dwa księżyce. Większy z nich, zwany Trytonem, został odkryty w kilka zaledwie dni później niż sam
Neptun. Jest to księżyc duży. Srednica, wynosząca ok. 5000 lon,
stawia go w rzędzie największych w Układzie Słonecznym, tuż
za Ganimedem. Ponieważ sam Neptun posiada wśród planet
rozmiary przeciętne, przeto względna średnica Trytona w stosunku do planety wyraża się sporym ułamkiem 1/ 10. Wśród
wszystkich planet tylko Ziemia posiada satelitę o jeszcze więk
szych rozmiarach względnych, gdyż jak wiadomo średnica Księ
życa wynosi około 1 / 4 jej średnicy.
Przy średniej odległości od Neptuna niespełna 400 000 km,
Tryton oglądany z powierzchni planety przedstawia się jeszcze
okazalej niż Księżyc na naszym niebie. Jednak wskutek dużej
odległości od Słońca świeci znacznie słabiej, mniej więcej tak
jasno, jak nasz Księżyc w czasie jego całkowitego zaćmienia.
Obserwowany z Ziemi Tryton przedstawia się jako słaba
gwiazdka 13,5 wielkości. Okrąża on Neptuna raz na nie całe
{) dni.
Drugi księżyc, odkryty dopiero przed pięciu laty na drodze
fotograficznej przez Ku i per a, został nazwany Nereidą.
Przedstawia się on jako słabiutki obiekt 19 wielkości gwiazdowej obiegający planetę raz na 359 dni. Z powodu dużej odległości o przyrodzie obu księżyców nic nie wiemy.
Niedługo po odkryciu Neptuna kilku obserwatorów zauwa-
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niego pierścień podobny, jak przy Saturnie_
obserwacje nie potwierdziły jednak tego odkrycia_
dziś powszechnie, że zjawisko było jakimś złudze

żyło również około

Późniejsze
Uważa się

niem.
Ruchy Trytona miały niegdyś w pośredni sposób posłużyć
do wyznaczenia obrotu planety. Napotykało ono bowiem na
znaczne trudności. Obserwacja jakichkolwiek szczegółów na
powierzchni Neptuna jest niemożliwa. Z powodu dużej odległości nie sposób było nawet stwierdzić, czy jest on wskutek
obrotu spłaszczony. Obserwacje zmian jasności planety przeprowadzone niedługo po jej odkryciu wykazywały zmiany o okresie 8 godzin, skąd można by wnioskować, że
okres obrotu planety wynosi właśnie tyle, lub jest całkowitą
wielokrotnością tej liczby. Jednocześnie wynikałoby stąd, że
Neptun posiada niejednakową zdolność odbijania światła z róż
nych stron. Ponieważ jednak realność zmian jasności była kwestionowana, więc sprawę obrotu starano się rozwiązać inną
metodą.

Stosowano rozumowanie następujące. Jeśli Neptun się obraca, to wskutek siły odśrodkowej musi być nieco spłaszczony.
Inaczej przyciągają bryły kuliste niż spłaszczone. Badając dokładnie ruchy Trytona da się wyciągnąć wnioski o sile przyciągania Neptuna z różnych stron, stąd o jego spłaszczeniu
i wreszcie obliczyć, jak szybki musi być ruch wirowy, żeby
mógł takie właśnie spłaszczenie wywołać. Ta pośrednia metoda
mogłaby dać należyte wyniki przy szybkim obrocie, a co najważniejsze tylko w przypadku znacznego nachylenia orbity
księżyca do równika planety. Ponieważ orbita Trytona tworzy
z równikiem Neptuna niewielki kąt wynoszący zaledwie kilka
stopni, udało się tą metodą zaledwie wyciągnąć wniosek, że
Neptun w ogóle się obraca i poza tym w przybliżeniu wyznaczyć kąt, jaki tworzy jego oś obrotu z kierunkiem prostopadłym do płaszczyzny orbity, Wynosi on około 29°, to jest nieco
więcej niż u Ziemi.
Prędkość obrotu Neptuna zmierzono dopiero całkiem niedawno metodami spektroskopowymi. Pomiary przesunięcia dopplerowskiego w widmie potwierdzają wnioski fotometryczne
i dają na okres jednego obrotu około 16 godzin, a więc podwojony okres zaobserwowanych zmian jasności. Ponieważ
obieg Trytona jest wsteczny, przypuszcza się, że wsteczny jest
również kierunek rotacji Neptuna, lub jeśli kto woli- że
nachylenie osi jego obrotu wynosi nie 29° lecz 151°. Sprawy
te nie zostały ostatecznie wyjaśnione.
Analiza spektralna pozwala stwierdzić, że Neptun posiada
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atmosferę, w której występuje metan, a więc podobną do atmo-·
sfer Jowisza, Saturna i Urana. Nie daje się wprawdzie zaobserwować śladów amoniaku, ale biorąc pod uwagę temperaturę,
która panuje w warstwach atmosfery dostępnych dla obserwacji, a którą szacuje się na 200° poniżej zera, nie można się
temu dziwić. W tej temperaturze amoniak się już zestala.
O atmosferze Neptuna nie wiadomo prawie nic ponadto.
Przypuszczalnie jest ona równie gruba i gęsta jak Jowisza,
Saturna i Urana. Wskazuje na to mała średnia gęstość planety
wynosząc;:a tylko 1,61 gfcm 3 . W ogóle Neptuna traktuje
się jako bliźniaka Urana. Trudno nawet rozstrzygnąć, która
z obu planet jest większa . O ile bowiem średnica Neptuna
(3,90 średnic Ziemi) jest nieco mniejsza, niż Urana (4,00 średnic
Ziemi), o tyle masa (17,26 mas Ziemi) jest większa od jego
masy (14,58 mas Ziemi).
Jak widzimy, średnia gęstość Neptuna jest zbliżona do gę
stości Jowisza, Saturna i Urana. Ponieważ podobieństwa występują również w prędkości obrotu i składzie atmosfery, przeto
te cztery pla~ty łączy się w jedną rodzinę planet olbrzymich.
Poniżej zestawiamy podstawowe dane liczbowe *) o planetach
tej rodziny:

Rodzina planet olbrzymich
j _ Jowisz

=--1
Symbol

:2j

l

Odległość od SłoilCa
w jedn. astron.
Średnica w tysiącach
km
Masa w (jednostkach
masy Ziemi)

l
l

Saturn

l

Uran

l

Neptun

li

l

0

l

'l'

l

5,20~80~

9,:i38843

130,76

110,1

318.:33

95.:1

l

Hl,t!l0!l7!3

30,070671

51,

GO

14,58

17,26

1,'26

1,61

Średnia gęstość

g/cm 3
Okres obrotu
w godzinach

1,:33

0,71

lo

h

(),9

10,3

h

10,7

h

15,8

Ogólnie można powiedzieć, że planety olbrzymie odznaczają
się dużymi odległościami od Słońca, średnimi gęstościami zbliżonymi do gęstości wody, szybkim ruchem obrotowym i wre*) wg. C. Urey " The Planets" -

Londyn 1952.
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szci.e grubymi atmosferami metanowo-amoniakowymi. Należy
przypuszczać, że i ich budowa wewnętrzna jest podobna. Ilość
amoniaku w atmosferze, malejąca w miarę zwiększania się odległości kolejnych planet od Słońca i dająca się całkowicie wytłumaczyć różnicami temperatury, wskazywałaby nawet na dalelro idące analogie budowy. Jednakże nieregula:rności w rozkład.z:ie średnich gęstości planet (największa Saturn, potem
Uran, Jowisz i najmniejsza- Neptun), które nie są, jak widać, uwarunkowane ani rozmiarami planety, ani odległościami
od! Słońca wskazują na występowanie indywidualnych różnic
budowy wśród rodziny planet olbrzymich.
Tej rodzinie przeciwstawia się często drugą rodzinę planet typu Ziemi, do której zalicza się Merkurego, Wenus, Ziemię i Marsa. Wymienione planety odZnaczają się mniejszymi
:rozmiarami, kilkakrotnie większymi średnimi gęstościami, stosunlrowo cienkimi atmosferami zajmującymi niewielki ułamek
całkowitego promienia planet, lub prawie zupełnym ich brakiem (Merkury), - innym składem chemicznym atmosfer różnym zresztą u różnych planet i wreszcie dłuższymi
okresami obrotu wokół osi wynoszącymi od 24 godzin (u Ziemi)
do 88 dni (u Merkurego). Poniższa tablica przedstawia zestawienie liczbowych danych dla planet tej grupy:
Rodzina planet typu Ziemi

l

F="

l

Symbol
od Słońca
w jedn. astron.
Srednica w tysiącach
km
Masa (w jednostkach
masy Ziemi)

Merkury

?;l

l
l

l
l

Wenus

~

Średnia gęstość

g/cm•
Okres obrotu
w godzinach

0,723331

5,000

o lub EB

l

Odległość

0,387099

Ziemia

l

12,400

[~a~s -~--d'-

------

1,000000

1,523688

12,742

6.620

0,0543

0,8136

1,0000

o, 1080

5,0

4-,9

5,52

4,2

h

h

2111

l

?

Jeśli można identyfikować skład

h

m

23 56

chemiczny

l

m

24 37

spadłych

na

Ziemię meteorytów ze składem planetek, to do rodziny ziemskiej należałoby zaliczyć również planetki, względnie hipote-

tyczną planetę,

z której rozpadu one

powstały.

Niestety brak
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dotychczas bezpośrednich wyznaczeń mas planetek i stąd nic
pewnego nie można wnosić o ich średnich gęstościach. Przeciwnie, masy planetek szacuje się na podstawie założenia, że
ich gęstości są podobne do gęstości planet grupy ziemskiej.
Biorąc pod uwagę brak atmosfer na planetach, jest to zresztę
założenie całkiem uzasadnione.
Istnienie dwu wyróżniaj~cych się rodzin planet i fakt, że
obie rodziny zajmują różne obszary przestrzeni okołosłonecznej,
ma głębokie znaczenie kosmogoniczne i wskazuje, że warunki
powstawania i ewolucji planet w różnych odległościach od
Słońca były różne.

JAN GADOMSKI- Warszawa

TRZY POPRZEDNIE CAŁKOWITE ZACMIENIA SŁONCA
W POLSCE
Niektórzy żywo interesują się
ności całkowitych zaćmień Słońca,

datami i miejscem widzialniekiedy nawet więcej, niż
samym zjawiskiem. Przytoczymy nieco tych danych odnośnie
Polski.
l) Zaćmienie całkowite, poprzedzające bezpośrednio ostatnie w dniu 30. VI. 1954 r., miało miejsce w godzinach popołud
niiOWych dnia 21. VIII. 1914 r. Trwało niespełna 2 minuty.
Przeszło z prędkością 880/sek. przez północno- wschodnie
kresy, docierając do Moskwy. Dla Warszawy było to
zaćmienie częściowe; w czasie największej fazy Księżyc przesłonił 92% średnicy tarczy Słońca. Działo się to w pierwszych
tygodniach wojny światowej. O ekspedycji zaćmieniowej do
Folski nikt oczywiście wówczas nie myślał.
2) Dnia 19. VIII. 1887 r. przebiegło przez Polskę w godzinach porannych całkowite zaćmienie Słońca. Miało być widoczne we Włocławku i Mławie. W "Kurierze Warszawskim" z dnia poprzedzającego zaćmienie czytamy: " ... przybyli goście z Francji, Belgii, Austrii i Niemiec. Niektórzy pozostali we Włocławku. Przybysze podążyli pociągiem nadzwyczajnym do Wilna".
Zaćmienie miało trwać P/2 minuty. Pogody nie było. Dalszy
ciąg relacji brzmi w skrócie: "Mława chmury, przybyło
600 osób dla zobaczenia zaćmienia. Zawód. Bydgoszcz- zjazd
fachowych. Chmury. Wilno: przybyła ekspedycja z Petersburga. Całkowite zaćmienie było niewidoczne, obserwowano jedynie częściowe. Dokon,a no 2-ch fotografij sierpów. Polaryzacja
i spektroskop ja nie udały się zupełnie. Obserwował Jan J ę-

332

URANIA

d r z ej e w i c z z Płońska, Henryk M e r c z y n g (autor "Krótkiego rysu rozwoju astronomii w Polsce z r. 1886, przyp. autora), F o e b e z Wiednia i Gar n i er z Paryża. Foebe chwycił
I-szy kontakt. W miejscowości Klin pod Petersburgiem obserwował M e n d e lej e w. Używano dwóch balonów.
Deszcz
nieustanny. Moskwa - chmury. Berlin - chmury".
I dalej: "W Warszawie Słońce miało wejść o 4 godz. 50 min.
już częściowo zaćmione. Maximum, czyli środek zaćmienia
cząstkowego 5 godz. 33,8 min., koniec 6 godz. 30,7 min. Zlecono
posiadaczom telefonów obserwować dźwięki i trzaski. Niektórzy umieścili się na ulicy Piwnej 37 w obserwatorium po śp.
M a gier z e".
3) Zaćmienie całkowite dnia 28. VII. 1851 r. przeszło w godzinach popoludniowych przez Polskę środkową. Pierwszą
wiadomość o jego widzialności w Warszawie podał niedawno
ob. Załman G o l d i n. Według "Gazety Warszawskiej" nr 197
z dnia 29. VII. 1851 r. zaćmienie to było obserwowane w Warszawie przez J. Baranowskiego. Obserwatorium Warszawskie
skierowało "całą astronomiczną wyprawę do Wysokiego Mazowieckiego". (Okolica Łomży, przyp. autora).
Obserwacje dokonane w Warszawie tak opisuje dziennikarz:
"Księżyc obrzucił się świetlaną aureolą. Ciała przestały rzucać
cień wyraźny. Myśmy widzieli Jowisza, Arkturusa i Niedźwie
dzicy jedną gwiazdę. Obserwatorawie musieli zapalić świece.
Zjawisko to trwało blisko dwie minuty. Widziano latające nietoperze. O godz. 4 min. 43 (po południu, przyp. autora) od spodu
ukazał się mały skraj słońca i wnet ciemność rozproszył .. .
znikła zaraz świetlana aureola co tarcz księżyca otaczała .. .
Słońce zajaśniało światłem o godz. 5 min. 44 ... "

Efemerydę tego zaćmienia dla Warszawy podał "Kalendarz
popularno-gospodarski na rok 1851", wydany przez B. Assenheima w drukarni F. O l g er b ran da. Czytamy tam: począ
. tek zaćmienia 3 godz. 43 .6 min. po południu, środek 4 godz.
46,2 min., koniec 5 godz. 44.3 min.

ANDRZEJ GAJ -

Kraków

ASTRONOMIA i KALENDARZ MAYÓW
Na półwyspie Yucatan w Guatemali i na
ległych, żyje dzisiaj kilkaset tysięcy Mayów,

terenach przypotomków rasy,
która stworzyła na Nowym Świecie najwyższą formę cywili-:
zacji przed przybyciem Europejczyków. Ruiny ich miast, od~
dawna już opuszczonych, świadczą o poziomie ich architektury,

'
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rzeźby, malarstwa, tkactwa, ceramiki i zdobnictwa. Na jednym
polu prześcignęli oni nawet współczesnych im mieszkańców

Starego Świata: chodzi, mianowicie, o obliczanie czasu.
Mayowie opracowali proste symbole liczbowe, znali pojęcie
zera co najmniej na 1000 lat przed Europejczykami, a na 500 lat
przed Hindusami, których uważa się powszechnie za odkrywców zera. Opracowali oni kalendarz i wprowadzili wartość roku
tropicznego, dokładnością swoją nie ustępującą przyjętej w naszym kalendarzu Gregoriańskim, lecz uczynili to o 1000 lat
wcześniej. Stworzyli tablice ruchów Wenus i Księżyca, co najmniej tak dokładne, jak im współczesne jakiekolwiek inne,
a zaćmienia przepowiadali ze znaczną dokładnością.
Wiadomości dotyczące Mayów zostały zebrane z ruin ich
miast, z ich ksiąg zwanych "kodeksami", z pism hiszpańskich
konkwistadorów i z ksiąg Chilam Balam. Te ostatnie zostały
napisane przez Indian z plemienia Maya w czasach hiszpań
skiej kolonizacji w języku Mayów, ale już pismem europejskim.
W piśmie Mayów, podobnie jak w chińskim, każdy poszczególny znaczek symbolizuje słowo lub ideę. Znaleziono około 400
różnych podstawowych znaczków wraz z ich licznymi odmianami. Odnalezione pisma Mayów traktują głównie o astronomii,
ponieważ pochodzą przeważnie z kamiennych kolumn, na których ryto zapiski dotyczące obserwacji astronomicznych. Dzisiaj znajomość tych hieroglifów ogranicza się, praktycznie biorąc, do dwudziestu znaków dni, dziewiętnastu znaków miesięcy ,
do liczebników łącznie ze "znakami twarzy" , do znaków Słońca ,
Księżyca, Wenus, prawdopodobnie Marsa i Jowisza , do znaków
zaćmienia i znaków wyobrażających niektóre bóstwa oraz kilku
innych form obrazkowych. Nie jest to ilość zachęcająca do
badań historycznych, ale są to okoliczności wybitnie korzystne
dla badań interesujących astronoma.
Najstarsza data, którą znaleziono na małej statuetce z San
Andres Tuxtla, odpowiada dacie 100 lat przed n. e., lub 160
n. e. 1 ) . Wiadomo, że z początkiem naszej ery Mayowie mieli
już rozwinięte pismo hieroglificzne i udoskonalony kalendarz.
Nie wiemy wszakże odkąd zaczyna się ich kultura. Zero ich
kalendarza znajduje się przed rokiem 3000 p. n. e., zdaje się
jednak, że jest to raczej data mityczna niż historyczna.
Następną znaną datę, odpowiadającą dacie 320 n. e. 2), spotykamy na tzw. Płycie Lejdejskiej, znajdującej się obecnie
w Holandii. Dalsza jest podana na kolumnie 9 w Uaxatun (odl) W zapisie Mayów, który za chwilę poznamy, data ta miała postać:

8. 6. 2. 4. 17
') 8. 14. 3. l. 12
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powiada ona dacie 327 n. e. 3). Późniejsze występują licznie
w wielu dużych miastach Mayów, jak Tikal, Copan, Palenque
(por. rys. 1), a zanikają około roku 889 n. e. 4 ). Wraz z zamieraniem kultury w tych południowych miastach zaczyna się
:r;ozw;ój miast leżących w dzisiejszym północnym Yucatanie.
Co spowodowało ten exodus z południa, niewiadomo - prawdopodobnie wyjałowienie gleby- w każdym razie około r. 879
n. e. 5) Chichen Itza rozwija się szybko. Przeznaczeniem jego
było stać się największym miastem oraz centrum religijnym
i naukowym Mayów.
~

ZATOK~

-~------,

ME KSYKAN SKI<

Rys. l.
Pięćdziesiąt lat pazmeJ Chichen Itza zostało rówmez opuszczone, a ludność przeniosła się na zachód do Chakanputum,
gdzie Mayowie żyli przez dwa stulecia. Następnie około 1100
n. e. przenieśli się z powrotem do Chichen Itza.
Powstawały w tym czasie nowe miasta, między innymi
Uxmal i Mayapan, które razem z Chichen Itza utworzyły Ligę
Mayapan. Pokój i ogólny dobrobyt zaprowadzony przez Ligę
uwidocznił się w renesansie zarówno naukowym, jak i artysty.cznym. Jednakże wojna domowa zniszczyła Ligę, a władcy
Mayapan przy pomocy sprzymierzonych Toltec-Azteków z Meksyku podbili mieszkańców Itza. Zdobywcy z zagranicy przynieśli ze sobą kult ich biało-głowego bóstwa Quetzalcoatl 3) 8. 14. 10. 13. 5

10. 3. o. o. o
") 10. 2. 9. l. 9
4)
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z piórami - przechrzcili go na Kulkulcan i zaczęli budonowe świątynie i przebudowywać stare, ofiarowując je
nowemu bóstwu.
Jednakże zbliżał się tragiczny koniec cywilizacji Mayów:
12 paźdz. 1492 Kolumb odkrywa Nowy świat. Hiszpanie dotarli do Yucatanu w r. 1511, jednakże nie pozostali tam długo
tak, że nawet w r. 1535, a więc już po podbiciu Meksyku przez
Carteza (r. 1524) w Yucatanie Hiszpanie nie mieli jeszcze
ugruntowanej pozycji. Jednak łuki i strzały nie dorównują
kulom i w r. 1542 pada miasto Merida. Podczas spalenia miasta Mani w r. 1562 de Landa zniszczył 5000 idolów, 13 wielkich · kamiennych ołtarzy, 22 małe, 27 zwojów znaków i hieroglifów zapisanych na sarniej skórze i 197 waz. "Znaleźliśmy
tam wielką liczbę ich książek i pism, a ponieważ nie było tam
nic tylko przesądy i diabelskie kłamstwa, spaliliśmy je, co oni
odczuli bardzo głęboko i nad czym boleli wielce". W ten sposób
zostały zniszczone nieocenionej wartości zabytki arytmetyki
i astronomii Mayów.
Mayowie znali dwa systemy zapisu liczb: l) system obrazkowy, hieroglificzny, podobny do egipskiego, stosowany w powszednim życiu (rys. 2) i 2) pozycyjny, absolutny system stosowany głównie w obliczeniach kalendarzowych, którego charakterystyczną cechą było istnienie zera.

Rys . 2. Przykłady hieroglifów Mayów. Rząd I od lewej : liczebniki
l, 3, 4, 5, 6, 9, 10. Rząd II: hieroglify okresów bak~un, ~atun, tun,
uinal i kin. Rząd III: formy twarzowe tych samych hieroglifów z poprzedzającym je hieroglifem wprowadzającym.
Podstawą systemu była liczba 20, czyli był to system dwudziestkowy. Pierwsze 19 cyfr łączyli Mayowie za pomocą kom-
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binacji maków: kropki (.) dla jedynki i kreski (-) dla
co wyglądało np. tak:

piątki,

. ....
. .. ····-....!!..===

20 występuje jako jednostka nowego rzędu, która nazywa się
uinal, czyli 20 dni. Oznacza się ją znakiem jedynki nadpisanym
powyżej znaku zera (O). Niekiedy dwudziestkę symbolizuje
specjalny znak, wyobrażający Księżyc.
Jednostkę następnego rzędu tworzy jednak nie 20, lecz 18uinalów zwanych tun (360 dni). Jest to jedyne odstępstwo od
przyjętego przez Mayów systemu dwudziestkowego, a tłumaczy
się tym, że rok Mayów dzielił się na 18 miesięcy po 20 dni
w każdym, plus jeden miesiąc liczący 5 dni. 20 tunów tworzy
katun, czyli 7 200 dni, a 20 katunów-jednostkę piątego rzędu,
czyli baktun, a wreszcie 20 baktunów składa się na pictun
(duży cykl) równy 2 880 000 dni.
W ten sposób jednostkami różnych rzędów w systemie
Mayów były:
1;20;20 .18 ; 20 2 • 18;20 3 • 18 . . ~ ........ .
W swoich obliczeniach kalendarzowych i chronologicznych
Mayowie operowali bardzo dużymi liczbami. Największą liczbą
jaką znajdujemy w dokumentach pozostałych po nich jest
12489781. Zapis jej w systemie Mayów wyglądał następująco~

l~

4-b!J

+

7~l

12 489 781 = 4(18. 20;1)
6(18. 20 2) + 14(18. 20) + :!.5. 20 -t l
Jak widać z powyższego przykładu Mayowie odczytywali swoje
liczby od góry do dołu. Nie znali oni ułamków jako takich,
jednakże lubowali się w kombinacjach, w których całkowita
ilość jednostek jednego rodzaju równała się całkowitej ilości
jednostek innego rodzaju. Na przykład:
81 księżyców 1 ) = 2392 dni, dawało to wartość 29.53086 dni
dla miesiąca księżycowego, podczas gdy dzisiaj przyjmuje się
29. 53059 dni
J)

czyli

miesięcy księżycowych.
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Kalendarz Mayów stanowiła prosta maszyna, w której każ
d ego dnia koło przesuwało ząb . Nie czyniono żadnych wysił
ków w celu korygowania go ze Słońcem, jak w kalendarzu
gregorjańskim, względnie z Księżycem, jak w chińskim, mahometańskim lub żydowskim. Było to po prostu dowolne, uporządkowane następstwo dnia po dniu. Za dokładność odpowiadał kapłan zajmujący się kalendarzem. O tym, że robił on
pomyłki, świadczą urządzane od czasu do czasu konferencje
kapłanów-astronomów, poświęcone ustalaniu daty.
Mayowie mieli dwa sposoby określania danego dnia: jeden
polegał na ustaleniu liczby określającej ile lat, miesięcy ~ dni
upłynęło od pewnego dowolnie przyjętego terminu. Zwało się
to "długim liczeniem" . Druga metoda polegała na kombinacji
nazw dnia i miesiąca oraz dwóch liczb określających pozycję
dnia w okresie 52-letnim. Zwało się to "cyklem kalendarzowym". "Poniedziałek, trzeciego" oznacza dla nas pewien dzień
w okresie siedmio- czy ośmiomiesięcznym, "poniedziałek, trzeciego stycznia" oznacza pewną szczególną datę w okresie sze$cioczy siedmio-letnim. System1 Mayów był podobny z tą różnicą,
ż e ich okres wynosił 52 lata. Kompletnym zapisaniem daty
była data "długiego liczenia" wraz z dodatkowym określeniem
dnia w "cyklu kalendarzowym" jak np. 10 . 2 . O . O . O. 3 Ahau
3 Chen. Zwało się to "datą serii początkowej", ponieważ serię
poprzedzał specjalny hieroglif, zwany "hieroglifem serii po<:zątkowej".

"Długie liczenie" składało się z serii liczb ustawionych jedna
nad drugą z najdłuższym okresem na szczycie. Nazwy niektór ych jednostek zazwyczaj używanych w długim liczeniu wymieniono poprzednio, są to:
Baktun (ok. 400 lat) = 20 katun
Katun (ok. 20 lat)
20 tun
Tun (ok. l rok)
= 18 uinal
Uinal
= 20 kin (dzień).
Było to wystarczające dla okresu około 8 000 lat. Dla okresów
dłuższych używali Mayowie:
Pictun (ok. 8 000 lat) = 20 baktun
Cabaltun (ok. 160 000 lat) = 20 pictun,
c o wystarczało na okres przeszło trzech milionów lat.

52-letni "cykl kalendarzowy" był kombinacją 260-dniowego
{'\kresu zwanego Tzolkin i 365-dniowego okresu, którego nazw~
nie jest znana, a który składał się z osiemnastu miesięcy po
20 dni i z jednego pięcio-dniowego. Każdy miesiąc miał swoją
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nazwę

(Pop, Uo, Zip, Zotz, Tzec, Xul, Yaxin, Mol, Chen, Yax,
Zac, Ceh, Mac, Kankin, Muan, Pax, Kayab, Cumhu i Uayeb
(5 dni) a dni miesiąca liczono począwszy od zera, a skończywszy
na 19, ponieważ Mayowie liczyli w czasie minionym. Dwadzieścia nazw dni powtarzało się ciągle w ten sam sposób, jak
i u nas i kombinowano je z powtarzającymi się seriami liczb
l do 13 tak, że po upływie 260 dni (Tzolkin) kombinacja nazwy
i liczby powtarzała się. Stąd nazwa dnia i "numer" dnia określały dany dzień w okresie 260-dniowym, a przez podanie numeru pozycyjnego w miesiącu dany dzień był określony w okresie 52-letnim.
W tym miejscu należy raz jeszcze zwrócić uwagę na zasadniczą różnicę pomiędzy miesiącem Mayów a naszym. Jak
widzimy Mayowienazywa l i dni miesiąca a n u m er o w a l i
ckres, odpowiadający niejako naszym nazwom dni tygodnia
z tym, że ich 20-dniowy miesiąc nie był podzielony na żadne
mniejsze okresy odpowiadające naszym tygodniom, a po skoi1czonej serii 13 liczb następowała znowu jedynka.
TZOLKIN
Odpowiadający

Nazwa dnia

Imix
l
Ik
2
Akbal
3
4
Kan
Chicchan 5
Cimi
6
Manik
7
Lamat
8
Mulu c
9
lO
Oc
Chu en 11
12
Eb
Ben
13
Ix
l
2
Men
Cib
3
4
Caban
Eznab
5
6
Cauac
7
A hau

8
9

lO
11
12
13

l
2
3
4
5
6
7
8
9

lO
11

12
13

l

2
3
4
5
6
7
8
9

lO
11

12
13

l
2
3
4
5
6
7
8

9

lO
11
12
13

l
2
3
4
5
6
7
8
9

lO
11
12
13

l
2

3
4
5
6
7
8
9

lO
11

12
13

l
2
3
4
5
6
7
8
9

lO
11

12
13

l
2
3
4
5
6
7
8
9

lO
11

12
13

l
2
3

numer dnia dla 260 kombina••ji

4
5
6
7
8
9

lO
11
12
13

l
2
3
4
5
6
7
8
9

lO

11

12
13

l
2
3
4
5
6
7
8
9

lO
11

12
13

l
2
3
4

5
6
7
8
9

lO
11
12
13

l
2
3
4
5
6
7
8
9

lO
11

12
13

l
2
3
4
5
6
7
8
9

lO
11
12
13

l
2
3
4
5

6
7
8
9

lO
11
12
13

l
2
3
4
5
6
7
8
9

lO
11

12

13

l
2
3
4
5
6
7
8
9

lO
11

12
13

l
2
3
4
5
6

7
8
9

lO
11

12
1:3

l
2
3
4
5
6
7
8
9

lO
11

12
13
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Wraz z upływem czasu i z rozwojem kultury pojawiały się
c:Jc,lsze modyfikacje dat "serii początkowej". Metoda ta wymagała l\Życia 8 hieroglifów w celu wyrażenia daty, co zajmowało
dużo miejsca i wymagało dużego wysiłku, szczególnie, jeżeli
na jednym monumencie miała być wyrażona większa ilość dat.
Tak więc, począwszy od około r. 900 n. e., daty nie były pisane
w całkowitych seriach. Długość miesiąca księżycowego była
znana, cykl Wenus był określony, wszystko było ustalone, tak
że nie było potrzeby pisania długich dat, mających być sprawdzanymi z przeszłością. Wprowadzono wobec tego system "koń
cówki okresu", system podający jedynie końcowe daty katunów. Nie było to złe, ponieważ taka końcówka okresu pojawiała się dopiero po upływie aż 18 980 katunów, czyli 374 153
lat. Jeszcze później pojawiają się tylko zakończenia tunów, co
daje dokładność do 18 707 lat, jednakże w wypadku, gdy części
miesiąca zostaną pominięte, jak to przeważnie miało miejsce,
dokładność odczytu zostaje ograniczona do okresu 260-letniego.
W naszym dzisiejszym kalendarzu zachodzi wypadek podobnego
uproszczenia. Obecnie data l marca 53 jest zupełnie jasna i zrozumiała, jednakże za tysiąc lat nikt nie będzie wiedział o jaki
wiek chodziło.
W okolicach tropikalnych, a więc w takich, jakie zamieszkiwali Mayowie, gdzie ogólnie biorąc nie ma zmian klimatycznych w ciągu roku, najbardziej charakterystycznymi okresam1
stają się dzień i miesiąc księżycowy. Oczywiście obserwacje
Księżyca były ważnym punktem w pracach astronomów Mayów
i stąd pochodzi fakt, że przeważna część posiadanych przez nas
dzisiaj kompletnych danych z ich prac astronomicznych odnosi
się właśnie do Księżyca. Dodatkowe serie hieroglifów określają
znaczenie zapisków. Poszczególne znaki wskazują na to, czy
obserwowany księżyc 1) jest to .30- czy 29-dniowy, określają
.,wiek" księżyca w dniach od ostatniego nowiu itd.
Jak powiedziano, Mayowie nie posługiwali się ułamkami,
tak, że ich problemy sprowadzały się do znalezienia całkowitej
liczby księżyców odpowiadającej dokładnie całkowitej liczbie
dni. W Palenque przyjęto, że 81 księżyców równa się 2392 dni,
co dawało wartość dla miesiąca księżycowego 29 . 53086 dni.
W Copan przyjęto, że 149 księżyców odpowiada 4 400 dniom,
co dawało długość miesiąca księżycowego równą 29. 53020 dni.
W porównaniu z dzisiaj przyjętą wartością 29 . 53059 dni, błąd
wynosił zaledwie jeden dzień na trzysta lat.
Właściwie nie było potrzeby poprawiania kalendarza Mayów
1)

czyli

miesiąc księżycowy.
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w tym celu, aby jakaś dana data, tak jak np. 4 Ahau 8 Cumhu
(pierwszy dzień ich "długiego liczenia") zajmowała zawsze to
samo miejsce w roku słonecznym. W wyniku tego dana data
stopniowo cofała się przez rok słoneczny, aż wreszcie po 1507
latach dochodziła znowu do punktu wyjścia. Jednakże kapłani
astronomowie Mayów interesowali się problemami takimi, jak
np. w jakim dniu w ich kalendarzu powinna być obchodzona
uroczyście jakaś historyczna data. Dlatego też, mimo że nie
poprawiali kalendarza, chcieli znać wartość tej poprawki.
Mayom była znana zależność pomiędzy 19 latami (ok.) a 235
synodycznymi miesiącami (znana nam pod nazwą Cyklu Metoniemego). Dzięki tej zależności i przez przyjęcie 149 synodycznych miesięcy równych 4 400 dniom, astronomowie z Co pan
uzyskali wartość 365.2420 dni dla roku zwrotnikowego, pokrywającą się z obecnie przyjętą wartością 365.2422 dni pra•vie tak dobrze jak wartoąć gregoriańska wynosząca jak wiadomo 365.2425 dni. Należy jednak podkreślić, że Mayowie
doszli do tej wartości o tysiąc lat wcześniej.
N as ze wiadomości tyczące się wiedzy o zaćmieniach u Mayów
pochodzą głównie z tzw. kodeksu drezdeńskiego, zawierającego
ułożenie 405 następujących księżyców, obejmujących okres
prawie 33 lat i ułożonych w 69 grup po pięć lub sześć księży
ców każda. Każda grupa kończy się dniem, w którym gdzieś
na Ziemi mogło nastąpić zaćmienie; przypuszcza się, że jest
to po prostu tablica złączeń ekliptycznych. Z napisów zdołano
odcyfrować bardzo niewiele, jednakże przypuszcza się, że
Mayowie znali, przynajmniej ogólnie biorąc, mechanizm zać
mienia.
Kodeks drezdeński podaje również tablice Wenus, w których synodyczny cykl tej planety wynosi 236 dni jako gwiazdy
porannej, 90 dni niewidoczności (górne złączenie), 250 dni jako
gwiazdy wieczornej i 8 dni niewidoczności, co daje w sumie
584 dni Dzisiaj przyjęta wartość wynosi 583.92 dni.
Mimo, że tablice Mayów dla Wenus są bardzo dokładne
i mimo, że byli oni, ogólnie biorąc, wysoce wykształceni, o ile
chodzi o obserwacje astronomiczne, wątpić należy, czy zajmowali się oni mechaniką niebieską i czy kiedykolwiek próbowali
zakładać istmenie systemu podobnego do kopernikańskiego.
Pomimo tego zdumiewającą rzeczą jest dokładność ich
obserwacji, doskonałość powiązania różnych elementów ich
wiedzy matematycznej i zasób ich wiadomości astronomicznych.

l
JOHN COUCH ADAMS,
który pierwszy obliczył po·
łożenie Neptuna.

URBAIN LEVERRIER,
wedłu g obliczeń

którego znaleziono Neptuna na niebie.

JOHANN GALLE,
który zaob serwował Neptuna
w miejscu przepowiedzianym
przez Leverriera.

Trz e j od

ryw c yN e ptuna

Pierwszy w Polsce radioteleskop Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu

Jagiellońskiego

w Krakowie.

Wnętrze

samolotu, w którym dokonano wyprawy wysokościowej dla obserwacji zaćmienia
planie widać koronograf polaryzacyjny z obsługą.

Słońca.

Na p:erwszyr.l

Fotografia korony

sło

necznej uzyskana przez
ekspedycję

Miłośników

Towarzystwa
Astronomii

z Niemieckiej Republiki
Demokratycznej w Galto/Kragenlis w Szwecji.

Zdjęcie

lotnicze krateru Talemzane wykrytego w bezludnych piaskach Sahary.
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Pierwsze w Polsce obserwacje radioastronomiczne
W czasie całkowitego zaćmienia Słońca w dniu 30. czerwca 195-t r.
wykonano w Obserwatorium Astronomicznym Uniwersytetu Jagielloń
skiego z inicjatywy Prof. T. B a n a c h i e w i c z a w ramach organizowan;"Ch przez Polską Akademię Nauk prac zaćmieniowych pierwsze w Polsce obserwacje radioastronomiczne. Obserwowano zmiany natężenia promieniowania radiowego Słońca o długości fali 90 cm w czasie zaćmienia.
Obseewacje te wykonane były na Stacji Obserwatorium Krakowskiego
na Forcie Skała w Bielanach pod Krakowem przez O. Czy że w s k i e g o,
J. d e M e z e e a i A. S t r z a ł k o w s k i e g o. Obserwacje wykonane były
poza pasem całkowitości, ponieważ ze względu na większe rozmiary tarczy Słońca obserwowanego na falach radiowych zaćmienie zarówno
w Krakowie jak i na Suwalszczyźnie było zaćmieniem obrączkowym
i nie należało się spodziewać niczego więcej po obserwacjach wykonanych w pasie optycznej całkowitości. Promieniowanie radiowe Słońca
odbierano za pomocą sp€-Cjalnie do tego celu skonstruowanego radioteleskopu ze zwierciadłem parabolicznym o średnicy 5 m i ogniskowej 2 m
(p. fotografia na wkładce). Zwierciadło tego radioteleskopu wykonane
jest w postaci ażurowej konstrukcji stalowej, pokrytej siatką miedzianą.
Odbieeane przez umieszczony w ognisku zwierciadła i widoczny na fotogeafii dipol, peomieniowanie przekazywane było kablem do specjalnego
odbiornika. Ze względu na pewne zakłócenia techniczne obserwacje rozpoczęto o godz. 13h 47m czasu śr. eur. zaobserwowano więc tylko drugą
gałąź krzywej zaćmienia. Należy tutaj zauważyć, że konstrukcję aparatury do tych obserwacji rozpoczęto dopiero w marcu br. i ukończenie jej
w terminie było du7.ym wyczynem całego kolektywu pracowników
Obserwatorium Krakowskiego.
A. S.
N o wy krater kosmiczny
Tylko bardzo wielkie meteory o masie wielu tysięcy ton są zdolne
atmosferę ziemską i spaść w postaci bryły na powierzchnię
Ziemi. Po sforsowaniu oporu atmosfery niosą one w sobie jeszcze tak
wielką ilość energii ruchu, że zarywają się głęboko w teren. Na miejscu
spadku powstaje zawsze jako ślad katastrofy, charakterystyczny kolisty
krater kosmiczny. W "Uranii" 24, 25 (1953) zestawiliśmy dotychczas rozeznane tego rodzaju utwory, odszukane w różnych okolicach globu.
Ostatnio dochodzi do nich jeszcze jeden. Jest nim krater 'falemzane
(p. fotografia na wkładce) o średnicy około l 900 m, a więc co do rozmiarów następny po największym dotychczas znanym kraterze Ungava
w Kanadzie (3200 m).
Krater Talemzane wykrył R. K a r p o f f na mapach Sahary w skali

przebić
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1: 200 000, poezero zwiedził go parokrotnie w latach 1951-2. Ostatnio
obiekt ten został zbadany na miejscu także przez geologa-meteorytyka,
zajmującego się specjalnie tymi zagadnieniami. Nowy krater kosmiczny
lety w Algerze w odległości 120 km na południowy wschód od oazy
Laghouat, w okolicy pustynnej, bezwodnej i bezludnej. Ma kształt kolisty, jak to jest regułą dla utworów tego typu. W okolicy brak jest
w krajobrazie jakichkolwiek śladów działalności wulkanicznej.
Wał krateru wznosi się w niektórych miejscach do wysokości 70 m
nad poziom otaczającego terenu. Nachylenie wału ku wnętrzu wynosi 150-60°. Stoki wału zbudowane z czerwonawego piasku pustynnego
pokryte są wyrzuconymi przez eksplozję dużymi blokami skał wapiennych, które stoczyły się przeważnie na dno krateru. śladów odłamków
meteorytów nie znaleziono, ani w samym kraterze, ani w jego okolicy.
Wszystko jednak wskazuje na to, że utwór ten powstał kiedyś wskutek
eksplozji wielkiego meteoru, który tu .. wylądował" jakieś 10 milionów
lat temu w epoce plioceńskiej.
W ostatnich latach z okazji zdjęć topograficznych Sahary zauważono
z powietrza i zbadano bezpośrednio w terenie jeszcze inne kratery podejrzane o pochodzenie kosmiczne. Jeden z nich, Aouelloul, położony
w zachodniej Saharze już dość dawno był zwiedzony przez T. M on o d a 1 który na jego stokach wykrył szkło krzemowe podobne do "szkła
Darwina" z TasmaJnii o charakterze tektytów.

Nowa kometa
V 9 z ar o w a wykryła dnia a. VII. 1954 nową kometę na Skalnate
Pleso (już 12-tą w tym obserwatorium) jako obiekt gm poruszający się
szybko ku północy na tle gwiazdozbioru Zyrafy. Kierownik tej placówki
V. G u t h obliczył na razie paraboliczną orbitę, dla której mamy: T-1954
VI. 2, i-116°, q-Q,68 j. a. Oznaczeil'ie tymczasowe: 1954 f.
J. G.

Supernowa
Gwiazdy supernowe należą do wielkich rzadkości. C. H o f f m e i s t e r
na kliszach patrolowych w obserwatorium na Sonneberg taki
obiekt w galaktyce NGC 4214. Miał on dn. 10. IV. 1954 jasność 101!'1.
Na zdjęciu z dn. 23. III. 1954, obejmującym gwiazdy do 12m, brak tej
gw.i.azdy. Oto jej dalsze jasności: IV 22. : gm1, IV 24: 9m3, V 25: nms.
W atlasie A. Becvara galaktyka ta położona w Psach Gończych ma rozmiary: 5'X10'.
J. G.
wykrył

9-ty Kongres

Międzynarodowej

Unii Astronomicznej

Po pierwszej wojnie światowej, celem skoordynowania badań nieba,
do życia Międzynarodową Unię Astronomiczną. Unia ta organizuje co 3-4 lat kongresy. Odbyło się ich już osiem:
powołano
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l) r. 1922 - Rzym , 2) 1925 - Cambridge (Anglia), 3) 1928 - Leyd;1.
4) 1932 - Cambridge (U. S. A.), 5) 1935 - Paryż, 6) 1938 - Sztokholrr .
7) 1948 - Zurich, 8) 1952 - Rzym.
W lipcu br. komitet wykonawczy Unii na zebraniu w Liege postanowił, że następny kongres, 9-ty z rzędu, odbędzie się w czasie: 29. VIII.5. IX. 1955 w Dublinic w Irlandii. Poprzedzi go w dniach: 25-27. VII I.
1955 r. sympozium radicastronomiczne w Jodrell Bank w Anglii. W cza sie kongresu przewidziane są sympozja: o rozmiarach Galaktyki w odniesieniu do innych galaktyk oraz o gwiazdach nietrwałych. Główn e
prace kongresu będą polegać na obradach specjalistów poszczególnyc n
działów astronomii zgrupowanych w 42-ch różnych komisjach. Uchwał y
powzięte przez Unię obowią zują wszystkich astronomów.
J. G.

OBSERWACJE
MACIEJ BIELICKI Wysokościowa

Warszawa
wyprawa lotnicza na

zaćmienie

Słońca

Ciekawa jest historia powstania tematów obserwacyjnych oraz orga nizacji wyprawy, którą przedsięwzięło grono pracowników naukowych
Obserwatorium Astronomicznego U. W. wraz ze słuchaczami astronomi i,
zrzeszonymi w swoim Kole Naukowym. Ponieważ z jednej strony więk 
szość wymienionych osób miała być na Suwalszczyźnie i ogląda~ całko
wite zaćmienie, z drugiej zaś, Obserwatorium nie organiwwało własnej
naukowej ekspedycji "naziemnej" zaćmieniowej , powstał przeto projek t
odbycia wycieczki zbiorowej, połączonej z choćby najprostszymi obserwacjami naukowymi. Inicjatorem tego pomysłu był dr K. Rud n i ck i,
który i w dalszym rozwoju sytuacji z pomocą innych uczestników wyprawy sprawował funkcjq głównego organizatora.
Tematami obserwacji były: rysunki korony słonecznej oraz P-l>serwacje ., latających cieni'". Koronę słoneczną mieli rysować obserwatorzy
tak, że każdy z nich miał swój umówiony sektor co dało by w wyniku
złączenia rysunków, możliwie dokładny obraz ogólny tej korony. Cienie
l atające miały być obserwowane na rozłożonych prześcieradłach , rysowane i opisywane oraz fotografowane z góry z odległości paru metrów .
Niezależnie od tej wyprawy, dr K. Rudnicki poddał projekt (i sam
s ię zajął jego urzeczywistnieniem) zorganizowania wyprawy lotniczej,
która miała by na celu zaobserwowanie ewentualnego istnienia lata jących cieni na stosunkowo dużej (kilka kilometrów) wysokości, a w ten
sposób istotnego stwierdzenia wpływu optycznego powietrza na te cieni e.
W tym celu rozpoczął on starania o uzyskanie odpowiedniego samolot\1
od Władz Wojc;kowych. Po dosyć długim okresie niepewności przyniosły
te starania, poparte przez Komitet Zaćmieniowy P. A. N., pozyty\\'De
rezultaty. Przydzielono nam wspaniały rzeczywiście samolot specjalnego
typu, jeżeli chodzi o właściwości nawigacyjne. Samolot ten posiada ł
wielką stateczność lotu, był tak dużych rozmiarów, że można było w nim
zabrać sporo ludzi i odpowiednie instrumenty astronomiczne. Nadawal·
się poza tym, po odpowiednich przeróbkach obudowy, do zainstalowania
instrumentów i do obserwacji bezpośrednich.

/
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.Już teraz trzeba podkreślić z jak największą wdzięcznością dla Władz
nadzwyczaj przychylny sposób, w jaki traktowano nas samych oraz
wszystkie nasze prośby i pomysły. Pomysły te, pionierskie w swej dziedzinie, były przedmiotellł niesłychanego zainteresowania personelu lotniska w całym zespole i były spełniane z godną podziwu cierpliwością
i zrozumieniem. To, czego doświadczyliśmy podczas wszystkich rozmów
i dyskusji, prób technicznych i lotów doświadczalnych, a wreszcie sa·
mego lotu zaćmieniowego - to wszystko będz.ie dla nas niezapomnianym uznaniem i długiem wdzięczności dla personelu lotniska. Sam fakt
oddania nam do dyspOIZycji wspaniałego samolotu wraz z doskonałą
obsługą, następnie wykonanie na czas wielu dodatkowych a niezbędnych
dla pomyślnego przebiegu wyprawy urządzeń technicznych (specjalne przenośne aparaty tlenowe, kierunkowy punkt radiowy w terenie itd.). świadczą o nadzwyczaj przychylnym ustosunkowaniu się Władz
Wojskowych do nauki i są dowodem możliwości doskonałej współ
pracy na tej płaszczyźnie między lotnictwem i astronomią.
Wreszcie trzeba z całym naciskiem stwierdzić, że powodzenie całej
wyprawy lotniczej zawdzięczamy głównie znakomitemu zgraniu się załóg
lotniczej i astronomicznej oraz opr~owaniu wzajemnym do ostatnich
szczegółów wszystkich warunków technicznych lotu i obserwacji. Uzyskaliśmy to w ciągu wielu dyskusji, prób technicznych i lotów próbnych.
W związku z tym, że samolot nasz, oprócz załogi lotniczej, mógł zabrać co najmniej kilku obserwatorów i różne instrumenty, postanowiono
.. dorobić" jeszcze inne tematy obserwacyjne. Przeszkodą w tym wzglę 
dzie bY.ł krótki okres przygotowawczy (zaledwie 12 dni). Jeden z tych
dodatkowych tematów był prosty, mianowicie rysunki barwne zewnętrz- ·
nej korony słonecznej, która na dużej wysokości mogła być o wiele
lepiej obserwowana niż na powierzchni Ziemi. Znów obserwatorawie
mieli być podzieleni tak, aby każdy z nich opracowywał rysunkowo
swój sektor. Jeden z obserwatorów miał odtworzyć w jednostkach śred
nicy Słońca najdalszą obserwowaną izofotę korony zewnętrznej.
Drugim tematem dodatkowym stał się pomysł prof. S. Pioltrowsk i e go,
poddany do wykonania na powierzchni Ziemi, a mianowicie skonstruowanie z posiadanych materiałów optycznych (obiektywy i płytki polaryzujące) wielokrotnego (6-krotnego) polaryzującego koronografu i foto gmfia korony słonecznej w świetle spolaryzowanym w wielu płaszczyz
nach polaryzacji. Małe obiektywy (średnice 52 mm) i tej wielkości płytki
polaryzujące ograniczały znaczenie wyników obserwacyjnych, ale pomysł
poddany przez S. M ą c z y ń s ki e g o zabrania całego koronografu do
naszego samolotu, zwiększał bardzo użyteczność naukową tych obserwacji. Na dużej wysokości (kilka kilometrów) wpływ optyczny atmosfery
ziemskiej byłby bardzo zmniejszony i działanie polaryzacyjne jej musiałoby być również silnie zredukowane, co w wyniku dałoby stosunkowo czyste pod względem polaryzacji obrazy korony słonecznej.
W ten sposób ostatecznie mieliśmy do opracowania i wykonania 3 tematy: polaryzacja korony, latające cienie oraz: obraz korony zewnętrz
nej - i okres niecałych 12 dni!
.Nie będę w szczegółach opisywał tych gorączkowych, pełnych trudI)ości i chwilowych niepowodzeń, przygotowań, nieprzespanych nocy,
a wspomnę tylko o dwóch próbnych lotach doświadczalnych.
Pierwszy z lotów odbył się dnia 24 czerwca i miał miejsce nad
południowo-wschodnią częścią Folski na wysokości ponad 4 km. Udział
w nim wzięło z ekipy astronomicznej kilkanaście osób, poza tym obsługa
stacji krótkofalowej Folskiego Radia i fotoreporterzy z Polsldej Kroniki
Filmowej. Lot ten miał na celu: zbadanie wytrzymałości fizycznej i psychicznej uczestników w warunkach wysokościowych (niedostatek tlenu,
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zmniejszone ciśnienie, ruchy samolotu itd ), sprawdzenie możliwości ustawienia i zamocowania instrumentów oraz dokonania nimi obserwacji,
WTeszcie zbadanie warunków obserwacji bezpośrednich (kołysanie się
i wibracje kadłuba samolotu, wiatr wdzierający się przez luki obserwacyjne).
Szczególnym objawem .. wysokościowym·· jest stopniowy zanik zdolności sprawnego myślenia i utrata pamięci w miarę wznoszenia się nad
poziom morza. Niedomagania te występują w różnym stopniu nasilenia
u różnych ludzi, a zaczynają być odczuwalne przeciętnie na wysokości
właśnie około 4 km. Można je zmniejszyć przez użycie aparatów tlenowych, które doprowadzają za pośrednictwem masek tlenowych do organizmu tlen podczas wdechu. Właśnie już na tej wysokości zakłada się
zazwyczaj maski tlenowe, a więc próba pierwszego lotu bez masek była
rzeczywiście testem wysokościowym dla sprawności organizmu. Ciekawe
jest zjawisko zmęczenia i znużenia psychicznego prawie nagłego po wykonamu w tych warunkach jakiegokolwiek, stosunkowo nawet niewielkiego, wysiłku fizycznego. Po przejściu kilku kroków lub poruszeniu
parokrotnym rękami występuje od razu wielkie osłabienie, graniczące
z częściową utratą przytomności. Reakcja fizyczna i psychiczna objawu
.,wysokościowego" waha się widocznie w dość szerokich granicach: mieliśmy takich uczestników lotu, którzy zachowywali się z wyraźnymi
oznakami zmęczenia i apatii na wysokości już poniżej 4 km (do tego
należałoby dodać objawy .,morskiej choroby" bardzo zresztą słabo panującej w naszym samolocie z powodu wielkiej stateczności lotu), a byli
tacy zupełnie anormalni (do których ma przyjemność zaliczyć się autor),
którzy na wysokości 4 km czuli się najzupełniej swobodnie, a w póź
niejszych lotach, w szczególności w następnym, gdy samolot przebywał
około godziny na wysokości prawie 7 km, zachowywali się tak, jak na
powierzchni Ziemi, nie używali na stałe maski tlenowej, a tylko od
czasu do czasu .. wzmacniali się'· paroma głębokimi wdechami tlenu,
przerywając tylko na ten czas swoje normalne zajęcia. Wyczerpanie
•>gólne jednak na skutek takiego lotu jest dość duże i wszyscy byliśmy
bladzi, z dziwnym, trochę nienormalnym spojrzeniem, z posiniałymi
wargami i palcami, a objawy wyraźnego znużenia i senności dawały się
odczuwać jeszcze przez kilka godzin po powrocie na Ziemię.
Dla istotnego zbadania stanu ogólnego organizmu w miarę nabierania przez samolot coraz większej wysokości były przeprowadzane Iwlejno (co 500 metrów) odpowiednie testy sprawności myślowej. Testy
te miały na celu wyeliminowanie z właściwej wyprawy lotniczej osób
słabszych kondycyjnie pod względem wysokościowym. Rzeczywiście,
w ten sposób, biorąc jeszcze pod uwagę C:;tynnik zaawansowania naukowego, została ustalona po tym próbnym locie ostateczna lista 7 osób,
które będą leciały samolotem, h mianowicie : Krystyna B i e l i ck a.
Maciej B i e l i ck i, Andrzej K r u s z e w s k i, Stanisław M ą c z y ńs k i.
Konrad Rud n i ck i, Zbigniew S a w i ck i, Jerzy Wąs o w ski. Poza
tym umówione zostało, że lecą z nami 2 operatorzy Polskiej Kroniki
Filmowej którzy poza swym1 zawodowymi zajqciami, będą w czasie
zaćmieni~ filmować w specjalny sposób ewentualne latające cienie.
Reszta osób miała należeć do wyprawy .,naziemnej' i miała wykonywać
program obserwacyjny cieni latających i wyglądu korony ~łonecznej.
Do 'ekspedycji tej zaliczeni zostali: Barbara J u n, Wojciech Krze m i ń
s ki, Hanna Łuczywek, Józef Smak, Jerzy S t o dół ki e w i c z.
Barbara W i e c z o re k.
Pierwszy lot wysokościowy miał również na celu zbadanie bardzo
ważnych dla nas właściwości lotu samolotu. Okazało się przy tym, :le
z~1·6wno kołysanie się samolotu jak i trudniejszą do wmnięcia wibracj~
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obudowy można skasować odpowiednimi warunkami lotu i specjalnym amortyzującym zawieszeniem instrumentu astronomicznego.
Przeprowadzono w tym celu sporo doświadczeń i prób, a w wyniku
badań nad prądami powietrza wewnątrz kabiny głównej
znaleziono
miejsce odpowiednie dla koronografu. Nie były to proste zagadnienia
t wiele trudu kosztowało określenie warunków i miejsca umieszczenia
tego przyrządu. Wyobraźmy sobie bezustanne drżenie wszystkich ścian
:aamolotu, a nazewnątrz otwartych luk potworny huragan (wecllug opinii
pilotów dosłownie urywający wysadzoną na zewnątrz głowę; ręlrę zaś ...
tylko łamie), który wdziera siG do wnętrza kabiny, tworzy w niej miejIICQW_ę wichury i wiry powietrzne. Wreszcie do tego dodajmy mróz, zwyczajny wielostopniowy mróz (podczas kolejnych lotów temperatura wy nosiła 15°, 22° i 15° poniżej zera w zależności od wysokości 420Q, 6800
i 5200 m), który niesiony wiatrem wszystko przenika i po prostu paraliżuje
wszelkie ruchy. Ruchy te i tak wykonujemy z dużym wysiłkiem, gdyż
~zybko nadużywają naszej osłabionej "wysokością '· energii. Jeżeli chcemy
poruszać się w samolocie, to musimy nosić ze sobą specjalne aparaty
tlenowe (tylko l"szy lot był "beztlenowy"}, ważące po 30 kg. Węże łą
czące aparaty z maskami tlenowymi przeszkadzają i plączą się ... Mówi ć
nie można, a słyszy się tylko bezustanny potworny ryk silników, za głuszający wszystko ...
Nie tu miejsce na rozpisywanie się o naszej wytrzymałości i męstwie ,
ale naprawdę trzeba nielada tężyzny i wytrwałości, aby w takich war unkach zachować całkowitą sprawność fizyczną i psychiczną, potrzebną
dla obserwacji astronomcznycł'
Po pierwszym locie, chociaż pozo stało do dnia zaćmienia zaledwie
6 dni, rozpoczęły się gwałtowne przygotowania, które szły w kilku kierunkach: ostateczne przygotowanie programu wraz z obsadą osobową ,
przygotowanie instrumentarium i próby techniczne, wreszcie ustalenie
dokładne warunków lotu i trasy samolotu. Poza tym powstało zagadnienie zsynchronizowania tych samych obserwacji w powietrzu i na
powierzchni Ziemi przez wyprawę naziemną. Opiszemy w krótkości te
sprawy.
Koronograf z wyjątkiem części optycznych, został całkowicie wy p rodukowany w warsztacie Obserwatorium przez ob. Mączyńskiego iWą
sowskiego oraz przy współudziale innych pracowników. Składał się on
z 6 jednakowych lunet fotograficznych o średnicy obiektywów 52 mm
i ogniskowej 151 mm, przylegających do siebie i ułożonych koliście .
Przed obiektywami lunet umieszczono płytki polaryzujące, przy czym
płaszczyzny polaryzacji tych płyt były kolejno obrócone o ten sam
kąt względem siebie. System klapek, jednocześnie odmykających się
1 zamykających, umożliwiał robienie zdjęć współczesnych sobie, o jecmakowym czasie ekspozycji. Kasety, zakładane do koronografu, były
przywiezione z Krakowa, z Zakładu Aparatów Naukowych, gdzie były
wykonane dla naszego dużego astrografu. Potrzebne bowiem były klisze
obejmujące wszystkie lunety jedncześnie, a więc najmniej wymiaru
t•zędu 15 cm, kasety zaś astrografu są dla klisz kwadratowych 20 cm
i znakomicie nadawały się do naszego celu. Dla uniknięcia zmiany kaset
w czasie zaćmienia wykonano urządzenie dozwalające na obrót o 30"
c ałej kasety i w ten sposób uzyskano możność zrobienia 2 serii spolaryzowanych zdjęć na jednej kliszy. Klisz użyto oryginalnych "Astroplaten" Agfa.
Pozostałe instrumentarium było już gotowe i składało się z: 2 apa ratów fotograficznych "Contax" o sile światła l: 2 oraz aparatu filmowego .,Arriflex" o wielkiej sile światła l :1,5, wreszcie ze sztywnych
bloków, ołówków, kredek itd. dla rysunków korony zewnętrznej oraz
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ciemnych okularów dla akomodowania wzroku do półmroku przed zaćmieniem. Taśmy filmowe były najwyższej czułości i najlepszej jakości
(23 = 100 Din Isopan Agfa oraz Gcvapan Gevaerta). Wreszcie ciepłe
kombinezony lotnicze i czapy otrzymaliśmy już na lotnisku.

---

Środq,k po~a corkowoht.go zoc.rno<noo
Izochrono początku ' końca co~ko•11t~o zoC.moU1io
Po~udn . ·z ach qronoca pasa corkowirt.ąo zaC.miU1oa
NOjWI t,ksza (a za CZI!-~CJOW«jO ZOCmi<U\iO

Rys. l.
Przystąpiliśmy do ustalenia warunków lotu i trasy samolotu. Otóż
3 nasze tematy nie były jednakowe pod względem wymogów trasy :
rysunki korony, a w szczególności specjalnie koronagrafia wymagały ntchu jak najbardziej prostoliniowego i możliwie najdłuższego w obszarze
całkowitości zaćmienia (oczywiście bez przekroczenia granic Polski), na-
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tomiast dla cieni lataj ą cych (w związku z ich spodziewanym wyglądem}
najbard;!'iej sprzyjające warunki byłyby, gdyby samolot leciał w każdej
chwili po łuku koncentrycznym z całkowitym cieniem. Ponieważ szybkość samolotu (zresztą niewiele większa od minimalnej dla zachowania
jak najlepszej stateczności lotu) wynosiła około 10% szybkości przebiegu
cienia Księżyca po Ziemi w miejscu zaćmienia, można było przyją ć
wystarczająco
dokładnie za kierunki lotów
przed i po zaćmieniu
styczne do całkowitego cienia w miejscu ogarnięcia przez cier1
samolotu i wyjścia samolotu z cienia. Natomiast podczas zaćmienia najwygodniejszy był lot równoległy do przebiegu cienia po Ziemi. Wynikała stąd natychmiast symetria trasy .,bojowej'', składającej się z trzech
odcinków drogi: przedzaćmieniowego, zaćmieniowego i pozaćmieniowego.
Punkt symetrii leżał w środku odcinka zaćmieniowego. Z warunków
przebiegu cienia całkowitego przez tereny polskie, zostało wybrane za
ten punkt miasto Suwałki. Ponieważ samolot mial się znadawać na wysokości kilku kilometrów (przewidywana wysokość była najmniej 5 km,
i w każdym razie ponad warstwą chmur tak, aby powietrze było zupełnie wolne od jakiejkolwiek obserwowalnej kondensacji pary wodnej}
warunki przeto przebiegu zaćmienia w samolocie były takie, jakie odpowiadały rzutowi toru samolotu na powierzchnię Ziemi wzdłuż kierunku
przestrzennego cienia Księżyca. Obliczenia dawały na czas fazy całko
witości około 2 minut czasu. Z drugiej strony cienie latające mogą si ę
pokazywać już na parę minut przed początkiem całkowitości i trwać
parę minut po całkowitej fazie {przyjęto odstępy czasu 6 min.} i wobec
tego lot "bojowy" samolotu., pokrywający owe 3 odcinki drogi powinien
trwać około 15 minut (dochodzą dwa wiraże po 36°, trwające po około
25 sek .). Kierunki azymutalne lotu przyjęto kolejno: A ~ 270°, 306°, 342°
z danymi: środek odcinka zaćmieniowego -środek Suwałek, czas trwania lotu w odcinku zaćmieniQwym - 2 minuty, moment rozpoczęcia
odcinka zaćmieniowego 13h 59m czasu środk.-eur. Stąd wynikało
rniejsce i moment początku lotu .,bojowego" {p. rys. 1). Doprowadzenie
samolotu w tak określone miejsce z dokładnością do 1-2 kilometrów
i w czasie do Y. minuty jest nielada wyczynem nawigacyjno-lotniczym.
Ale i tę trudność udało się pokonać w zupełności.
Zgodnie z przyjętą trasą samolotu i punktem symetrii tej trasy nad
Suwałkami, wyprawę "naziemną " skierowano na szosę z Suwałk do
Seypliszek, na 4 km od Suwałk. W ten sposób środek zaćmienia dla
wypraw lotniczej i naziemnej następował jednocześnie w tej samej fazie
zaćmieniowej.
Otóż dla zbadania sprawności

nawigacyjno-lotniczej nie tylko załog i
i samolotu, ale i nas samych, zaopatrzonych już w aparaty tlenowe
z prawie pełnym wyposażeniem instrumentalnym, został wykonany dnia
28 czerwca następny próbny lot, możliwie najdokładniej naśladujący lot
zaćmieniowy. Tego dnia nad Suwalszczyzną było pochmurno i dopiero
na wysokości 6800 metrów osiągnęliśmy zupełnie dobrą pogodę dla próbnych zdjęć koronografem (zresztą nieudanych z przyczyny nie zupełnie
jeszcze wykończonego instrumentu). Zdobyliśmy wtedy już "wielkie"
doświadczenie lotów wysokościowych i przekonaliśmy się, jak drobiazgowo trzeba opracować każdy najmniejszy szczegół takiej wyprawy ,
aby nie narazić się na niepowodzenie. Odkryliśmy jeszcze wiele usterek
w naszym planowaniu i organizacji oraz w przygotowaniu instrumentalnym - i to właśnie było powodem, że główna wyprawa udała się
w dużym stopniu pod względem obserwacyjnym.
Przede wszystkim została stwierdzona trudnooć tak precyzyjnego
~trzebycia trasy wy;z:naczonej w przypadku braku orientacji bezpośredniej
na Ziemi (chmury warstwicowe). Dokładność ustalenia położenia w tym
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przypadku była za mała, i wobec tego Władze Wojskowe - idąc znów
nam na rękę z podziwu godnym zrozumieniem - zarządziły natychmiastowe zmontowanie radio-punktu nawigacyjnego w okolicy początku lotu
· ,.bojowego·· (zwrócić należy uwagę na fakt: decyzja o tym punkcie zapadła 28 czerwca wieczorem, 30 czerwca jest zaćmienie... i punkt ten
jest gotów!). Dopiero wtedy zrozumieliśmy, że powodzenie całej wyprawy w ogóle będzie zależało od napozór prostego faktu: czy samolot
wykona cały manewr lotu .,bojowego .. dopasowany z dokładnością do
kilku sekund do efektywnego przebiegu cienia Księżyca w danych miejscach toru samolotu. Wobec tego należało poprawić dorażnie lot samolotu, przewidziany ., efemerydą '· położeń w c1.asie - co z kolei było możliwe tylko dla niewielkich odchyleń. Zagadnienie nawigacyjne urosło
u nas do zasadniczego problemu wyprawy, zostało znów przedyskutowane jak najdokładniej, przy czym okazało się niezbędne przeznaczenie ze szkodą dla samych obserwacji, specjalnej osoby dla nawigacji
lotniczej w sensie naszej wyprawy oraz - co najważniejsze - dla wykonania doraźnej korektury czasowej lotu samolotu w chwili początku
i końca zaćmienia.
Oprócz tego, okazało się konieczne zainstalowanie specjalnej syreny
w głównej kabinie, uruchamianej przez owego astronoma-nawigatora.
Syrena ta (głośniejsza jednak od ryku silników) dawała umówione znaki
dźwiękowe dla załogi obserwatorów, ułatWiając im znakomicie orientowanie się w rozłożeniu w czasie ich czynności podczas lotu "bojowego...
W ten sposób, jeden astronom urósł (a raczej spadł) do roli "dyżurnego
ruchu" - zamiast być zwykłym obserwatorem. Na jego miejsce trzeba
było
kogoś
kooptować
i wybór padł na osobę Tadeusza G r ab o w ski e g o, pracownika naukowego jednej z instytucji naukowych.
Wniósł on do naszej wyprawy doskonały aparat "Contax" oraz sam się
okazał pierwszorzędnym obserwatorem i nieraz niezastqpionym w pomocy organizatorem wyprawy.
(Ciąg

dalszy

nastąpi)

Obserwacje zaćmienia Słońca w dniu 30 czerwca 1954 r. wykonane przez
Towarzystwa Miłośników Astronomii z Niemieckiej Republiki
Demokratycznej
Za pośrednictwem cz.łon)<a naszego Tbwarzystwa F. S tra d a l a
otrzymaliśmy od Edgara M a d l o w a z Berlina fotografię korony sło 
necznej w czasie całkowitego zaćmienia Słońca w dniu 30 czerwca 1954 r.
wykonaną przez ekspedycję Towarzystwa Miłośników Astronomii (Vereinigung der Sternfreunde) z Niemieckiej Republiki Demokratycznej.
Zdjęcie to, reprodukowane na wkładce, wykonane zostało w Galto Kragenlis w Szwecji przy pomocy refraktora 80/960 mm, na płytach Agfa
ISS, przez filtr RG l o }... max = 6500 A, szerokości pasma 350 A. Czas ekspozycji wynosił 8 sek.
członków

Powstawanie śladów meteorów
Podczas obserwacji meteorów notujemy też, czy meteor pozostawił
ślad, czy nie. Przewidywanie powstawania śladów na podstawie praw
fizycznych jest przedmiotem badań.
Zajmowaliśmy się też problemem, jakim jest stosunek zależności
powstawania śladów u Perseid, do przestrzennego rozłożenia meteorów
należących do roju. Na podstawie materiału obserwacyjnego zgromadzonego w naszym obserwatorium wyznaczyliśmy zależność od czasu procentowej ilości Perseid, które pozostawiły ślad.
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Na wykresie I charakterystyczne jest wielkie płaskie maksimum ukazywama się śladów przed maksimum czynności roju Per:;eid, a następnie
szybkie opadanie krzywej.
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Interesujący jest też wykres II. który wykazuje kilka zależności.
Tutaj wzięliśmy pod uwagę zależność zachodzącą pomiędzy powstawaniem śladów a szybkością meteorów, z której wynika kątowa odległość
meteorów od radiantu. Szybkość meteorów klasyfikujemy przy pomocy
5-stopniowej skali. Szybkość O - meteor stacjonarny, l - bardzo powolny, 2 - powolny, 3 - średnio szybki, 4 - szybki. 5 - bardzo szybki
meteor. P~y szybkości O- l radiant meteorów leży w tym gwiazdozbiorze, w którym zobaczyliśmy meteor, przy szybkości 2 w sąsiednim
gwiazdozbiorze wstecz, przy średniej szybkości 3 radiant znajduje się
około 300 wstecz, a przy szybkości 5 radiant znajduje się aż 90° wstecz
od końca pozornej drogi meteoru.
Wykres II ukazuje zależność ilości Perseid ze śladem od czasu przy
różnych szybkościach. Charakterystyczne jest maksimum tworzenia się
śladów u Perseid o szybkości 3, które opada równocześnie z maksimum
czynności roju. Powolne Perseidy o szybkości 2, mają krzywą tworzenia
się śladów płaską, z niewyraźnym maksimum około 10 sierpnia, natomiast szybkie meteory tego roju o szybkości 4, mają również płaską
krzywą
śladów z nieco wyraźniejszym maksimum,
ale około dnia
12 sierpnia. Czarnymi trójkącikami jest oznaczone pojawienie siQ śladów
u bardzo powolnych Perseid, szybkości l.
Z tego też wynika jasno zależność między powstawaniem śladów
u Perseid a ich szybkością. Optymalne warunki dla powstawania śladów
u meteorów występują w granicach średnich szybkości, natomiast przy
sz.ybkościach większych lub mniejszych prawdopodobieństwo powstawania śladów jest stosunkowo mniejsze.
D. Kaliib
Obserwatorium Ludowe w Prościejawie
(Czechosłowacja)

PYTANIA
Odpowiedź

ODPOWIEDZI
na pytania ob. K.

Kępy

z Kierlikówki:

Jaka. jest energia. ruchu obrotowego Ziemi? Skąd
i czy ulega. zmianom?
Ener~

się

ten ruch

wziął

l

ruchu, zwana inaczej energią kinetyczną jest równa polowie
iloczynu masy i kwadratu prędkości. Obliczenie energii ruchu obrotowego jest o tyle trudniejsze od analogicznego obliczenia dla ruchu p<r
stępowego, że w drugim przypadku wszystkie punkty rozpatrywanego
ciała poruszają się z jednakową prędkością, w pierwszym z roomaitą.
W przypadku Ziemi najwolniej poruszają się punkty przy osi obrotu,
!najszybciej - leżące przy równiku. Poza tym Ziemia nie jest bryłą
jednorodną, toteż przy obliczeniach trzeba WLiąć pod uwagę, że gęstość
różnych warstw jest różna, że jeden litr materii WLiętej z rpawierzchni
Ziemi ma inną masę niż wzięty ze środka. Uwzględniwszy te czynniki
otrzymuje się na energię ruchu obrotowego Ziemi wielkość 5,4. lO 34
ergów. Jest to energia niezbyt wielka. Ta sama energia odpowiadałaby
ruchowi postępowemu Ziemi z szybkością 42 m/sek, gdy prędkość obiegu
Ziemi wokół Słońca wynosi 30 km/sek.
Dużo trudniejsze jest pytanie skąd się wziął obrót Ziemi. Podobnie,
jak trudno odpowiedzieć, skąd wziął się ruch Ziemi dookoła Słońca. Czasem w populamych książkach spotyka. się wyjaśnienia tego typu, że
Ziemia obiega Słońce, bo jest przez nie przyciągana. Takie wyjaśnienie
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Oczywiście, że gdyby nie przyciąganie Słońca, Zi€1J.U!ia
po linii prootej, a nie po elijpsie. Grawitacja w istotny
na ruch Ziemi; rządzi nim. Podobnie ważną rolę odgrywa w ruchu obrotowym Ziemi. Powietrze, oceany, skały, cała skorupa
zi.emska i warstwy głębsze tylko dLatego nie odrywają się wskutek siły
odśrodkowej i nie ulatują w dal, że się nawzajem przyciągają ku środ
kowi Ziemi. Takie wyjaśnienie nie odpowiada jednak na pytanie, skąd
się wzięły te ruchy; mówiąc inaczej jakie siły pchnęły Ziemię, żeby
się obracała i obiegała Słońce.
Wiadomo, że wskutek prawa bezwŁadności wszelki rUJch odbyw,ający
się bez działania sil zewnętrznych (np. ta,rcia) trwa bez '=ian dowolnie
długo. W przypadku rUichów Z1ie mi siły zewnętrzne są niesłychanie małe
,i nie ma powodów do przypuszczenia, że ruch Ziemi był niegdyś zasadniczo różny od obecnego. To też po,w szechnie się uważa, że zaWisze posiadała Ziemia, zarówno ruch postępowy, jak i obrotowy, to znaczy że
si,ły powodujące te ruchy działały w chwili powstania Ziemi. Ponieważ
jednak do dziś nie wyjaśniono jeszcze ostatecznie w jaki sposób Ziemia
powstała, nie wiadomo też dlaczego posiada takie, a nie ,i nne ruchy
Wszystk:ie rozsądniejsze hipotezy kosmogonicz-ne - w tym zarówno hipoteza F i e sjenkowa jak S z m i d t a - przyjmują w każdym razie,
że oba ruchy zostały wywolane istniejącym już wcześniej ruchem materii,
z której się Ziemia formowaŁa . Bliższe wyjaśnien1i,e tych spraw jest
rzećzą przyszłości. Obecnie można tylko snuć domysły.
Przekonanie, że Ziemia obracała się od chwili powstania, nie jest równoważne twierdzeniu, że jej ruch obrotowy był zawsze dokładnie taki
sam. Przeciwnie - wiadomo, że różne czynniki stale na niego wpływają.
Na przykład przypływy morskie wywołane działaJniem I<Jsiężyca i Słońca
powodują taocie się spiętrzonych wód oceanów o głębSJZe warstwy wody
i stale hamują obrót Ziemi, która wskutek tego musi zwolnić obrót. Podobnie hamująco działają na Ziemię spadaj~ce meteory. Ziemia traktowana jak~o całość wraz z oceanami i powietrzem obraca się więc col!'az
wolniej. Zwalnianie biegu je!St jednak bardzo małe i nie wynosi więcej
niż 0,002 sek. na stulecie.
Sprawa komplikuje się, jeśli rozpatrywać ruch samego twardego
globu ziemskiego. Ilość ruchu obro,towego (tzw. kręt) i jego energia zawarta jest nie tylko w samym globie, ale również w powietrzu i oceanach. Ruchy powietrza ~są - jak wiadomo - nieregulame. Całlkowity
kręt (przy zaniedbaniu drobnych zmian wiekowych) jest stały. Więc gdy
wiatry działają w ten sposób, że obrót warstw powietrza nieco szybszy,
obrót samego globu staje się nieco wolniejszy i na odwrót. Pomiędzy
globem i oceanem powietrznym zachodzi więc stała, choć nie wiełka wymiana ,ilości ruchu. Istnieje również podobna wymiana z pl!'ądami morskimi. Wskutek tego obrót globu ziemskiego wraz z wszystkimi kontyn:entami jest czasem szybszy, czasem wolniejszy. Te stałe nieregularne
zmiany ruchu obrotowego Ziemi wykryto w ostatnich latach po kilku
.setkach lat porównywania ruchu Ziemi z ruchami Księżyca i pla~net
.Ol'az najdoskonalszymi zegarami. Te zmiany s'ą nieco Wlięk:sze i 'Zdarzają
się lata, w których długość doby bywa nawet o 0,005 sek. ~różna od

nie wiele daje.

poruszałaby się
sposób wpływa

średniej.

Okazuje się więc, że Ziemia nie jest dobrze wyregulowanym zegarem.
Dają się również zauważyć pewne zmiany w zależności od pory roku.
Wiosną Ziemia sie nieco opóźnia, spieszy jesienią. Wszystkie niereg)ularności w ruchu Ziemi są bardzo ważne dla służby czasu, gdyż wiadomo,

że

jednostkę

r z e c z y w i s ty okres obrotu Ziemi koło os~i jest P.TZyjęty za
czasu (tzw. doba gwiazdowa). Dla wyeliminowania nieregu-
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lamości ruchów Ziemi z rachuby czasu dwa lata temu postanowiono na
kongresie Międzynarodowej Unii Astronomicznej w Rzymie, że od roku
1960 w niektórych działach astronomii będzie się używać tak zwanego
czasu efemeryd, którego jednostką będzie umownie określona sekunda.

Konrad Rudnicki.

Komunikat

Zarządu

Głównego

P. T. M. A.

Z dniem l-go stycznia 1955 r. organ nasz "Urania" ma się stać
~amowystarczalnym, tj. ma pokrywać z włas.:1ych dochodów całko
wite koszty ukazywania się.
W ostatnich trzech latach na pokrycie niedoboru, przyznawała wydatną subwencję Polska Akademia Nauk. Czyniła to tym chętniej, że
Towarzystwo nasze, obejmujące coraz szersze kręgi polskiego społe
czeństwa, zyskiwało z roku na rok większe uznanie i poparcie dla swojej
statutowej działalności Musiała jednak nadejść chwila, od której "Urania" winna stanąć o własnych siłach. Zarząd Główny P. T. M. A. wierzy jednak gł~boko, że przy wspólnym wysiłku ogółu członków. podoła
temu zadaniu. Niestety zmuszony jest podnieść prenumeratę do wysokości 30 z1 rocznie, oraz roczną składkę członków zwyczajnych do wysokości 24 zł Poza tą zmianą wszelkie inne korzyści członków wynikające z przynależności do Towarzystwa są niezmienione.
Powodzenie całej akcji uzależnione jest od regularnego uiszczania
składek członkowskich i prenumeraty; w wypadku zalegania z opłatą
będziemy musieli wstrzymać wysyłkę pisma, gdyż każdy zeszyt "Uranii" musi być z góry opłacony.
"Urania". pozostając naszym miesięcznikiem, będzie wydawana regularnie przez Państwowe Wydawnictwa Naukowe, Oddział w Krakowie, ale administrację pisma prowadzi nadal Zarząd Główny, którego
lokal jest siedzibą Redakcji pisma. Zatem wszelką korespondencję należy kierować pod dotychczasowyn1 adresem: Kraków, ul. św. Tomasza 30.
Wierzymy, że wśród ogółu wypróbowanych miłośników astronomii
znajdziemy pełne zrozumienie dla dokonanej zmiany. Za dotychczasową
pomoc przy wydawaniu "Uranii", Zarząd Główny P. T. M. A. imieniem
własnym i ogółu członków składa serdeczne podziękowanie Polskiej
Akademii Nauk w Warszawie.
Errata. Urania t. XXV, str. 276, w. 18 od d zamiast 18. VI. ma być
18. V., str. 277, w. 7 od g. zamiast teeter ma być feeter, w. 18 od g.
zamiast 111 ma być 117, w. 10 od d. zamiast J. Stanś!icki ma być J.
Stanslicki, str. 298, w. 7 od g. zamiast w pobliżu równonocy ma być
okolo północy.
KALENDARZYK ASTRONOMICZNY
na listopad !954 r.
Wszystkie zjawiska podano w czasie środkowo-europejskim.
l. do 16. Zjawiają się gwiazdy spadające z roju Tauryd. Przedłużenia
ich śladów wstecz zbiegają ~ę w gwiazdozbiorze Byka. Warunki
obserwacji w roku b1eżącym są niepomyślne z powodu Księżyca.
1. Wieczorem widoczny jest stojący c;ierp Księżyca ze światłem popielatym; na lewo od niego, wyżej na niebie świeci Mars.
Z. Od 19h 05m do 19h osm trwa zakrycie gwiazdy 9-tej wielkości
BD -20°6090 przez Marsa. W lunecie odwracającej gwiazda zniknie
u prawego, ciemnego (z powodu maczniejszej fazy) brzegu tarczy
Marsa, pojawi się zaś po około 3 minutach u górnego jasnego
brzegu tarczy Marsa. Zakrycie jest trudne do zaobserwowania,
gdyż gwia~da jest źle widOC'Zlila w bliskości jasnej tarczy Marsa.
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15h Uran nieruchomy w rektascenz.ji.
20h Mars w złączeniu z Księżycem, odstęp 5° na południe.
2h Saturn w złączeniu ze Słońcem, jest niewidoczny.
Po 23h 40m nastąpi zakrycie gwiazdy kappa Ryb (5-ta wielk.) przez
Księżyc. Gwiazda znilmie n.agl<.> za ciemnym brzegiem tarozy Księ
życa, w górnej lewej części tarczy, w Poznaniu o 23h 42m,
we
Wrocławiu i Toruniu o 23h 43m, w Warszawie o 23h 45m, w Krakowie o 23h 45m (obliczono w Obserwatorium Krakowsikim).
7. l4h Merkury nieruchomy w rcktascenzji.
9. i 10. Księżyc jest bliski pełni l jednocześn!ie znajduje się w pobliżu
perigeum. Tarcza Księżyca jest wyjątkowo wielka.
14 do 20. Gwiazdy spadające z roju Leonid promieniują z gwiazdozbioru Lwa najliczniej około 16. XI. W roku bieżącym warunki
są niedogodne do obserwacji.
14./15. Na lewo od Księżyca świeci Jowisz (minus 2-giej wielk.) powyżej niego 2 gwiazdy 1-szej wiE.'lkości: Kastor ~ Polluks.
15. lh Merkury w największym odchyleniu 19° na zachód od Słońca.
W hmecie widoczna jest dokładnie połowa małej jego tarozy (jak
Księżyc w Kwadrze), w poprz~ie ranki widać było sierp jak
na rysunku w Uranii str. 130.
15. 8h Wenus w dolnym złączeniu ze Słońcem, odstęp 3° na południe.
15. llh Uran w złączeniu z Księżycem, odstęp 3° na północ.
15. 15h Jowisz w zł ączeniu z Księżycem, odstęp 2° na północ.
17. 9h Jowisz nieruchomy w rekta.scenzji. W przeciwstawieniu ze Słoń
cem będzie dopiero w styczniu 1955 r.
17./18. Powyżej Księżyca świeci Regulus.
18. 22h 52m Planetka Westa w złączeniu z gwiazdą 8-mej wielkości
BD + 18°1074, nieco słabszą od Westy, w odstępie 8" na południe.
19. do 24. Rano widoczny jest leż ą cy sierp Księżyca uzupełniony światłem popielatym do pełnej tarczy.
21./22. Na lew0 powyżej Księżyca znajduje się Kłos Panny.
22. 18h Neptun w złączeniu z Księżycem, odstęp 7° na północ.
22. 2lh Słońce wstępuje do znaku zodiakalnego Strzelca. Tarcza Słońca
od dnia 31. X śwteci na tle gwiazdozbioru Wagi, w ciągu 6 dni
od 23. do 29. XI. przejdzie przez obszar gwiazdozbioru Skorpiona,
poczym świecić będzie na tle gwiazdozbioru Wężownika (Ophiuchus)
i dopiero 18. XTI. przejdzie do gwiazdozbioru Strzelca.
23. O świcie, krótko przed wschodem Słońca poszukiwać można jasnej Wenus w odstępie około 10° (szerokość pięści na wyprężonym
ramieniu) na lewo od Księżyca. Około 3° powyżej Wenus znajduje
się Saturn z Merkurym,
24. 4h Merkury w zł ą czeniu ze Saturnem, odstęp tylko 25'.
24. 4h Saturn i Merkury w złączeniu z Księżycem , odstęp 6°.
24. 81;1 Wenus w złączeniu z Ksi<:życem , odstęp 3° na północ.
24. Przed wschodem S łońca, nisko nad południowo wschodnim horyzontem od ::; zuk ać można wąs ki sie-rp K si<:życa. na lewo niedużo
wyżej niż Księżyc świeci Wenus, a tyleż ponad nią znajduje się
para planet: Merkury i Saturn, w odstępie 1/2° od siebie.
25. 6h Merkury w złączeniu z Wenus, Merkury 3° na północ.
26. do 28. O świcie przed wschodem Słońca coraz lcpiei widocZ1!1a jest
Wenus (minus 4-tej wielk.), na lewo od niej, codziennie dalej,
znal eź ć można Merkurego (minus 1/2 wielk.), a powyżej: Saturna.
29. lh Wenus w złączeniu ze Saturnem, Wenus '21/2° na południe.
28 do 30 . Wieczorem świeci sierp Księżyca ze Ś'Niatłem popielatym.
Min;m'l Algola: 3d3h.6; 6dQh.5; 8d2lh.3; 1ldl8h.l; 14d14h.9; 23d 5h.3;
')(jd 2h.2 oraz 28d 23h.l.
Minima. główne Beta Liry: Id 20h; 14d 18h oraz 27d 16h.
3.
3.
5.
6.

f
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0.37-3.20 c II
4
4
3.08-5.54 o 11
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l

1h czasu
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28 X.
7 XI.
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7 XII.

m

14 07.1
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15 26.9
16 o8.9
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o

'

-r2 52
-16 03
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-22 32
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.....cucu

śr.-eur.)
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h m
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18 23 - 23'5 I I 52 19 SI
20 o6 - 18'3 12 48 22 15
21 47 - 9'3 13 27 24 52
23 28 + 2·o 14 03
2 14
I 18 + 13'6 14 48
5 oS
3 22 + 22'1 16 03
8 07
5 33 + 24'4 r8 I I lO 25
7 36 + 20.1 20 50 I I 43

Najbliżej

l 2223
l 2323
24
l 2627

zach. wsch. l zach.
h m h m h m
16 03 8 02 15 44
rs 58 7 47 IS 40
r6 oz 7 40 15 45
IS 43 7 52 IS 22
IS 54 7 23 IS 39
15 30 7 26 15 I I
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Środ.· europ.

o

l

23~4 m pz l
23.54-27.19 • l
od 3.51 O III
21.16-23.31 c I
2U0-24.36 O l
do 21.46 • I
do 21 06 • III
od 3.26 pz • n
27 21.56-25.32pzekziY
28 21.40-24.25 c II
28 23,44-26.31 O II
29
od 4.41
c I
29
od 5.4·1 O I
30
1.48 pz I
30
1.48-5.07 • I
30
od 3.24 c III
do 21.29 • II
30
30 23.09-25.24 c I
30 24,08-26.24 O I

22

II
I
l
I
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15
15
15
15
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16
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m

środ.-europ.

W Warszawie
(czas śr.-eur.)

o

Rekt. l Deki. wsch. l
h Hl
h m
o
17 XI. 9 23 + II'7 23 22
10 56 + r.6
19
o 43
21
2 53
12 25 - 8'3
5 lO
23
13 s6 - r6·8
7 22
25
15 34 -22'6
17 x7 -24'5
27
9 12
19 02 - 21'9 lO 26
29
I I 13
l Xll. 20 44 -15'1

zac h
h m
12 !6
12 ss
13 28
14 07
IS 07
16 41
I8 52
21 19

Najdalej od Ziemi: 2-l" 01 •
Pełnia

Ootatnia kwadra

m

d

10 IS 29

17

d

h

h

m

lO

32

Nów
d

h

m

25 13 30
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PLANETY

~

MERKURY
Data

1h czasu
Środ.-europ.

1954

l

Rekt.
2S. X.
7. XI.
17.
27.

l x: 22m
13 so
14 14
15 07

W Warszawie
czas środ.-eur.

Deki.

l

zach.

6h 49m \
5 oS
s 04 l
5 46

I6h
IS 36
15 13
14 59

wsch.

IS~sl

- 9 51
- II:x
- J6.I

I~

15. XI. w najw. odchyleniu 190 na zach.
od Słońca. Widoczny rano od 10. XI.
jako gwiazda zerowej wielk. Zakreśla
pętlę na pograniczu Wagi i Panny.
2S. X.
7. XI.
17.
27.

l 20
20
l

29
s6
21 23
21 s o

MARS
-21.4 I3
-19-4 13
- I7.I 12
-14.6 12

21
21
21
21

37
II
45
17

44
45
4S
SI

Świeci wieczorami jako czerwona gw.
zerowej wielkości na tle gwiazdozbioru
Koziorożca.

SATURN

l

l

2S. X.
37 ~- 13.1
6 54
16 43
17. XI. 14 47
- 13.9
5 so
IS 29
- 14.5
4 44
14 x6
7. XII. 14 s6
5. XI. w złączeniu ze Słońcem, może
być o świcie odsl ukany z trudem od
23.. Xl. w sąsiedztwie Merkurego;i Wenus.

114

NEPTUN

l

l.._

WENUS
1h czasu
środ.-europ.

Rekt.

l

W Warszawie
czas Środ.-eur.

Deki.

wsch.

\t l

IS
-26.2
15 34 ~- 24.71
15 12
-21.3
14 54
- 17-4

9h
8
6
5

l

zach.

2~

2SI
24S
5
37

x6
15 44
xs 09
14 36

l

złączeniu ze
Słońcem . Zakreśla pętlę w gwiazdozbiorze Wagi. Widoczna o świ-

15. XI. w dolnym

cie od 23. XI.
JOWISZ
21 IS
t2o.s
20-4 20 41
20.4 20 03
+20.5 19 22

S o6
S oS
s 09
S oS

13 xS
12 40
12 Ol
II 22

W schodzi coraz wcześniej wi ecz ·
~wieci jako jasna gwiazda minus
2-l!iej wielkości poniżej Kastora
i Polluksa.
URAN

l

l

S 00
+ 21.1 121 04
16
+ 21.2 19 4S 13
II sS
7 59
7 5S
+ H.2 xS 27
IO 37
Przez lornetki dostępny opodal
Jowisza w gwiazdozbiorze Bliźniąt
jako gwiazda 6-tej wielk.
PLUTON

l

S. X.
13 36
S.3 \ 6 46
17 27
4 17
14 52
17. XI. 13 42
- S.S
I 46
12 17
27. Xll. 13 46
- 9·2
Przez lunety z trudem osią~alny o świcie
na lewo oj Kłosu Panny.

l

10 oS \ + 22. t
o 27 : x6 so
10 IO + 22.1 21 46
I4 l i
IO IO + 22-4 19 13
II 40
Przebywa w gwi .. zdozbiorze Lwa,
dostępny tylko przez duże teleskopy.

l

1--------~------~----~~--------~------·
Planetka
Jasność

Nr Nazwa

l

4. XI. I954 , _I4_._x
.......
I._x_9_5_4 _ __2_4_·_x,.I_._x9_5_4_ __4_._x_r_L,--x_9S_4_
1
1
1
Rek t. Deki.
Rekt. Deki. Rekt. Deki.
Rekt. Deki.

l

l

l

l

Dla odszukania planetki należy w ci'llru szeregu pogodnych wieczorów wykonać dokładne
ryaunki z wszystkimi nawet najsłabszymi gwiazdami dostrzegalnymi przez używaną lunetq
w okolicy nieba wskazanej przez wepółrzqdne planetki. Przez porównanie ryaunków zna ..
leźć moina planetkq jako tq z pośród gwiazd, która zmieniała awe położenie z dnia na dzień
jednakowo w tym aamym kierunku.
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KOMUNIKATY KOŁ PTMA
na miesiąc listopad 1954 r.
Oliwlee - 1. Sekretariat Koła jest czynny w poniedziałki l czwartki (godz. 1&--19)
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 stę:
Gliwice - ul. Sobieskiego 26, tel. 49-77 - inż. T . Adamski.
Ruda Sl. - •11. 3-go Maja 32, tel. 524-67 l 524-69 - J . Kasza .
Stalinogród-Dąb. ul. Wiej s ka 7. tel. 319-87 Jan Palt
Kraków - l. Sekretariat Koła jest czynny w poniedziałki i czwartki w godz.
17-19 w lokalu Kcła, Kraków, ul. św. Tomasza 30 8.
2. Biblioteka Kola jest czynna w poniedziałki i czwartki w ogdz. 18-19.
3. Seminarium astronomiczne dla człon ków Koła odbywa się w każdy poniedziałek w godz. 17- 19
w lokalu Koła.
4. Dnia 10. XI. (środa), godz. 18 - referat mgra A. Strzałkowsklego pt . .,Obserwacje zaćmtenia SIOaca radioteleskopem". Dnia 25. XI. (czwartek), godz. 18 referat prof. M. Kamieński ego pt. .,Astrobotani ka 1 astrobiologia nowe
ga lQZle wiedzy". RPferaty odbędą się w lokalct Koła, ul. ~w. Tomasza 30 8.
Łódź l. Sekretariat Ko la jest czynny w pomedziatki od godz. 18 do 20, ul. Muniuszki 4a (M. D. K .), pokój 350.
2. Dostrzegalnia jest czynna w pogodne poniedziałki i czwartki w godz. 18-21.
Nowy Sącz - Sekretariat Koła jest czynny we wtorki 1 piątki w godz. 17-19
w lokalu Koła, ul. JaJZiellońska 50a.
Poznań l. Sekretariat Kola jest czynny we wtorki i czwartki w godzinach 17-19
w lok~lu Kola. ul. Chełmońskiego l, tel. 74-41.
2. Dnia 24. XI. (środa), godz. 19 - wyświetlanie aktualnych filmów actronomicznych wraz z prel ekcją. Sala Pozn. Tow. Przyjaciół Nauk, ul. Lampego 27 ~9.
Toruń l. Sel:retariat Kola jes t czynny w poniedziałki l czwartki w godzinach
18-20 oraz w soboty w godz. 17- 1~ w lokalu Koła przy ul. Kopernika 17.
W tych samych dniach i godzinach odbywają się zajęcia świetlicowe l jest
rzynna blbl!OtPka
2. Dnia 8. XI. (poniedziałek), godz. 18 odcz) t A. Ładusana pt. ., Rozpowszechnianie i kont rola czasu". Dnia 22. XI. (poniedziałek), godz. 18 odczyt H . Witkowskiego pt. Księżyc i j egc. osobliwości". Lokal Ko ła PTMA,
ul. Kopernika 17.
Warszawa - l. ::.ekretariat Kota 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 nlertzlel i śwl ąt) w gortz. ?11-22 .
3. Dnia 18. XI. (czwarte k), godz. 19, sala Kopernika w Obs. Astr. U . W.
Ale.le Ujazdows kie 4 - odczyt miesięczny .
Wrocław l Dnia 3 XI (środ a ) , godz . 19 - odczyt mgr J . Kublkowskiego
pt . .,Wnętrza gwiazd". Dnia 17. XI (środa), godz. 19 - odczyt mgr J. Krawieckiej pt . .,Materia międzygwiazdowa" . Sala Klubu T . P. P . R. , Wrocław,
l-l. Teatralny 4.
Plyty szklane na zwlercia(lla teleskopowe o średnicy 150 mm, grubości 30 mm rozprowadza dla członków TOW!Hzystwa Zarząd GI. P'rMA w cenie zł 50 (2 pły
ty, 50 gramów tlenku ceru do polerowania luster wraz z przesyłką pocztową).
Wysyła się po otrzymaniu wpłaty na konto PKO: 4-113-5227.
Kompletujemy roczniki "Uranii". Wobec wyczerpania nakładu następuJących numerów "Uranii": 7-9 z r. 1948; 9-10 l 11-12 z r. 1951; l, 2, 3 l 9 z r. 1952, oraz
od l do 6 z r . 1953 - zarząd GI. PTMA prosi Czytelników, którzy nie kompletują .,Uranii", o odstępow:mie nam wymienionych zeszytów za zwrotem
Ich wartol'rl i kosztów przesyłki.
Odz~takl PTMA, dla Ćzłonków zwyczajnych (emaliowane) w cenie 25 zł (plus
4 zł . na koszta przesyłki) oraz dla członków-kandydatów (oksydowane) w ce:1te
zł. 4.50 (bez kosztów przesyłki) są do nabycia w biurze Zarządu GI. P'T'M 1\.
Obrotowa Mapka Nieba, do nastawlania na określony dzień i godzinę, ułatwia
rozpoznawanie gwiazdozbiorów. Mapki są do nabycia w biurze Zarzarlu GI.
P'T'MA, w CPnie 9 zl (nln• 4 zł no kn<zta przesvlki) .
"Niebo przez lornetkę" dt·a J . Pagaczewskiego - str. 112 - cena 4 zł (plus l zł
na koszta przesyłki) jest do nab)f<'la w biurze Zarządu GI. PTMA .
Składka członków zwyczajnych wynosi 16 zł
za rok katenflarzowy , a człon
ków-kandydatów (uczniowie s?kól średnich\ 6 zł za rok szkolny. C"7lo'1kowte
nowowstępujący wypełniają deklarację przystąpienia l wpłacają jedr10razowo
wpisowe zł 1.50.
Wszelklrh wpłat należ)f dokonywać na konto Zarządu GI. PTMA, Krttkńw, ul.
św . Tomas:r.a 30/d PKO Nr 4-113-5227 z wyraźn)fm porlaniem celu wplat)f.
"Uranl&" wychodzi jako miesięcznik w obtetości 2 arkuszy druku dnia 25-JZo
kAżdego mteslaca. Wszyscy członkowie PTMA otrzymują .,Uranie" w ramach
składki członkowskiej.
Dla nieczłonków !9renumerata roczna wyno•l 24 zł
Cena zeszyt11 J
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Pismo zalecone reskryptem Ministerstwa Oświaty z dnia 20. X. 1950 roku,
Nr Oc-5Utij50, jaku poządane w bibHotekach licealnych i nauczycielskich.

KONRAD RUDNICKI -- Warszawa

PLUTON
Istnienie Plutona, podobnie jak Neptuna, zostało wykryte
jeszcze zanim udało się go zaobserwować przez teleskopy.
Mianowicie niedługo po odkryciu Neptuna okazało się, że
samym jego działaniem nie da się wytłumaczyć wszystkich
zakióceń w ruchu Urana. Zresztą sam Neptun też wykazywał
pewne odchyl€rlia od ruchu przewidzianego. Podobnie jak
w przypadku Neptuna położenie na nie b~ e nowej planety powodującej te zakłócenia przewidzieli niezależnie od siebie
dwaj astronomowie': P e r c i v a l L o w e l l i W i l l i a m
P i ck er i n g. Pierwszy ukończył pracę w roku 1914 i oparł
się tylko na zakłóceniach ruchu Urana, drugi uwzględnił równiez znane nieregularności w ruchu Neptuna ogłaszając pracę
w kilku lc1t później.
Mimo to przez długi czas nie udało się planety odszuk~ć
na niebie. Dopiero po śmierci Lawella w r. 1930 w obserwatorium jego imienia po długich, systematycznych poszukiwaniach przy porównywaniu dwu klisz fotograficznych przedstawiających tę samą okolicę nieba w R-dniowym odstępie
cza u, ulało się znaleźć ruchomy obiekt, który nast ępnie
zidentyfikowano z przewidzianą planetą (patrz fotografie na
wkładce). Zarazem okazało się, dlaczego tak trudno było tę
planetę odszukać. Jej jasność wynosiła bowiem zgodnie z przewidywaniem Pickering:1 tylko 14,9 wielkości gwiazdowej, podczas gdy spodziewano się obiektu zaledwie o trzy, cztery
wielko.;ci gwiazdowe ciemniejszego od Neptuna, a więc około
11-12 mg.
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Odkrytą planetę zgodnie z tradycją postanowiono nazwać
imieniem któregoś z bogów starożytnych. Wybrano nazwę Pluton, której dwie pierwsze litery są inicjałami Percivala Lowella.
Jednocześnie nazwa boga piekieł stosunkowo dobrze pasowała
do niespodziewanie ciemnej planety krążącej na krańcach ukła
du planetarnego zdala od ożywiających promieni słonecznych.
Pluton - najdalsza ze znanych planet rodziny Słońca krąży wokół niego w odległości 39,517 j. a. czyli prawie 6 miliardów km. Okres całkowitego obiegu wokół Słońca wynosi
248,4 lat. Ponieważ od chwili odkrycia do dziś upłynęło dopiero
lat 25, więc Pluton zdążył wykonać przez ten czas zaledwie 1/10
całkowitego obiegu. Nie zmienia zasadniczo sytuacji fakt, że
znaleziono później na kliszach zdjęcia Plutona wykonane kilka
lat przed odkryciem. To też dane dotyczące orbity są mało dokładne. Wielka półoś wyrażona w jednostkach astronomicznych
znana jest zaledwie z dokładnością do 5 cyfr znaczących . W: porównaniu z parametrami liczbowymi wielokrotnych układów
gwiazdowych taka dokładność może się nawet wydawać duża,
ale w dziedzinie orbit planet, gdzie niektóre wyniki podaje się
1000 razy dokładniej (do 8 cyfr znaczących) - jest stanowczo
niewielka. Aby uzyskać należyte wyniki trzeba poczekać do
roku 2178, gdy planeta dokończy pełnego obiegu i droga jej
zamknie się na oczach obserwatorów. Dla porównania warto
zauważyć, że Neptun od chwili odkrycia dokon ał już 2/3 p ełne
go obiegu, Uran - 2, a planety znane Ptolemeuszowi wykonały od j ego czasów wiele dziesiątek (Saturn) lub nawet wiele
tysięcy obiegów (Merkury) (p. rys. 1).
Mimo małej dokładności danych, już na podstawie kawałka
zaobserwowanej drogi można stwierdzić, że orbita Plutona jest
silnie spłaszczona. Jej mimośród wynosi 0,246 i jest największy
wśród wszystkich dużych planet. Przewyższają go tylko mimośrod y planet ek , jak np. Junony (0,256) i wielu drobniejszych.
Wskutek tego największa odległość Plutona od Słońca wynosi
7 358.000.000 km , a najmniejsza tylko 4,452 000 .000 . W perihelium jest wi~c on mniej odległy od Sł ońca niż Neptun i więcej
od niego otrzymuje promieniowania słonecznego. Pluton jest
jedyną planetą , której zmiany odległości od Słońca mogą mieć
decydujący wpływ na klimat.
Płaszczyzna orbity Plutona jest silnie nachylona do odpowiednich płaszczyzn innych planet. Z orbitą Ziemi tworzy ona
kąt przeszło 17°. Tylko dzięki temu Pluton nie może się nigdy
zbliżyć do Neptuna na odległość niebezpieczną dla istnienia obu
planet.
Duży mimośród i nachylenie orbity Plutona, a zwłaszcza to,
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że czasem wkracza on aż do wnętrza orbity Neptuna, wydaje
się czymś anormalnym w Układzie
Słonecznym i wymaga
uwzględnienia w rozważaniach kosmogonicznych.
Można wspomnieć, że w pięć lat po odkryciu Plutona japoń
ski astronom Y a m a m o t o wysunął hipotezę, że Pluton jest

Rys. l.

Orbita Plutona w porównaniu z orbitami czterech wielkich
planet zewnE:trznych (w skali)

po prostu byłym księżycem Neptuna, oderwanym od niego
w czasie przejścia przez peryferie Układu Słonecznego jakiejś
obcej gwiazdy. Tej samej gwieździe przypisywał zarazem Yamamoto nadanie wstecznego ruchu pierwszemu księżycowi Neptuna - Trytonowi oraz zmniejszenie orbity samego Neptuna.
Wiadomo bowiem, że Neptun krąży nieco bliżej Słońca niż to
wynikałoby z regularności w rozmieszczeniu orbit innych planet*). Yamamoto zauważył przy tym, że Pluton, znajdując się
w odległości Neptuna, będzie obiektem około 14 wielkości
*) Z

tzw. prawa Titiusa-Bodego, por. Urania 21, 81 (1950).
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gwiazdowej, to znaczy podobnie jasnym, jak Tryton. Hipoteza
Yamamoty, aczkolwiek interesująca, jest zbyt słabo uzasadniona, aby można ją było uznać za prawdopodobną, zwłaszcza, że
masa Plutona jest znacznie większa niż masa znanych księ
życów.

Im dalsza planeta, tym mniej szczegółów jesteśmy w stanie
na niej dojrzeć. Dlatego M. E r n s t w znakomitej książce
"Przyroda planet", wydanej kilkanaście lat przed odkryciem
Plutona, wspominając o zakłóceniach mechanicznych, wywoła
nych prawdopodobnie działaniem tej planety pisał, że nawet
gdy ,.planeta poza Neptunem odkrytą zostanie, co będzie faktem olbrzymiej doniosłości z ogólnego stanowiska astronomicznego, to nie zbogaci ona w znaczniejszej mierze naszych wiadomości o p r z y r o d z i e p l a n e t". To zdanie podzielała zdaje się większość astronomów. Tymczasem pierwsze
obserwacje Plutona pokazały, że jego budowa fizyczna jest
niewątpliwie osobliwa.
Na szczególną uwagę zasługiwał słaby blask, który należało
wytłumaczyć albo niewielkimi rozmiarami planety, albo słabą
zdolnością odbijania światła małym albedo. Wymierzenie
średnicy Plutona przez długie lata napotykało na trudności
instrumentalne: dało się go tylko fotografować przy długim
czasie ekspozycji. Fotografia, gromadząc przez wielogodzinne
naświetlanie promienie świetlne w jednym miejscu kliszy, pozwala dostrzegać słabe obiekty, jakich nigdy nie dałoby się zaobserwować w tych samych warunkach okiem. Jednakże klisze
posiadają ziarnistość, a ponadto poczernienie zachodzi na nich
nie tylko w miejscu bezpośrednio oświetlonym, ale i w sąsied
nich, co prowadzi do systematycznego poszerzania obrazów.
Dlatego przy wyznaczaniu kształtów i rozmiarów małych obiektów bardziej nadaje się bezpośrednia obserwacja okiem.
Z fotografii można było wywnioskować tylko tyle, że Pluton jest planetą niewielką. Chcąc znaleźć górną g1anicę rozmiarów założono. że jego albedo jest jeszcze mniejsze niz Merkurego i wynosi tylko 0,06 Ze znanej jasności Plutona otrzym:mo
wtedv na średnicę zaleJwie ck')ło 0.8 średnicy ziemskiej . Jeśli
wziąć pod uwagę, że siła grawitacyjna, jaką wywiera Pluton
na Neptuna, wskazuje na mas ę podobną do masy Ziemi, dowodziłoby to, że średnia gęstość materii Plutona jest więks z a niż
żelaza i wynosi około 11 g icm 3 • Wniosek, aczkolwiek d ziwny,
był jednakże możliwy do przyjęcia.
Sytuacja stała się trudniejsza, gdy przed kilku laty udało się
wresz cie zmierzyć wizualnie średnicę Plutona. Dokonał tego
K u i p e r przy pomocy 5 metrowego teleskopu, który zbiera-
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jąc dostateczną ilość

promieni świetlnych pozwolił dokonać odpowiednich pomiarów bezpośrednio okiem. Średnica Plutona,
jak się okazało, wynosi 5 800 km, a więc zaledwie 0,4 średnicy
Ziemi. Przy uwzględnieniu nowszych oszacowań jego masy
daje to gęstość 50 g/cm 3 , jakiej nie posiada żadna substancja
znana na Ziemi. Należy więc albo uznać, że Pluton posiada jakąś osobliwą budowę wewnętrzną, albo, że któraś z danych
obserwacyjnych jest błędna.
Nie można w zasadzie twierdzić, że wewnętrzna gęstość
planety 50 g/cm 3 jest absurdalna, bo\viem jeszcze większe gę
stości rzędu ton na cm 3 spotykamy wewnątrz gwiazd
zwanych białymi karłami. Jednakże tam idzie o ciała masywne,
w których zachodzą skomplikowane procesy jądrowe, tu o zimną i stosunkowo lekką planetę. Brak dotychczas teorii, któraby
potrafiła wyjaśnić tak dużą gęstość ciała o masie Plutona, czy
nawet kilkakrotnie większego. Dlatego astronomowie przypuszczają raczej inną możliwość- błędów w danych obserwacyjnych.
Wyznaczenie masy Plutona wydaje się na ogół pewne. Moż
liwe są pewne poprawki, ale nie całkowita zmiana rzędu wielkości. Bardziej prawdopodobna jest pomyłka w wyznaczeniu
średnicy. Nie znaczy to, żeby pomiar 5 metrowym teleskopem
wykonany przez wytrawnego obserwatora miał być błędny, ale
powstaje problem - co właściwie zostało zmierzone?
· Oczywiście mierzy się średnicę jasnej tarczy widocznej
w teleskopie. Czy jednak ta widoczna tarcza obejmuje cały
przekrój ·globu Plutona? Przy innych planetach tak jest, bo ich
powierzchnia jest nierówna, odbija promienie we wszystkich
kierunkach zgrubsza jednakowo. Inaczej będzie z planetą o powierzchni gładkiej, wypolerowanej częściowo lub całkowicie.
Aby sprawdzić skutki takiej możliwości, trzy lata temu astronomowie A l t e r, B u n t o n i R o q u e s sporządzili kulki
o powierzchni w rozmaity sposób wypolerowanej i oświetliwszy
równoległą wiązką promieni obserwowali je przez teleskop.
Zgodnie z przewidywaniem okazało się, że kulka z powierzchnią
chropowatą przedstawiała się w wielkości naturalnej, natomiast
wypolerowane wydawały się wyraźnie mniejsze, przy czym
wielkość zależała od stopnia wypolerowania (por. ilustracje na
wkładce).

Przyczyną, która mogłaby spowodować częściowe wygładze
nie powierzchni Plutona jest niska temperatura. W skali bezwzględnej jest ona wprawdzie kilkanaście razy wyższa, niż temperatura nieoświetlonej strony Merkurego i wynosi jakieś 60° K
(około - 2100 C), jest jednak wystarczająco niska, żeby spowo-
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zestalenie wielu gazów, których obecność na planecie
jest prawdopodobna. Jeśli wziąć jeszcze pod uwagę, że Plutcm
co 250 lat zbliża się znacznie do Słoilca i zestalone gazy mogą
przechodzić okresowo w stan ciekły, co powoduje powstawanie
czegoś analogicznego do gołoledzi, należy uznać, że wygładzenie
tej planety jest całkowicie prawdopodobne. Zresztą zjawisko
optycznego wypolerowania może występować również, jeśli
planeta pokryta jest ciekłym oceanem.
Warto wspomnieć, że w podobny sposób możnaby wytłu
maczyć pozorną olbrzymią gęstość VIII księżyca Saturna Japeta (por. a~tykuł o Saturnie, Urania 25, 261 (1954). Być może,
jest on kulą otoczoną lodem. Przyczyny powodujące wygładze
nie powierzchni są tutaj trudniejsze do wyjaśnienia.
Zachodzi więc możliwość, że patrząc w teleskop nie widzimy
rzeczywistej tarczy Plutona, lecz tylko obraz Słoilca, odbity
w planecie jak w wypukłym lustrze. Aby obliczyć stąd promieil
krzywizny "lustra", a więc promieil planety, trzebaby znać stopieil jego wypolerowania. O tym nie mamy jednak żadnych
danych.
Być może sprawę rzeczywistych rozmiarów Plutona da się
rozstrzygnąć na drodze obserwacyjnej, gdy uda się zaobserwować zakrycie jakiejś gwiazdy przez jego tarczę. Jeśli rzeczywiste rozmi.:try pokrywają się z obserwowanymi, to gwiazda
powinna zniknąć dopiero przy zetknięciu się z widocznym brzegiem planety. Jeżeli rzeczywiste rozmiary są większe, to gwiazda zgaśnie już wcześniej, zasłonięta ciemną częścią tarczy,
która nie odbija w naszym kierunku promieni Słoilca. Zmierzywszy odległość punktu, w którym gwiazda zniknęła, od
środka planety, otrzymamy rzeczywiste rozmiary Plutona.
Ten pomysł, pochodzący z Obserwatorium Astronomicznego
Uniwersytetu Jagiellońskiego, jest w zasadzie prosty, ale nie
łatwy w realizacji, bowiem orbita Plutona znana jest za mało
dokładnie, aby można było z góry przewidzieć, które gwiazdy
Pluton w biegu zasłoni. Mimo to w Krakowie czyni się odpowiednie obserwacje i obliczenia i czeka na sposobność dokonania pomiarów.
·
Czy okaże się, że Pluton posiada rzeczywiście wielką gęstość,
czy że ma lustrzaną powierzchnię, w każdym razie spotykamy
się tutaj z czymś całkiem nowym w przyrodzie planet.
Z powodu nieznanej budowy i gęstości nie można dziś powiedzieć, do której rodziny planet jest Pluton zbliżony. "Zwolennicy" dużej g<:>stości Plutona usiłują go czasem zaliczyć do
grupy planet ziemskich uważając, że łączy go z nimi oprócz
małej masy większa gęstość materii.
Należy jednak zwrócić
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uwagę, że mniejsza jest różnica między gęstością Saturna (0,71
g/cm 3) i Ziemi (5,52 g 'cm3 ) niż którejkolwiek z grupy planet typu
Ziemi i Plutona. Jeśli więc wielka gęstość jest realna, to raczej
należy wyłączyć Fiutona z obu rodzin. Jeśli natomiast prawdziwa jest hipoteza lustrzanej powierzchni, to może on mieć tak
samo cechy wspólne z rodziną ziemską, jak i rodziną planet
olbrzymich. Całkowita masa łączy go raczej z pierwszymi, odległość od Słońca z drugimi.
Do dziś nic nie wiemy o obrocie Plutona, gdyż wizualnieoprócz pomiarów średnicy- innych spostrzeżeń nie udało się wykonać, a w szczególności nie można było dostrzec żadnych plam
na powierzchni. Możllwości badań spektralnych z powodu małej jasności też są znacznie ograniczone. Nie znamy również ani
j,e dnego księżyca Plutona.
Czy Pluton jest rzeczywiście ostatnią planetą w Układzie
Słonecznym nie wiemy. Ponieważ znamy komety krążące
koło Słońca po orbitach o wielkiej osi rzędu kilku setek jednostek astronomicznych, nie jest wykluczone również istnienie
planet o podobnych orbitach.
Ewentualne odkrycie dalszych planet na podstawie ich oddziaływania grawitacyjnego na inne będzie wymagało dokład
nego zbadania ruchów planet zewnętrznych, zwłaszcza Neptuna
i Plutona, na co trzeba poczekać długie dziesiątki, a może
i setki lat. Natomiast już dziś usiłuje się przewidzieć istnienie
dalszych planet na podstawie statystycznych badań orbit komet. Wiadomo bowiem, że aphelia (punkty odsłoneczne) tych
orbit często grupują się w pobliżu or15it planetarnych. Znane
są . rodziny komet formujące się . przy Jowiszu, Saturnie, Uranie
i Neptunie. W r. 1950 niemiecki astronom S c h ii f f e stwierdził istnienie dwu nowych rodzin komet, z których jedna jest
związana z Plutonem, a aphelia drugiej grupują się poza jego
orbitą 1). Założywszy, że i ta rodzina jest związana z jakimś
ciałem
niebieskim obiegającym Słońce, należy przewidzieć
istnienie planety w odległości od Słońca około 77 jednostek
astronomicznych.
Czy przewidywanie jest słuszne, okaże przyszłość. Metoda
przewidywania istnienia planet z rodzin komet jest mniej
efektywna od grawitacyjnej, gdyż nie pozwala przewidzieć,
gdzie w danej chwili szukać na niebie przewidywanej planety.
Mogłoby się zdawać, że nie oe"lądaiąc się na żadne przewidywania trzebaby po prostu wielkimi teleskopami sfotografować kilkakrotnie całe niebo, powyszukiwać ewentualne obiekty poru1)

por. Urania 21, 189 (1950).
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szające się z prędkościami odpowiadającymi planetom i w ten
sposób przekonać się, jak daleko rozciąga się nasz system planetarny. Niestety w praktyce jest to niewykonalne, gdyż wielkie teleskopy- a tylko takie mogą się nadawać do odkrywania
planet jeszcze ciemniejszych niż Pluton - obejmują na raz
tylko malutki wycinek nieba. Gdyby wyłącznie do takich poszukiwań poświęcić 100 calowy teleskop trzebaby całego stulecia na przebadanie chociażby tylko okolic ekliptyki.

JOZEF WITKOWSKI -

Poznań

ZNACZENIE NAUJ{OWE
CAŁKOWITYCH ZAĆMIEŃ SŁOŃCA
Całkowite zaćmienia Słońca dają sposobność badania najbli7szego otoczenia Słońca; otoczenie to w normalnych warunkach jest niedostępne dla naszych obserwacji ze względu
na bardzo jasne tło nieba w pobliżu Słońca, spowodowane
rozproszeniem światła przez naszą atmosferę. Zaćmienie Sło>lca
udostqpnia dla badań atmosferę słonec<:ną, wewnntrzną
i zewnętrzną koronę i związek jej ze światłem zodiakalnym.
W dobie obecnej dochodzą do tego jeszcze zagadnienia radiopromieniowania Słońca, oraz wpływ krótkofalowego promieniowania korony słonecznej na naszą jonosferę . Innego rodzaju obserwacje dotyczą dokładnych rozmiarów Słońca i teorii
ruchu Księżyca. Dochodzą do nich zagadnienia natury geodezyjnej, polegające na wykorzystaniu przebiegu całkowitego
zaćmienia w celach geodezyjnego nawiązania kontynentów.
Do niedawna badania korony słonecznej i widma błysko
wego były możliwe tylko podczas zaćmienia. Koronograf francuskiego astronoma 'L y o t pozwala teraz obserwować wewnętrzną koronę słoneczną w normalnych warunk1ch. Wymagane są tu jednnk bardzo dobre warunki atmosferyczne,
panujące jedynie na szczytach górskich. Spokojne i przeźro
czyste powietrze konieczne jest też dla badania widma bły
skowego za pomocą silnych siatek dyfrakcyjnych.
Całkowite zaćmienie Słońca przyczyniło się do wielu
wa7nych odkryć naukowych. Należy do nich np. odkrycie
helu na Słońcu o wiele wcześniej niż to się udało chemikom
na Ziemi.
Podczas zaćmienia 1836 r. miłośnik astronomii Francis
B a i l y pierwszy zaobserwował powstawanie tzw. pereł
Baily'ego tuż przed początkiem lub po zakończeniu całkowitej
fazy. Przyczyna ich powstawania leży w nierównościach brzegu
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na skutek czego cieniutki sierp Słońca rozpada się
świetlnych punktów przyr:ominających sznur pereł.
Zaćmlenie 1860 r. pozwoliło stwierdzić, że wyskoki powstają w chromosferze słonecznej, a nie są optycznym złuqze
niem, - jak twierdzili niektórzy astronomowie np. F a y e.
Zaćmienie 1860 r. obserwował w Hiszpanii adjunkt Obserwatorium Warszawf.kiego Adam Praż m o w ski, który dokonał bardzo doniosłego odkrycia, a mianowicie, że światło
korony słonecznej jest spolaryzowane.
Obserwacje wyskoków słonecznych podczas zaćmienia
18 sierpnia 1368 r. naprowadziły francuskiego astronoma
J a n s s e n a na myśl, że powinny one być widoczne w spektroskopie i poza zaćmieniem. Od tego czasu wyskoki są codziennie obserwowane przez astronomów przy pomocy spektroskopu.
Zaćmienie 22 grudnia 1870 r. pozwoliło Youngowi z Princeton zaobserwować po raz pierwszy widmo błyskowe. Jest
ono widoczne w chwili, gdy znika za tarczą Księżyca ostatnia
perła Baily'ego i uwidacznia się światło dolnych warstw atmosfery słonecznej. W widmie występują wówczas na ciemnym
tle jasne linie, pochodzące od rozżarzonych gazów chromosfery; w normalnych warunkach linie te są widoczne jako
ciemne absorpcyjne linie na jasnym tle ciągłego w:dma sło
necznego.
50 lat później arrnerykańscy astronomowie wykazali, że za
pomocą silnej siatki dyfrakcyjnej widmo błyskowe może być
obserwowane i poza zaćmieniem Słońca. Autor w czasie swych
studiów uniwersyteckich doszedł do tych samych wyników,
przy pomocy bardzo skromnych środków optycznych.
na szereg

Zaćmienia

Słońca

pozwoliły

wykryć

zależność

kształtu

korony od plamotwórczej działalności Słońca. Podczas maksimum plam słonecznych korona posiada kształt obwódki
otaczającej Słońce podczas minimum plam wykazuje ona
znaczną
rozciągłość
w pła s zczyźnie równika słonecznego.
Przyczyna tego leży prawdopodobnie w zmienności pola
magnetycznego Słońca.
Dług iE. lab panowało przekonanie o istnieniu pl ·mety
intra-merkurialnej, tzn. leżącej bliżej Słońca niż Merkury.
ObserwacJe dokonane podczas zaćmień. obaliły to przypuszczenie i skierowały w innym kierunku badania teoretyczne,
a mianow'icie na przemieszczenie punktu przysłonecznego
orbity Merkurego. Znajduje ono zadawalające wytłumaczenie
w teorii względności.
Teoria względności uzyskała jeden z największych swoich
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sukcesów dzięki całkowitym zaćmieniom Słońc:1.. Wychodząc
z teoretycznych założeń E i n s t e i n wywnioskował. że promieni:! ś·wiatła ulegają dZ:ałaniu pola grawitacyjnego. Na~kutek tego promienie dalekich gwiazd powinny ulec odchyleniu od swej drogi prostolinijnej, gdy przebiegają w najbliższym sąsiedztwie Słońca. Istnienie hldego odchylenia zostało stwierdzone podczas zaćmienia 29 maja 1919 r. Dalsze
obse1wacje zaćmieniowe potwierdziły przewidywania twórcy
teorii względności.
Badania starożytnych zaćmień w liczbie 11 od 1063 roku
przed n. e. do 361 n. e. pozwoliły F a t h er i n g h a m' o w i
stwierdzić
istnienie wiekowego przyspieszenia poziOmego
ruchu Księżyca i SŁońca, które tylko częściowo znajduje wyjaśnienie w korii grawitacyjnej.
Pozostałe przyspieszenia biegu tych ciał wyjaśnić można
zmiennością naszej doby. Ruch wirovvy Ziemi jest hamowany
przez działanie przypływów. 'Na skutek tego zwiększa się
nasza jednostka czasu . Ziemia-Zegar spóźnia się, a nam mierzącym czas podług tego zegara, wydaje się, że to Słońce
i Księżyc przyspieszają swój bieg.
Zaćmienie 29 czerwca 1927 r. można nazwać polskim zaćmieniem.
Prof. Tadeusz B a n a c h i e w i c z , zastosował
wówczas po raz pierwszy wynaleziony przez siebie chronokinematograf do wyznaczania dokładnych momentów zetkrJ.qcia sic; tarcz Słońca i Księżyca . Narzędzie to jest w pewnym sensie połączeniem chronografu z kinematografem (por.
fot. na okładce).
Zdjęcia na filmie są znaczone w czasie z dokładnością do
1/1005 • Pozwala to wyznaczać momenty pojawienia się pereł
Baily'ego i każdy taki moment przy znanym profilu Księżyca
pozwala wyznaczyć wzajemne położenia Słońca i Księżyca.
Zjawisko pereł, które było uważane jako niezwyciężona
przeszkoda dla dokładnego wyznaczenia momentów początku
i końca całkowitego zaćmienia, zostało użyte w metodzie Banachiewicza do uzyskania momentów nie jednego, ale wielu
kontaktów, co pozwolilo na osiągnięcie bardzo wielkiej dokładności. Materiały obserwacyjne tej polskiej ekspedycji zaćmie,1iowej do Laponii Szwedzkiej zostały opracowane przez
K. K o r d y l e w ski e g o i wykazały, że promień tarczy sło
r. ccznej jest większy od dotychczas przyjętego o 0".08.
Metoda Banachiewicza została zastosowana przez polskie
ekspedycje zaćmieniowe do Stanów Zjednoczonych 31. sierpnia 1932 r. oraz do Grecji, Syberii, Japonii 19. VI. 1936 r.
Prof. Banachiewicz wysunął nową metodq nawiązywania
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geodezyjnego kontynentów, posługując się biegiem cienia
Księżyca. Różnica czasów początku i końca całkowitego zaćmie
nia obserwowana chronokinematograficznie w dwóch dalekich
punktach pozwala, przy znanej prędkości przebiegu cienia po
powierzchni Ziemi, wyznaczyć odległość pomiędzy tymi punktami. Zwykłe metody triangulacyjne nie dadzą się zastosować
dla nawiązania dwóch dalekich punktów, szczególnie jeśli
punkty te są oddzielone oceanem.
Metoda ta znalazła obecnie licznych zwolenników i była
zastosowana rówmez przez ekspedycje zaćmieniowe na
zaćmienie 30. VI. 1954 r.
MICHAŁ KAl\IIIEŃSKI

-

Kraków

ANOMALIE W RUCHU KOMET

UKŁADU SŁONECZNEGO

l. Wielkie dzieło N e w t o n a "Phi.losophiae Naturalis Principia Mathematica - Londini 1687" zostało - wkrótce po
jego ukazaniu się - entuzjastycznie przyjęte przez uczonych
angielskich. Inaczej było na kontynencie, szcz.e gólnie we
Francji. Oprócz pewnych rywalizacji i ambicji narodowych,
odgrywał przy tym również rolę olbrzymi autorytet Kar t ez j u s z a i jego teoria wirów. Dopiero po bliższym zaznajomieniu się we Francji z dziełem Newtona, do czego przyczynił się wielce V o l t a i r e oraz prace C l a i r a u l t i E u l er a,
Principia zostały powszechnie przyjęte. W pracach plejady
sławnych ucz.:anych d' A l e m b e r t a, L a g r a n g e' a
a w szczególności L a p l a c e' a, twórcy mechaniki niebios teoria powszechnej grawitacji i jej zastosowania do obliczania
ruchów i figur ciał naszego układu planetarnego osiągnęły
szczyt swego rozwoju. Znalazły wytłumaczenie wszystkie odchylenia torów planet od geometrycznie prawidłowych elips,
po których planety krążyły zgodnie z prawami wykrytymi
jeszcze przez K e p l er a. I tylko Księżyc, nasz kapryśny satelita, nie chciał jakgdyby podporządkować się prawom grawitacji, wykonując pewne ruchy niezupełnie wyjaśnione
i obecnie.
Przyjmowano wówczas, że wszystkie komety, z wyjątkiem
komety Halleya, zakreślają dokoła Słońca drogi paraboliczne.
I dopiero słynny E n ck e, dyrektor Obserwatorium w Berlinie,
nhlif'z::~jąr~ orbitę komety, odkrytej w r. 1818 przez P o n s a
w Marsylii, udowodnił, że obiega ona Słońce po elipsie w ciąg-u
bardzo krótkiego okresu czasu, \\'ynoszącego zaledwie 3,3 lat.
Udowodnił ponadto, że widziano ją już wcześniej w roku
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1786 (M e c h a i n), 1795 (Karolina H er s c h e l), oraz w roku
1805 (T h u l i s). Dalsze skrupulatne badania Enckego prowadzone przez niego w ciągu lat czterdziestu od r. 1818 do
1858 wykazały, że komc>ta ta nie ulega zbyt wielkim perturbacjom ze strony Jowisza, jej ruch natomiast nie może
być objaśniony wyłącznie na podstawie prawa grawitacji. Mianowicie po każdym swym obiegu powraca ona do punktu przysłonecznego o ckoło 2,5 godz. wcześniej niż wynikałoby to
z prawa ciążenia. Tablica poniższa (w ~króceniu) podana przez
Enckego przedstawia to szczegółowo:
Rok

Okres

Rok

1795
1805
1815
1825

1212d,55
1212 ,22
121 l ,89
1211 ,55

1835
18,15
1855

Okres

1211d,22
1210 ,88
1210 ,55

Dla objaśnienia tego zagadkowego zjawiska, Encke stworzył hipotezę o istnieniu wokół Słońca pewnego subtelnego
materialnego ośrodka, który stawia opór ruchom takich lekkich i rozrzedzonych ciał, jakimi są komety, lecz nie wpływa
zupełnie na ruch olbrzymich i masywnych brył planetarnych. Wydaje się rzeczą paradoksalną, iż opór ośrodka wywołuje przyśpi e s z e n i e ruchu postępowego komety. Przy
bliższym

jednak rozważeniu tego zagadnienia okazuje się, że
na skutek oporu w tym ruchu kometa musi zbliżyć się nieoo
ku Słońcu. Zmniejsza się przez to połowa wielkiej osi a jej
orbity, co powoduje przyspieszenie jej ruchu postępowego.
Jak widać z powyższej tablicy, przyspieszenie w ruchu komety Enckego za zbadany przez niego okres czasu jest nadzwyczaj prawjdlowe.
Po ':=.mierci Enckego, badaniami nad teorią komety jego
imienia zajął się pułkowski astronom V o n A s t e n. Nie był
on jednak w swych badaniach równie szczęśliwy jak Encke:
rozbieżności między wynikami jego obliczeń a obserwacjami
były dość znaczne. Pochodziło to po części stąd, że po roku
1865 wartość liczbowa przyspieszenia w ruchu tej komety
zmniejszyła się prawie o połowę swej poprzedniej warte>ści,
a po części z błGdów w niektórych jego obliczeniach. I aczkolwiek przerobił je po raz drugi, nie mógł osiągnąć należytej
zgody miGdzy obliczeniami i obserwacjami. W k,lka ht
później O. B a ck l u n d wykrył, że inaczej być nie me>gło,
gdyż pewne wzory, którymi posługiwał się Von Asten, były
niedokładne.

W latach o:::iemdziesiątych ubiegłego stulecia rozpoczyna
O. Backlund swe słynne badania nad kometą Enckego, dzięki

URANIA

36lł

którym kometa ta otrzymuje w przyszłości nazwę komety
Encke-Backlund, nazwę nad .mą jej przez Petersburską Akadem~ę Nauk. Dzięki znacznym pieni~żnym środkom wyasygnowanym na ten cel przez znanego szwedzkiego inżyniera N o b l a
(który ufunduje potem nagrodę międzynarodową swego
imienia) organizuje O. Backlund w Petersburgu całe biuro
rachunkowe i poddaje rewizji wszystkie poprzednie obliczenia
perturbacji w ruchu tej komety od samego jej odkrycia tzn. od
r. 1818 aż do roku 1901. Obejmując po odejściu F. B re d ic h i n a kierownictwo Obserwatorium Pułkowskiego, kontynuuje badania ruchu tej komety aż do swej śmierci w r. 1916.
Badania jego wykazały, że w końcu XIX i na początku XX
stulecia przyspieszenie w ruchu komety Enckego było wysoce
zmienne. O. Backlund nie podzielał zdania Enckego odnośnie
istnienia oporu ośrodka międzyplanetarnego, lecz wysunął inną
hipotezę. Ponieważ przyspieszenie to nie działa równomiernie
we w szystkich punktach orbity komety, Backlund przypuszczał, 2.e napotyka ona w swym biegu na jakiś rój meteorów,
stawiający opór. Wysuwał on ponadto hipotezę, że kometa
Enckego ma po c tać płaskiej soczewki, której środek ciężkości
nie pokrywa się ze środkiem jasności, co przy różnych pozycjach komety w stosunku do Ziemi mogło powodować zjawisko faz i być przyczyną odchyleń teorii od obserwacji. Również i hipotezy Backlunda nie utrzymały się jednak w nauce
(por. p. 3).
·
Po śmierci Backlunda prace nad teorią tej komety przyjmuje
pułkowski astronom L. M a t ki e w i c z, który oblicza perturbacje jej ruchu i układa efemerydy dla każdego powrotu jej
do Słońca. Prace te prowadzi aż do swej śmierci w roku 1949.
Autor jest zdania ·- opierając się na doświadczeniach ze
swej 50 letniej działalności naukowej - że wszelkie obliczenia
w ruchu komet mają naukową wartość dopiero wtedy, jeżeli
w teku obliczeń były stale sprawdzane, a samych obliczeń
dokonywano dwiema niezależnymi metodami wszędzie tam,
gdzie to tylko było możliwe. Nie należy przy tym żałować
zużytego czasu, gdyż na otrzymanych wynikach oparte będą
prace następnych pokoleń. Również i przepisywanie bez należytego sprawdzania bywa częstym źródłem dodatkowych
błędów. Niektóre obliczenia L. Matkiewicza zawierały błędy
rachunkowe, skutkiem których jego efemeryda dla jednego
z ukazań się komety Enckego wykazywała dość znaczne odchylenia od obserwacji.
Po śmierci Matkiewicza badania nad kometą Enckego zostały przejęte przez Instytut Astronomii Teoretycznej w Leningradzie. Można być pewnym, że opracowywana tam
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teoria ruchu tej komety stanie na najwyższym poziomie naukowym i przyczyni się do wykrycia prawa zmian przyspieszenia w jej ruchu.
2. Dzięki pracom O. Backlunda uważano, że kometa
Enckego została najlepiej zbadana spośród wszystkich innych
komet okresowych naszego Układu Słonecznego. W roku 1909
O. Backlund zaproponował autorowi, który był wówczas
astronomem Obserwatorium Pułkowskiego przejęcie opracowania teorii komety okresowej Wolfa. Od owego czasu aż do
chwili obecnej ukazał.o się 65 prac autora poświęconych temu
zagadnieniu, a kilka prac jest jeszcze w druku.
Teoria komety P;Wolf I jest znacznie trudniejsza od teorii
komety Enckego z t::go vnględu, że może się ona zbliżać do
Jowisz~1 na odległość mniejszą nawet niż 0,1 jedn. astr.,
skutkiem czego orbita jej ulega wielkim zmianom. Z bardzo
starannych opracowań obserwacji tej kom:;ty w okresie od
roku 189-! do roku 1919 wynika, że i tutaj prawo grawitacji
nie jest wyst.arcz.1jącc dla osiągnięcia zupełnej zgody teorii
z obserwacjami. Okazało się mianowicie, ie istnieje pewne aczkolwiek bardzo małe- opóźnienie w średnim ruchu dziennym tej komety. Po roku jednak 1923, kiedy jej odległość
w punkcie przysłonecznym powiększyła się o 75°/o skutkiem
olbrzymich perturbacji ze strony Jowisza, opóźnienie w jej
ruchu prawie zupełnie zniknęło.
3. Komety Encke i P/Wolf I nie są jedynymi kometami
Układu Słonecznego, których ruchu nie można wyjaśnić na
podstawie SHmego tylko prawa grawitacji. Nowsze szczegółowe
badania zmian orbit innych komet krótkookresowych naszego
układu- komety Bieli, Brooksa, Pons-Winneckego- dokonane
niedawno przez wybitnego znawcę tego zagadnienia prof.
A. D u b i a g o w Kazaniu, wskazują róv.rnież na odstępstwa
w ich ruchach od prawa grawitacji. Nawiązując do teorii
B e s s e l a, w~dług której anomalie w ruchach komet p')Wstają skutkiem reakcji ich jąder i głowy przy wyrzucaniu
z nich mas materii, Dubiago, stosując wzory mechaniki niebios i astrofizyki teoretycznej dochodzi do wniosku, że anomalie w ruchach tych komet są wynikiem oddziaływania
Słońca na ich jądra. Skutkiem tego oddziaływania z jąder
komet wyrzucane są masy pyłowe i gazowe, co powoduje
przyspieszenia lub opóźnienia w ruchu postępowym tych komet.
Dubiago obliczył możliwą wyrzucaną ilość materii z jądra komety w pobliżu punktu przysłonecznego, dostateczną dla wywołania wspomnianych anomalii. Z jego badań wvnika, że kometa Pons-Winnecke ulegała w okre ie czasu od 1858 do 1886 r.
opóźnieniu analogicznemu do opóźnienia komety P/Wolf I
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w okresie 1384-1919. Natomiast przyspieszenia ruchu komet
Encke, B1eli i Brooksa są odpowiednio 200, kilkadziesiąt i kilkanascie razy większe niż opóźnienia w ruchu komet PonsWinnecke i P Wolf I.
F. L. W h i p p l e z Obserwatorium Harwardzkiego podchodzi do tego zagadnienia z innymi nieco założeniami.
W swym modelu budowy jąder komet przyjmuje on, że jądra
składają sic~ z ma.s lodowych, oraz gazowych i stałych. Otóż
według Whipple'a pod wplywem promieniowania słonecznego
następują wytryski gazowej i stałej materii z jąder komet,
powouuJące w p ołączeniu z ruchem obrotowym tych jąder
dokoła osi anomalie ruchu postępowego komet, przy czym
kierunek prosty obrotu jądra komety wywołuje opóźnienie
(d'Arrest Pons-Winnecke, Wolf I), a kierunek obrotu
wsteczny - przyspieszenie (Encke, Biela, Brooks).
Prace wymienionych uczonych zdają się w zupełności wyjaśniać przyczyny wspomnianych wyżej anomalii w ruchu
komet. Poprzednie hipotezy Enckego i Backlunda wydają
się znacznie mniej uzasadnione, tymbardziej że nie były poparte obliczeniami matematycznymi i fizycznymi. Autor
uważa, że dla ostatecznego wyjaśnienia tego zagadnienia dla ustalenia wartości liczbowych tych anomalii, a głównie
ich zmienności -· należy poddać gruntownej rewizji obliczenia
perturbacji w ruchach rozważanych komet, przyjmując na
masę Jowisza wartość podaną przez D. Sittera równą 1/1047,40
mas Słońca, a nie wyprowadzając masy tej z równań warunkowych jak to uczynił A. H a er d t l przy badaniach nad kometą Pons-Winnecke.
Wreszcie dla wyprowadzenia prawa zmienności dodatkowych przyspieszeń czy opóźnień w ruchach tych komet należałoby dokonywać powiązania każdych dwóch kolejnych
ukazywań się komety, co ujawni zmiany w systemach ich
elementów powstające skutkiem anomalii ich ruchu.

KRONIKA
Ostatnie
Całkowite

zaćmienie Słońca

a chmury

zaćmienie
Słońca w dniu 30. VI. 1954 r
przebiegało
13 600 km., a więc 1/3 obwodu kuli ziemskiej, posuwając się po
północnej półkuli. Mimo, iż była to pora letnia, pogoda nieoczekiwanie
zawiodła. Wedmg dotychczasowych wiadomości obserwacje zaćmienia
miały przebieg następujący.
W środkowych Stanach Zjednoczonych A P. pogoda wczesnym
rankiem była bardzo dobra, lecz zaćmione Słońce przyświecało tam
drogę

-------------------------------
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tuż nad horyzontem, co stanowiło okoliczność niepomyślną. Z miasta
Mmneapolis, przez które przebiegł pas ca1kow;tosci, transmitowano
zjawisko za pomocą telewizji. W Stanie Nowy York było pochmurno,
to też Donald M c n z e l, obecny dyrektor obse1 watonum harwardzkiego, musiał wzbić się samolotem na wysokość około 6 500 m., by
zobaczyć zjaw:sko.
Na połudmowym cyplu Islandii było pochmurno. Nie powiodły się
równ:eż obserwacje licznym ekspedycjom, które ulokowały się na wyspach Szetlandzkich, gdzie niebo było zupe:nie zachmurzone. Jedynie
naJbardziej ku pó nocy wy~·Lmięta mała wyspa Unst (110 km 2• powh:rzchni i 3 000 mieszkańców) miała pełne warunki widzialności zjawisika. Wykonano tc.m ou.sdw..,cJę tuzy camow.tości. Nad wy:.py
Szetlandzkie miał przybyć na zaćmieno:e z Londynu samolot z czlon>cami
towar.lystw astronomicznych, a do Lysekil u zachodnich wybrzeży
Szwecji miał się wybrać na 10 dni osobny "zaćmiell'iowy" statek
szwed.lld. Ta ostatnia wycieczka zapewne się !lie udała obserwatorom,
gdyż 55 ek..<>pedycji astronomicznych różnej narodowości w Hczbie 500
obserwatorów, ulokowanych z narzędziami w tamtych stronach na
malej wyspie Sydkoster, okola 130 km na pólnoc od Gćiteborga, nie
wykonało swego programu obserwacyjnego. Dzień był chmurny i wietrzmy. W czasie fazy całkowitości wicher wzbił tumany piasku i nawet
poprzewracał namioty ekspedycyjne.
W Polsce na Suwalszczyźnie ulokowały się 4 ekspedycje: 3 Polskiej Akademii Nauk i l Folskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii, patronowana przez PAN. W Trakiszkach niebo było całkowicie
zachmurzone, w Wiżajnach tylko 3 sekundy przed końcem całkowitego
zaćmienia Słońce odsłoniło się, w Ogrodnikach obserwatorzy mieli do
dyspozycji l minutę w drugiej połowie zaćmienia całkowitego, a w Sejnach (PTMA) pełne 2 minuty (117 sek.). Z dwóch ekspedycji na samolotach, jedna nad Bakałarzewem doznała przeszkód ze strony gęstych
obłoków,
druga nad
Suwałkami
wykonała
częscwwo
program
na wysokości 5 200 m. W Związku Radzieckim - według dotychczasowych wiadomośoi - w obserwatorium w Połtawie chmura zas: oniła
cał~•>Wicie Słońce, gdy kilka ulic dalej ludność oglądała w pełni zjawisko całkowitości. W Nalcziku poo Kaukazem, gdzie zgromadziło się
około 40 astronomów i geofizyków (w tym 11 z Polski), w czasie fazy
całkowitości również chmura pokryła Slońce i tylko jeden astronom
przerzucił się w ostatniej chwili samochodem 16 km w odpowiednim
kierunku i małym aparatem sfotografował zjawisko. Natomiast pomyślną pogodę miała ekspedycja radziecka, która umieściła się nad Morzem
Azowskim, oraz inne jeszcze w Mariaropolu w republice litewskiej.
O losach ekspedycj-i ;>rnerykańskiej w Iranie w miejscowośai Corgan
nie ma jeszcze wiadomości. - Z tego pobieżnego {prowizorycznego)
zestawienia widać, jak ważuym czynnikiem w obserwacjach całko
witych zaćmień Słońca jest zachmurzenie.
J. Gadomski

L

Na lewo: Percival Lowell krywca Plutona.

od-

U dołu : Dwa zdjęcia nieba, wykonane 2 i 5 marca 1930 roku, na
których odkryto Plutona. Strzałkami oznaczono planetę.

Doświadczenie pokazujące, że

obserwowane rozmiary Plutona mogą
iluzoryczne : a) Zdjęcie wykonane zwyczajnym aparatem fotograficznym przy oświetleniu światłem rozproszonym. Kulka górna
lewa pomalowana farbą aluminiową , górna prawa - pokryta kropkami z farby białej i aluminiowej, dolna lewa - matowa biała, dolna
prawa - z polerowanej stali. b) i c) Zdjęcie wykonane zwyczajnym
aparatem fotograficznym przy oświetleniu skolimowaną wiązką świa
tła. Warunki przy wykonaniu obydwu zdjęć identyczne z wyjątk i em
tła. d) Zdjęcie wykonane przy użyciu 12-calowego teleskopu przy
oświetleniu skolimowaną wiązką światła. Kulki ustawiono w takiej
odległości, aby otrzymać widomą średnicę około 25".
być

Budowa Planetarium Ludowego Obserwatorium w Stalinogrod.de
(fot. T. Przypkowski).

Na lewo: Zegar słoneczny
w Suwałkach na zieleńcu Placu Wolności.

U dołu: Ekranowe obserwacje
sierpów Słońca w Sejnach
przez ekspedycję zaćmiemową
PTMA, dnia 30. VI 1954 r.
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Komety
W ostatnich latach niebo jest systematycznie patrolowane fotograficzni e za pomocą dużych narzędzi, toteż ilość odkrywanych komet jest
znaczna. Z a uważa się te obiekty zazv.ryczaj już wówczas, gdy mają
jasność pozorną 100 milionów razy mniejszą, aniżeli najsłabsze gwiazdy
dostępne dla gołeg o oka Ostatnio nadeszły następujące meldunki o odkryciach w tej dziedzinie :
l) K cm eta periodyczna S c h w a s s m a n n a -W a c h m a n n a II
(1954 g) została zauważona dnia 28. VII. br. w pobliżu gromady Hyjad
w Byku jako obiekt 17-tej wielkości gwiazdowej. Znaną jest od r. 1929.
Obiega Słońce raz na 6,5 lat.
2) Nowa kometa B a a d e g o (1954 h) pojawiła się w małej Nied;'wiedz icy jako ciało niebieskie jasności 15-tej wielk. gw. Uchwycono
ją na kliszę 31. VII, br. bardzo wcześnie, bo prawie rok przed przejściem przez punkt przysłoneczny odległy od Słońca 4 razy dalej, niż
Ziemia. Orbita komety przecina płaszczyznę drogi ziemskiej pod ką
tem 66°.
3) Nowa kometa V a n B i e s b r o e ck a (1954 i) pojawiła się dnia
l. IX. br. na tle gwiazd Wodnika w pobliżu ekliptyki jako obiekt
1ó wielk. gw. Niezauważona musiała już dawno wędrować po niebie,
gdyż min<;ła Słońce w pierwszym dniu br. w odległości 2 razy większej
niż Ziemia.
4) Kometa periodyczna W i r t a n e n (1954 j) ma zaledwie jasność
pozorną 18 wielk gw. Obiega Słońce raz na 6 lat. Przynależy do "rodziny" komet Jowisza. Astronomowie znają ją jako 13-tą z rzędu
w roku 1917.
•
Tak więc rok bieżący przyniósł już 5 komet nov.rych i tyleż periodycznych.
J. G.
11. konferencja badaczów gwiazd zmiennych
W dniach 24-26 maja roku bieżącego odbyła się w Leningradzie
i Pulkowie 11 konferencja po&więcona gwiazdom zmiennym, w której
oprócz przedstawicieli 25 radzicekich obserwatoriów astronomicznych
i innych zakładów naukov.rych wzięli udział również astronomowie
zagraniczni z 18 państw.
Konferencja, oprócz referatów sprawozdawczych poszczególnych
ośrodków naukov.rych, omówiła dość obszernie sprawę zmiany punktu
zerowego skali wielkości absolutnych cefe'd (por. artykuł J. Wąsaw
skiego w lipcov.rym numerze Uranii). Referaty na ten temat v.ryg}osili
P. P. P ar e n a g o, B. W. Kuk ark i n P. N. C h o l o p o w, A. J. F i l i n
i I M . Kop y ł o w. W podsumowaniil dyskusji stwierdzono, że aczkolwiek
niewątpliwie istnieje błąd punktu zerowego skali, to jednak wielkość
i nawet charakter tego błędu nic są jeszcze dotychczas ustalone.
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szczególności

s.ię

skali

przedwczesne jest wysuwanie wniosków o zwiększeniu
galaktyk. Chołcpow wskazał nawet, że dla usun·ęc·a
istniejących
sprzeczności
można
przy)ąc,
że
Galaktyka ma nieco
mniej,ze rozmiary niż szacowano dotychczas, zaś odległości galaktyk
pozo3taw:ć bez zmian.
Na posiedzeniach wygioszono wiele referatów bez.::Jośrednio lub pośrednio dotyczących gwiazd zmiennych. Liczne prace przedstawili zarówno astronomowie radzieccy- w tym A m b ar c u m i a n, C e s e w i c z,
Kuk ark i n, P ar e n a g o, i wielu innych- jak i zagraniczni: B . L i n db l a d (Szwecja), L. Gr a t t o n (Argentyna), N. B o n c w (Bułgaria), L.
D e t r c (Węgry), J. H. O ort (Holandia), O. S t r u v e (U. S. A), J. J. N a ss a u (USA). Posicdzenic poświQcone gwi<O:zdom zaćmieniowym rozpoczęto
referatem prof T. B a n a c h i e w i c z a omawającym krakowskie prace
w tej dziedzinie. Z powodu nieobecno.ki Banachiewicza na tym posiedzeniu referat przedstawił prof. J. W i t k o w s k i z Poznania.
Była
to pierwsza radziecka konferencja poświęcona gwiazdom
zmiennym mająca charakter międzynarodowy. W przemówieniu pożegnalnym P. Th. Oosterhoff z Holanci:i w imieniu. gości wyraził nadzieję na ściślejszą współpracę międzynarodową również i w tej dziedzinie.
[Wg Astronomic.~eskij żvrnal. 31, 405 (1934))
K. R.
odlcgloś::i

Podział

jednej komety n:1. dwie ?

W roku 1916 zbliżyła się do Słońca kometa Taylora. Mimo, iż obliczenia wskazywały, iż jest to kometa periodyczna o okresie obiegu
wokół Słońca 6,36 roku, następnego jej powrotu w pobliże Słońca nie
d:~ło się zauważyć. Później obliczono, że kometa niedługo po jej ostatnim ukazaniu się przeszła w pobliżu Jowisza, który mógł znacznie zmieni(· j<>j orbitę. Zaczęto wtedy zastanawiać się, czy któraś z komet odkrytych w ostatnich latach nic jest właśnie kometą Taylora niepoznaną
wskutek zmienionej orbity. Osta1nio radziceki astronom W. A. Brons z t c n stwierdził rachunkowo, ie z kometą Taylora można zidentyLkować aż dwie komety o podobnych orbitach, a mianowicie 1951 b i 1952 a.
Wziąwszy pod uwagę, iż u komety Taylora zaobserwowano podział jądra
na dwie cz~ści, jej rozpadnięcie się na dwie oddzielne komety jest cał
kiem prawdopodobne.
(Wg Astronomiczeskij Cirkutar 149, 2 (1954)]
K. R.
Zmiany

średnicy

\Vemts

Na podstawie nieprzerwanych czternastoletnich pomiarów heliometrem Obsen~:atorium im. Engelhardta w Kazaniu ciało się stw:erd :dć,
że śrcdn:ca Wenus ulega zmianom rzędu około 1/100 jej całkowitych
rozmiarów Ponieważ Wenuf' pokryta je-st chmurami i mierząc wi -
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średnicę

mierzy się w zasadzie średnicę pokrywy chmur
nad planetą , zmiany tej średnicy są całkowicie zrozumiałe. Przypuszcza się, że grubość pokrywy chmur na Wenus może
być zależna od aktywności słonecznej, jednak okres, w czasie któreg<>
dokonywano pomiarów, zaledwie nieco dłuższy ni:i: jeden pełen cykl
aktywnośC'i Słońca, nie pozwala tymt'Zasem stwierdzić tego z całkowitą
uno3zących

się

pewnością.

(Wg B j uleten Astr Obs. im. W. P. Engelhardta 30, 3. (1953)]
K. R.
Astronomiczne potwierdzenie ogólnej teorii

względności

Ogólna teorkl względn0Ści jest właściwie nową teorią pola grawitacyjnego. Pod3tawową zas adą tej teorii jest zasada równoważn - ści
masy bezwładnej i ciężkiej, według której to zasady maSia bezwładna
występująca w II prawie dynarniki Newtona jest ściśle równoważna
masie c:ężkiej będącej żródłcm sił grawitacyjnych i występującej w prawie ciążenia powszechnego. Bardzo dokładne pomiary wykazują sluszność tej zasady. Wychodząc z tej zasady i rozważań dotyczących równcWiaiŻIJ.ości układów spółrzędnych otrzymujemy nową teorię grawitacji,
której gran:cznym przybliżeniem jest dawna teoria klasyczna. Ta nowa
teoria prowadzi do pewnych wniosków, które mogą znaleźć potwierdzeme w obserwacjach astronomicznych. Są to przede wszystkim trzy
zjawiska:
l) Ruch perlhelu Merkurego. Według ogólnej teorii względności orbita
najbliższej Słońca planety Merkurego nt~e zajmuje stalego położenia
w przrotrzeni lecz wykonuje pewien ruch, skutkiem którego Merkury
nie porusza się po krzywej zamkniętej.
2) Przesunięcie w lnerunku długofalowej części widma (tzw. przesunięcie ku czerwCeni) linii widmowych emitowanych w silnym polu
grawi t.acynym.
3) Zakrzywienie w silnym polu grawitacyjnym, np. Słońca, promieni
świetlnych.

Dotychczas pełną również ilościową zgodność obserwacji z teorią
uzyskano tylko dla efektu pierwszego. Teoria podaje mianowicie wartość zmiany po!ożenia perlheliurn Merkurego 43",03 na stulecie, podczas
gdy z obserwacji otrzymano wartość 42",56 ± 0",94.
ZaobserwoWianie efflktu drug1ego, przesunięcia ku czerwieni, miałoby
dla obserwacyjnego potwierdzenia teorii, ponieważ
wniosek ten może być wyciągnięty wprost z zasady równoważno$::i
masy bezwładnej i ciężkiej bez potrzeby wykonywanda dodatkowych
rachunków zawierających uproszczenia. Według teorii to przesunięcie
ku czerwleni pov.rinno być stałe dla całej tarczy Słońca, gdy tymczasem
z obserwacji otrzymuje się przesunięcia zależne od położenia na tarczy
największą wartość

URANIA

376
Słońca:

w pobliżu środka tarczy mniejse..e, ku brzegowi większe od warprzewidywanej p.rzez teorię. Obserwacje wykonane dla towarzysza
Syriusza wskazują jakościowo heez wątpienia na >istnienie p.rz21Su:1ięcia
ku czerwieni, jednakże są zbyt mało dokładne, aby można je było również ilościowo porównać z teorią.
Odchylenie promieni św.:etlnych gwiae.dy w po:u grawitacyjnym.
Słońca zaoh&erwować motŻna w ·cza~ie całkowitego zaćmienia Słońca,
gdy w pobliżu zakrytej przez Księżyc tarczy S'ońca znajdzie się jakaś
jaśniejsz.g, gwiazda. W tym celu należy najpielfW z dokładnych obserwacji
przed zaćmieniem wyznaczyć położen~ie tej gwiazdy, a następnie proorną
zmianę tego polożeniJa skutkiem odchylenia promieni gw1~azdy w polu
grawitacyjnym Słońca w czasie zaćmienia. Obserwacje takie, rorz,ciągnięte
z konieczności na duży obszar czasu, nie są zbyt dokładne,
występu
jące tu prz.e.s:unięcia są niewielkie. Wykonane dotychczas w cza.;ie wielu
zaćmień Slońaa pomiary wykazują z wszelką pewnością it<>tnienie tego
odchylen'e, ilośd<owe jednak wyniki przewyższają o około 250fo wartości
przewidywane przez teorię.
Odstępstwa wyników obserwacyjnych od teorii pochodzić tu mogą
oczywiśc1ie z błędów obserwacyjnych. Możliwe jest jednak również, że
od&tęp<>twa te wywołane są prz.ez znacznie bardziej skomplilcoWiane warunki rzl"czywiste w porówna!liu z uproszczonymi, wy~dealizowanymi
warunkami przyjętymi w rachunkach teoretycznych.
[Według Phys. Bl. 9, 14 (1953]
A. S.
tości

a

Polaryzacja

światła

galaktyk

Gruzińscy astronomowie z Ahastumani przeprowadzili ostatnio bad:mia polaryzacji światła galaktyk. Okazało się, że światło galaktyk
eJ intycznych jest najsłab;ej spolaryzowane. najsilniej - galaktyk spiralnych, przy czym stopień polaryzacji jest tym większy, im silniej wykształcone są ramiona spiralne. Najsilniejszą polaryzację światła wykazują galaktyki wysyłające promieniowanie radiowe (tzw. radiogalaktyki). Pozwala to przypuszczać, że zarówno polaryzacja światła jak
i promieniowanie radiowe powstaje nie w pojedynczych gwiazdach należących do gaiaktyk, ale w obszarach wypełnionych pyłem kosmicznym,
który - jak wiadomo - występuje w mgławicach _spiralnych.
K. R.
[wg Astronomiczeskij Cirkular 147, 11 (1954)]

Natura

świecących obłoków

nocnych

Powszechnie przyjmuje się, że świecące obłoki nocne składają się
lodu u:n01szących się w wysokich warstwach atmosfery
(około 80 km). Pozostawało niewyjaśnione, co powoduje na tak znaczne; wysokości kondensację wody i co staje się jądrami kryształków.
Radziecki astronom W. A Bron s z t e n je~zcze w roku 1950 wysunął
kryształów
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l>ipotezę,

że

następuje

na drobnym pyle mete(;rnwym.
E . G B o w e n z Australii, wykazując,
że świecące obłoki wy s tępują w największej ilości w czasie obfitych
rojów meteorowych. 0:-lkr.vł on równi P ż pewną zależność mi ędzy obfitością deszczów i spada j ących meteorów. Wynika ·stąd, że meteory,
a zwłaszcza najdrobniejsze spośród nich, odgrywają pewną rolę w cyrkulacji wody w atmosferze Ziemi.
K. R.
(Wg Astronomiczeskij Cirkular 150, 16 (1054)1
Ostatnio

kondensacja
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hipotezę tę potwierd z ił

KRONIKA P. T. M. A.
Dnia 30-go września br. odbyło ~ię w Olsztynie, w sali tamtejszego
Muzeum, rebranie członków P. T. M. A. celem zorganizowan :a m:ejscowego, terenowego Koła. Na zebranie przybył delegat Zarządu
Głównego, prezes Towarzystwa, inż. Władysław Ku c h ar s k i, który przy
tej okazji wygłosił referat na temat: "Rola astronomii w życiu czło
wieka". Przypomn:eć się godzi, że Muzeum Mazurskie w Olsztynie
mieści się w starym zamku biskupów warmińskich, w którego murach
spędził szereg lat Mikołaj Kopernik, w roli administratora dóbr biskupich. W czasie rabunkowego napadu najemnych wojsk Mistrz.,.
Krzyżackiego,
Albrechta brandenburskiego Kopernik dzielnie dowodził szczupłą załogą i zwyc1ęsko odparł
niespodziewany atak. Przybyły delegat wyraził radość ,
że właśnie w tych
murach gromadzi
się garstka duchowych potomków wielkiego Rodaka, która wpatrzona
w Jego czyste umilowanie w1edzy, postanowiła ściślej współpraco
wać na niwie programowych założei: P. T. M. A.
W dalszym ciągu
inż Kucharski zapewnił nowemu Kołu wszelką pomoc ze strony Zarządu
Głuwnego i zapowiedział, ~z si,ieruje do Olsztyna, w najbliższym czasie,
lunetę astronomiczną
celem 1..orgam:wwania pckazów gww~dzi stego
nie'Ja, dld przyjścia z pomocą uczącej si ę młodz.ie:ży oraz zainteresowania
szer~zych werstw ;w:ata pracy
W długiej i wyczerpu j ącej dyskusji wyjaśniono i omówiono program
pracy na najbliższą przyszłość; postanowiono urządzić szereg publicznych odczytów by dać się poznać ogółowi mieszkańców miasta i okolicy.
Referentów fachowych dostarczy Zarząd Główny .spośród swoich
cz· onków, mie-szkających w najbl:ższ.vm m:eściE:' uniwersyteckim. Na
zakończenie zebrania dokonano wyborów tymczasowego Zarządu Ko!a,
na którego czele stanął prof. Zygmunt B o g d a n , jako Prezes, na zastępcę
prezesa powołano ob. Wac ława Radziwonowicza, funkcję
sekretarza pełni ob. W acław Popko, sk arbnika ob. Zofia Radz 'wonowicz; nadto do Zarządu powołano: ob. Stanisława Jawę, Józefa Jodko
i Józefa Szyrmcra.
Nowemu Ko·u delegat zlożył gorące życzenia najbardziej wydatnej
pracy oraz wezwał do wytrwałości i niczrażania się napotykanymi
trudnościa•rd, które na początku niewątpliwie się zjawi ą.
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Lokal Koła mieści się w Muzeum, gdziE" stale
jako w miejscu swojej zawodowej pracy.

urzęduje

wice-prezes

Koła,

W. K.

OBSERWACJE .
MACIEJ BIELICKI Wysokościowa

Ww-sz.awa
wyprawa lotnicza na

zaćmienie Słońca.

(Dokończenie)

Na dzień przed zaćmieniem został po raz ostatni przepracowany
jeszcze raz cały plan akcji i ostatecznie ustalono obsadę osobową oraz
udzielono szczegółowych instrukcji. Oto obsada:
Koronograf - Mączyński, Wąsowski.
Lataj ą ce cienie Grabowski, Kruszewski; operatorzy P. K. F. Wiączek
i

Łokaj.

Korona zewnętrzna - Bielicka, Rudnicki, Sawicki.
Nawigacj a i sygnalizacja - Bielicki.
Każdemu z obserwatorów przydzielono ustalone stałe nue]sce w samolocie, związane ściśle z jego czynnościami. Obse.rwacje mieli wykonywać: Mączyński i Wąsowski w głównej luce górnej , Grabowski w luce
lewej skrzydłowej , Kruszewski w luce prawej skrzydłowej, operatorzy
P . K. F . okienkiem prawym otwartym, Bielicka, Rudnicki, Sawi·cki
również w prawych okienkach otwartych. Ja miałem przebywać głównie
w kabinie pilotów, w stałej łączności z nawigatorem, radiotelegrafistą
i głównym pilotem.
Cienie latające miały być fotografowane i filmowane w specjalny sposób n a skrzydłach samolotu. Skrzydła te były jasnego koloru i nadawały się dobrze do obserwacji pod względem swoj ego położen i a . Koronę
miałem, w miarę możności i ja obse. rwować w ogólnym wyglądzie, poza
tym miałem zwrócić szczególną uw a gę na wyraźność grarucy c1ema cał
kowitego Księżyca, podczas biegu tego cienia po Ziemi (lub po chmurach). Obserwato.rzy z P. K. F. mieli również filmować w wolnych chwilach cickav.rsze zjawiska zaćmieniowe.
Wypraw'a naziemna wyruszyła w drog ę zaopatrzona w odpowiednie
przybory (prześcieradła, aparaty fotograficzne itd ). Obsada tej wyprawy
była:

Łuczywek, Wieczorek, Ziółkowska.
- Stodółkiewicz, Smak, Ziółkowski.
kierownictwo - Krzemiński.
Wszyscy nam radzili, żeby dla nabrania sił w ostatnią noc dobrze
wyp ocząć .
Tymczasem właśnie w tę noc najwięcej p racowaliśmy,
a w sz czególności obsada koronografu. Do późna trwały próby fotogra . ficzne i ciągłe poprawki przyrządu. Dopiero nad ranem było już w szystko
gotowe.
O godz. 10 zbiórka całej wyprawy na lotnisku. Wyraźne zdenerwowanie u wszystkich... nawet u tak zwykle spokojnych i opanowanych
ludz.i, jak lotnicy. To zdenerwowanie wytłumaczone ... następne zaćmienie
całkowite kiedyś tam, za w iele, wiele lat.
Przed samym odlotem, jako "dyżurny ruchu", mam ostatnie dobitne
przemówienie do całej załogi lotniczej i astronomicznej: przypominam
zasadnicze czynności i ich umiejscowienie w czasie lotu "bojowego".

Korona -

Jun,

Latając e cienie
Służba czasu i
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Gcd?.ina Uh 45m startujemy żegnani z powagą i wzruszeniem (tak
mi się wydawało)' przez cały chyba personel lotniska. Wznosimy
sic, od razu na 4 000 meków. Wszyscy są na swoich miejscach, nie wolno
bez wyraźnej potrzeby chodzić -- oszczE;dzamy sił na 15 minut lotu
.. bojowego". Aparaty tlenov.re oraz ogromna butla zapasowa tlenu w p<>gotowiu. Klisza korongrafu dobrze ukrytą. .. Dopisuje nam na razie pogoda --- to znaczy pod nami są tylko nieliczne obłoki, między którymi
w:dać Ziemię. Sprawdzamy ciągle czas lotu, chcemy mieć i mamy około
10 minut nadmiaru - niewiele, ale dla nas zupełnie dosyć.
Zbliżamy się "powoli" do punktu wyjściowego, od którego Iderunek
lotu będzie A= 270° i taki, żeby wpaść dokładnie na odcinek przedzaćmieniowy lotu ,.bojowego". Już widać na Słońcu czarną wyrwę, którą
z ciekawością przez zaciemnione szkiełko kolejno ogiąda załoga samolotu. Robi się dziwnie nam wszystkim w kabini.e pilotów. a więc ~a
ćmienie już się rozpoczęło, teraz wszystko tylko od nas zależy ... Już mi
sję nie wydaje, że wszyscy jesteśmy wzruszeni, minv mamy (o ile już
w m'lsce tlenowej można mieć minę ... ) poważne i chyba nienaturaln.e.
Wysokość ciągle najwyższa, jeszcze ,.nie męcząca" 4200 metrów. Ponad
nami niedaleko chmury. Godzina 13h 32m - rozpoczynamy nabieranie
wysokości. Przedtem meldunek ramowy: Suwałki chmury 8. A więc
prawie pochmurno. Czy tylko my bE;dz:iemy widzieć zaćmieme ?
Jeszcze tylko 21 minut do początku lotu "bojowego". Chyba jest
trochę ciemniej. Słońce jest jak wąski sierp. Obsługa koronografu, z.g odnie z instrukcją, leniwie podnosi się (leżeli cały czas!), zakłada dostojnie kasetę do przyrządu i... kładzie się z powrotem. Obserwuję uważnie
wygląd nieba i położenie oraz jakość chmur. Mamy przecież iść w górę
do 5 km, albo jeszcze wyżej, aby atmosferyczne warunki obserwacji
były bez. zarzutu. Każde jednak sto metrów w górę to wzmożenie
objawów wysokości. Warstwa chmur zagęszcza się pod nami, Ziemi nie
widać. Oddalamy się od chmur coraz b3rdziej; kończą się one na jakieś
3 800 metrów. Czasami widać kolo nas lekkie jakby zamglenia, wobec tego
jeszcze idziemy w górę. Jest na wysokościomierzu już 5200 metrów
i chyba powietrze najzupełniej czyste. Decyduję się - o ile w ostatniej
jeszcze chwili coś nie przeszkodzi - pozostać na tej wysokości.
Godzina l3h 40rn. Jesteśmy już w punkcie "wyjściowym'' i mamy nadmiar około 8 minut. Nawigator zarządza "kółko", aby "zgubić" te 8 minut. Nie wytrzymuję i idę do głównej kabiny, aby zobaczyć czy wszystko
w porządlw. Krzyczę dr Rudnickiemu o tym wirażu, :i!eby nie było
.p:miki" obserwacyjnej (bo podobne wiraże wykonamy w locie "bojowym"). Wygląda, że wszyscy śpaą, ale to tylko pozorny spokój - na
pewno wszystkie serca się tłuką .. przecież to prawie zaraz... Ostatni raz
patrzę na wszystko, zobaczę już po zaćmieniu ...
Czas leci teraz chyba błyskawiczni·~ . Widać tylko wąziutld sierp
Słońca; robi się ponuro i jakoś sino. Nawigator nagle coś tam mi pokazuje, jakąś v...-skazówkę, która tańczy koło punktu zerowego okrągłej
skali, i krzyczy mi do ucha (przedtem oczywiście zsuwa maskę tlenową)·
"Brawo, brawo! Jest, jest... przykłada mi do ucha jakąś słuchawkę,
a tam słychać: pi, pi, pi ... bez przerwy ... Co to jest? Co się dzieje? To
specjalnie dla nas założony punkt radiowy działa ... A więc zdążyli. .. to
dobry "omen" dla nas, że wszystko się uda. Dla nawigacji ogromna,
pomoc, po prostu wybawienie. Lekka pOprawa lotu i już jesteśmy na
ścisłym kursie.
,
Godzina 13h 52rn. Naokoło zmierzcha się. Już w kabinie pilotów nikt
się nie rusza. A więc zaczynamy ... Patrzę na swój zegarek, leżący przede
mną na pulpicie, dochodzi 13h 53m, naciskam taster syreny 3-krotme:
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znak dla obserwatorów rozpoczęcia fotografowania i filmowania cieni
latających; obsługa koronografu z pomocą lekarza-lotnika i technika
specjalisty zamienia zwykłe aparaty tlenowe na łatwo [Jrzenośne krótko
działające. Teraz widać wyraźnie, że jesteśmy już w dobrym · półmroku,
jest zupełnie szaro. Zbliża się szybko zasadniczy moment całej nawigacji. Patrzę przez ramię nawigatora na morze chmur, dziwnej barwy
szaro-sinej, jakby fosforyzującej. Cień Księżyca powinien dogon'ć samolot ukośn i e od tyłu, z lewej strony. Pokazuje na migi nawig'ltorowi,
że uderzę w plecy głównego pilota, gdy trzeba będzie robić 1-szy wiraż
o 36° w prawo. Trzeba go tak wykonać, aby zaraz po jego ukończeniu
i wyrównaniu maszyny, cień wpadł dokładnie od tyłu na nas. Moment
rozpoczęcia wirażu musi być na około 25 sekund przed dojściem cienia
do na~. Nawigator porozumiewa się natychmiast z pilotem. Ten kiwa
głową na znak zgody i zrozumienia. Upływają denerwujące minuty.
;patrzę ostatni raz na Słońce ... Na tle ciemnego szaro-granatowego nieba
błyszczy jakby srebma wspaniala gwiazda- to ostatni skrawek S ł ońca.
Godzina 13h 57m, Dwa sygnały syreną. Pamiętam: obsługa koronografu
wstaje, podchodzi do instrumentu, staje na wyznaczonych kolo niego
stanowiskach; Mączyński wysuwa szyber kasety. Wąsowski przysuwa
głowę do prowadnicy; koronograf jest dziwnie skierowany, bo nie na
Słońce. Zaraz bc;dzie wszystko dobrze- samolot przecież zrobi wiraż 36°.
Obserwatorawie korony zamykają oczy d .a akomodacji do ciemności zaraz bcdzie ciemno... c:enie latające" w pełni akcji.
ściągam bezceremonialnie nawigatorowi z nosa maskę tlenową (już
się przyzwyczaił do tego, że nie mam swojej), biorę ostatnie dwa głę
bokie hausty ożywczego tlenu. Unoszę się, żeby lepiej widzieć i móc
prawą rcką uderzyć w plecy pilota.
To, co nastąpiło w . ciągu kilkudziesięciu najbliższych sekund będzie
dla mnie długo niezapomnianym przeżyciem. Parniętam doskonale ...
Widzę wyraźnie kolo widnokn•gu.
zakreślone przez morze chmur
koloru ciemno-popielatego, lekko lśniące oraz ciemno-szary granat nieba.
Nagle- w pierwszej chwili myślałem że to złudzenie- w tym doskonałym łuku widnokrc:gu zaczyna się dziać jakaś deformacja: oto łuk
ten wyraźnie zaczyna się jakby powoli obniżać i prostować (trzeba p'ld<~ć tu najprn<>tsze ob \iczen,n.· samolot był nad morzem chmur w chwili
obserwacji ckoło 1400 meh·ów, a więc promień widnokręgu był około
1-łO km; ponieważ cień Księzyca biegł około 800 metrów na sekundę,
więc cień P.rzekroczył nasz widnokrąg około 3 minut przed dojściem
do samolotu; a więc na 3 minuty przed początkiem całkowitego zaćmie
nia rozpoczęła się teoretyczna .,deformacja·• widnokręgu, zauważalna z::lŚ
gołym okiem dopiero. r;óźn'ej) Jednocześnie nad tą deformacją całe niebo
wyraźnie się ściemniło, przybierając barwę bardzo ciemnego granatu.
Uświadomiłem sobie wtedy, że to cień Księżyca, goniący nas i przecinający nam drogę. Zdążyłem jeszcze trącić nawigatora i pokazać mu
to w"pamaJ.e z]aw.sko. L.:zasu n.e byJ.O do s,racen.'.l: d ::formacja .:b iżając
~ę do nas powic,kszała się coraz szybciej i była iuż bardzo wyraźna.
Prawą ręką uderzam mocno pilota, kiwnął głou;ą i nasz samolot
łagodnym ruchem kładzie się na prawe skrzydło. Widnokrąg uciek't mi,
aie nachylam się si1nie do ok.enka, kładę się praw.e na nawigatorze,
aby obs._,wować to w _. paniałe z 1.aw.sko. Widać doskonale teraz: z mojej
strony po prostu nasz "uproszczony" św;at (bo tylko morze chmur
i niebo) nagle się urywa, w ogóle go brakuje; przysuwa się jakby ciemna
zastona, za którą nic nie widać. Zasłona ta :~:bliża się gwałtownie do
nas i ~zybko rośnie. Zanurzona jest jakby w warstwie chmur i widać
z daldm wyraźnie jej granicę w chmurach. Zjawisko potęguje się, wzra-
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sta i rozszerza się; widzę ukośnie od tyłu, jak ciemność biegnie błyska
wicznie poniżej nas dosyć wyraźną, ale powyginaną granicą... i nagle
ogarnia nas. Robi się prawie ciemno, w dziwnym ponurym i sinym
kolorze. Mam na tyle przytomności, że ręką naciskam taster syreny
i patrzę na zegarek świecąc latarką: alarm początku całkowitości zaćmienia; koronograf i korona w akcji, cienie latające przerwa.
Wstaję ze swego miejsca i nie mogę się powstrzymać trącam ręką
głównego pilota raz za razem w plecy i zdaje się krzyczę do niego:
"Równo, równo!" ... On kiwa głową ... rozumie. Jest głębok;i mrok, ale nie
z.upelnie ciemno. Patrzę znów na zegarek przy świetle latarki. Mam
oko ł o 50 sekund wolnego czasu, gdyż po minucie zaćmienia muszę alarmować obserwatorów, że upłynęła już minuta zaćmienia i że im już
niewiele pozostało czasu. I teraz patrzę na Słońce ...
Na tle ciemnego szaro-nieb ;eskiego, z lekk1m odcieniem fioletu, nieba, widać prawie czarny, z odcieniem brunatnym, krąg Księżyca. Krąg
ten jest otoczony pierzastą otoczką, koloru srebrzysto-szaro-popielatego,
o jasności słabnącej naz ewnątrz i sięgającej mniej wi ęcej pół tarczy
Ks i ężyca. Otoczka ta jest w dwóch przeciwległych sobie kierunkach wyd łużona i zakończona ostrzami, sięgając trochę ponad dwie tarcze Księ
li:yca w każdym k ierunku. Wyd l użenia te mają charakterystyczną budowę promienisto - pierzastą, a calość robi wrażenie utworu z pyłu, który
jest naświetlony światłem padającym na niego. Wszystko jest w kolorze
jednym, szarawo-popielatym, który wyrażnie odbija od tła nieba i tarczy Ks"i ężyca . Dziwna rzecz, że obraz, który zobaczyłem, był najzupełniej
dla mnie niespodziewany: oczekiwałem bowiem kształtu · i koloru
innego , a przede wszystkim odcieni czerwieni. Tymczasem obraz korony przypominał w pierwszej chwili coś w rodzaju pierścieni Saturna. albo raczej galaktykę wrzecionowatego kształtu . Dopiero, po pewnej
chwili szukania czerwonych barw, zauważyłem naokoło czarnego kręgu
ceglaste niewielkie występy -- to protuberancje. U nasady lewego wydłużenia, ponad nim, widoczna była doskonale zakrzywiona, ciemna
Wyrwa w koronie.
Widok był naprawdę wspaniały, zapomniałem, że jestem w samolocie;
zapamiętywalem szczegóły obrazu. Trącam szybko nawigatora, a i reszta
obsługi samolotu podnosi się ze swoich miejsc, aby zobaczyć przez chwilę
chociaż raz w życiu w takich okolicznościach zaćmienie. Tylko główny
pilot, pomny na ważność swej roli w decydującym momencie i moje
w tym celu szturchania w plecy, nie widział wcale całkowitego zaćmienia nie bez żalu i dumy później to przypominając.
Ale czas szybko biegnie: już upłynęła minuta czasu zaćmienia, daję
sygnał syreną, nie przestając patrzyć na Słońce. Nie długo to jednak
trwało. ZaczE;lo się robić jakby widniej, widocznie granica cienia Księ
życa doganiała samolot.
Patrzylem jednak na Słońce. I oto nagle na skraju ciemnego kręgu
błysnęła odrazu jasna srebrna gwiazdka, koło niej blisko druga i chyba
jeszcze trzecia. Daję znak nawigatorowi, samolot kładzie się w wiraż na
niedługo i znów się prostuje. To przejście z odcinka "zaćmieniowego"
do "pozaćmieniowego" dla latających cieni. Korona momentalnie zbladła,
gwiazdy zaczęły gwałtownie rosnąć, gasząc zupełnie koronę. Olśnie
waiące światło sierpa Słońca błyszczało jaskrawo na ciemnym jeszcze
niebie. Później niebo zaczęło szybko tracić swoją ciemną barwę, a niepełne Słońce silnym światłem oświetlało nasz "uproszczony świat".
Praca jeszcze trwa - zawzięcie "pstrykają" aparaty nastawione
na skrzydła samolotu. Moja rola już jest skończona, jeszcze parę minut.
Godzina 14h 7m. Daję ostatni znak, już spokojnie, nawigatorowi: koniec.
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W kabinie pilotów ożywienie: coś po kolei do siebie krzyczymy, wszyscy jesteśmy zadowoleni - no, my zrobiliśmy swoje. Główny pilot prosi
o zac:emniające szkiełko, chce jeszcze raz zobaczyć niecałe Słońce przecież zaćmienia całkowitego wcale nie widział.
Schodzimy w dół, maski są już niepotrzebne. Wracamy szybko do
Warszawy. Po drodze dr. Rudnicki ma wywiad z reporterem z Folskiego
Radia na magnetofon. Mączyński i Wąsowski skrzętnie chowają kliszę
z koronografu. Grabowski i Kruszewski wyjmują błony z aparatów. Biełicka, Rudnicki i Sawicki krzyczą coś do siebie i zawzięcie coś sobie
pokazują to rysunki korony.
Z daleka widać Warszawę, a raczej Pałac Nauki i Kultury, który
dominuje nad całym miastem. Lotnisko. Ostatni wiraż. Samolot toczy się
po betonowym polu startowym. Powoli rolujemy pod hangary. Milkną
silniki. Przystawiają schodki, drzwi kabiny otwarte.
Wychodzimy z samolotu. Chyba całe lotniJSko wyległo na nasze spotkanie. Na przedzie komendant. Idziemy sobie żwawo na spotkanie.
"No i co?" pyta szybko, z niePQkojem w głosie.
"Zaćmienie było obserwacje wszystkie zrobione" - moja odpowiedź .

Na wszystkich twarzach widoczna ulga i zadowolenie. Teraz języki
U nas w Warszawie było pochmurno, ale
u nas było wspaniale - korona była prze-

się rozwiązują, a co, a jak?
zrobiło się prawie ciemno. A
śliczna.

Jest godzina 15h 30m, a my

jesteśmy już

w Warszawie. PQ

zaćmieniu,

z

całkowitym materiałem obserwacyjnym. Czy to nie dziwne?
Wszyscy jesteśmy bardzo, bardzo zadowoleni, bo rzeczywiście można
się c ! eszyć, jeżeli przedsięwzięcie, w które włożyło się tyle pracy i trosldiwości, powiedzie się.
Prowizoryczne wyniki spostrzeżeń naszej wyprawy są następująre:
Rysunki leoremy zewnętrznej zostały wykonane według programu
i uzupełnione bezpośrednio po locie. Złożenie wspólne rysunków dało
ogólny, dosyć szczegółowy pod względem kształtu i barwy, obraz tej

korony,
Fotografowanie "cieni latających" udane w zupełności z tym, że odcinek lotu " pozaćmieniowego" jest obsadzony zdjęciami tylko w swej
początkowej części. Przyczyną było niezupelne sprawne działanie jednego z aparatów (niska temperatura?) i koniec błony w drugim Dotychczasowe doraźne badanie oryginalnych negatywów stwierdziło brak
istnienia ,.cieni lataiących" przed i po zaćmieniu. Ciekawym faktem
pod tvm względem jest brak tych cieni i na powierzchni Ziemi (Sejny).
Fotografowanie korony koronografem polaryzującym dało 2 serie po
6 obrazów. Niestety obrazy te są do pewnego stoonia zn i ekształcone
(pormzenie przyrządu podczas ekspozycji) i z trudnością, PQ zastosowaniu
specjalnych metod badawczych, może się uda uzyskać wyniki naukowe
z tych zdjęć.
Przestrzenne rozmieszczenie materii meteorytowej w roju Persełd
Stosunkowo duża ilość meteorów należących do roju Perseid, obserwowana przez zespół Ludowego Obserwatorium w Prościejawie (Czechosłowacja) pozwala wyciągnąć pewne wnioski dla studiów nad rozłoże
niem materii w tym roju.
Krzywe wykresu ukazują procentowe liczby Perseid każdej wielkości (mg) w czasie obserwacji, podanym w dniach na osi poziomej
wykresu. Wykres obejmuje czas czynności roju Perseid od 8. do 16. VIII.
1953 r. Wykreślony został na podstawie około 900 obserwowanych Perseid,
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które dały podobny wynik do wyniku otrzymanego na podstawie 500
Perseid obserwowanych w roku 1952.
Z wykresu jasno wynika, że w okresie około 8. do 1{). VIII. wzrasta
względna liczba jaśniejszych Perseid (0, l, 2. mg) . natomiast silnie opada
względna liczba słabych meteorów należących do roju (3, 4, l mg).
W okresie po maksimum czynności Perseid, liczba jasnych meteorów
w roju łagodnie spada (0, l mg), a liczba słabych Perseid przeważnie
szybko wzrasta.
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Z wykresu tego wynika też, że podczas maksymalnej czynności Perseid, w tej części roju znajduje się względnie mniej słabych meteGTów.
Wobec tego jest prawdopodobne. że jądro roju Perseid składa się z "masywniejszych" cząstek materii meteorytowej.
Oczywistym jest, że p odobne stud a wymagają znacznie obszerniejszego materiału obserwacyjnego. Jednak wyniki o'rzym;:me na podstaw:e
już tego szczupłego materiału są bardzo ciekawe i nie bez znaczenia dla
dalszych badań w tej gałęzi wiedzy astronomicznej.
D. KaLab
Obserwatorium Ludowe w

Prościejawie
(Czechosłowacja)
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T eleskopowy radiant w P egazie

W czasie obserwacji gwiazdy BX Pcg, dokonanych przez studentów,
astronomii U. W. w dniu 24. VIII. 1954 w Ostrowilcu przy pomocy
250 mm refraktora Grubb'a, zauważono 6 meteorów teleskopowych, promieniujących z radmntu o współrz<;dnych :
Rekt. = 21h 29m
Dekl. = + 25,0°
Wszystkie zaobserwowane meteory miały nast~pujące wspólne cechy
fiz, czne: barw<; białą i czas przelotu rzędu )4 sek. Jasność ich zawarta
była pomi<;dzy 6-8 mg.
Andrzej Pacholczyk
Warszawa

Z KORESPONDENCJI
Zegar

słoneczny

w

Suwałk ach,

na

z ie l eńcu ·

Placu

Wolności

Miłośn:cy astronomii, którzy mieli okazję obserwować zaćmlenie
S}ońca w rejonie Suwałk, zarazem mogli zobaczyć w samych Suwal,kach jeden z najoryginalniejszych zabytkowych zegar~w slonecznych r

w Polsce. Dla tych, którzy okazji tej n'e mieli. lub nawet będąc
w Suwałkach ją przeoczyli, dajemy tutaj jego fotografię (por. fot. na
wkładce). Stoi on w pólnocno-w3c:hodnim narożniku pięknego zieleńca
Placu Wolności Na bog:1tcj podstawie złożonej z trzech akantowych
esownic spoczywa kula z przymocowan~'m do niej ukośnie krzyżem
równoramiennym, tzw. greckim. Krzyż ten posiada znaczną grubość
i na wewnętrz.nych bokach ramion jego, właśnie na tej "grubości"
krzyża, mamy wyznaczone podziałki gndzinowe. Nachylenie krzyża n:l
kuli odpowiada szerokości geograficznej Suwałk; górne jego ramię jest
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rwrócone ku południowi. Kąt, jaki stanowi płaszczyzna krzyża z pionem równa się szerokośc-i geograficznej, z poziomem zaś tworzy naturalnie dope!nienie tego kąta do 90°. Przy takiej jego sytuacji ostre
kanty ramion krzyża stają się wsl<azówkami zwykłego zegara równikowego, w którym wszystkie godziny pos :a d:1ją jednakowy kąt godzinny równy 15°. Wykreślenie więc takiego zegara jest bardzo łatwe
i podajemy tutaj jego schemat (Ryc 1), przyczem amator, któryby chciał
taki zegar sobie wykonać, nie musi stosować krzyża lecz m ż= użyć
np. plastycznego monogramu literowego, gw:azdy itp. by:eby odpowiednio grubej i o ostrych kantach. rzucających ostry, wyraźny cień
na podz:alki godzinne. Te zaś z każdego takiego ostrego kantu wykreślamy w t~n sposób jak to podaje rysunek.
Zegar w Suwalkach jest w calości odlany z żelaza, a klasyczna
stylizacja jego ornamentyki pozwala go datować na lata czterdziestepięćdziesiąte wieku XIX-go. Pocho:izenie jego jest z pewnością rof'yjskie, gdyż specjalnie w Rosji przed stu lat:v żelazo było powszechnym tworz:vwem dekoracyjnym. Prawdopod0bn:.~ został on zainstalowany w okresie urządzania Suwałk jako stolicy gubernii, na tymże
placu, który wówczas mieścił centrum gubcrn!alne. Jest to jedyny tego
rodzaju zabytel: w Polsce, a stan jego zachowania jest bardzo dobry.
Należy się spodziewać, iż odnośne władze, które dotychczas op"ekują
się zieleńcem i jego wyposażeniem zwrócą tym baczniejszą uwagę na
ten wyjątkowy zabytek w Suwałkach.
Tadeusz Przypkowski

WYJASNIENIE
Zarząd Główny PTMA wyjaśnia , że prenumerata "Uranii" na rok 1955
dla n ie członków bE;dzie wynosić zł 24, a członkowie płacący składkę w wysokości 24 złotych rocznie będą otrzymywać "Uranię" w ramach tej
składki bez osobnej dopłaty.
I~ALENDARZYK

ASTRONOMICZNY
na grudzień 1954 r.
Wszystkie zjawiska podano w czas!e środkowo-europejskim.
1. do 31. Jaśniejsze małe planety obserwować można przez lunety:
Westc: - poniżej gwiazdy zeta Byka, Rebe - w południowych· czę
ściach Raka, powyżej epsilon Hydry, Eutcrpe w Tiaku w pobliżu
gromady Pracscpe (Z .. óbek), Amf1tryte pomiędzy Perseuszem
a P1ejadami. Podane przy końcu kalendarzyka wspó,rzędne równikowe: rektascenzja i deklinacja odn:esione są do równonocy 1950.0
l. do 10 . Rano znajdziemy Wenus w sąsiedztwie gw:azdy 3-cicj wielk.
alfa Wagi; przez lornetki widać gw1azdę na prawo od Wenus, zaś
Saturna jasności 1-szej wic;k. z początku powyżej Wenus, później
na lewo od niej.
2. 17h Mars w z1ączcniu z Ksi<;życcm; wieczorem znajdziemy go jako
czerwoną gwiazdę 1/2 wie.k w odstQpie 6° poniżej Księżyca.
3. p,uton nieruchomy w rektasccnzji.
4. llh Wenus nieruchoma w rektasclnzji, w c:ągu 3 miesic;cy X. do XII.
zakreśla linię wQżykowatą na tle gwiazd. Przez lunety widać ją
w fazie sierpa jak na tablicy ,.Wygląd planet" w Uranii str. 130.
4. Wieczorem Księżyc znajduje sic; 30 powyżej punktu Barana.
7. Nieliczne plamy na Słońcu w swoim ruchu po tarczy ze wschodu
na zachód (z lewej ku prawej) trwającym około 2 tygodnie zakreślają
obcenic cięciwy r.roste. Przedtem drogi p:am na tarczy Słońca były
łukami wygiętymi ku dołowi lnajsilniej około 8. IX.), a potem będą
wygięte ku górze (najsilniej około 6. III.).
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Ks.iężyc mija gromadę gwiazd Plejady, którą przez lornetkę widać
tuż powyżej Księżyca, bliskiego pełni.
do 13. Zjawiają się gwiazdy spadające Geminidy, promieniujące z okolicy Kastora. W rb. warunki obserwacji są bardzo złe.
do 11. Mars mija gwiazdę 5-tej wielk. sigma Wodnika.

8. 9.
9.

9.
11./12. Na lewo od Księżyca

świecą 3 jasne gwiazdy, od góry 1\icząc:
Kastor, Polluks i planeta Jowisz, który jest o 31/2 wielk. jaśniejszy
12. 20h Uran, a 23h Jowisz w złączeniu z Księżycem, odstęp 3°. 3 gwiazdy.
widziane wczoraj na lewo od Księżyca , znajdują się dzisiaj powyżej
14. 22h 35m bliskie złączenic planetki Westy (7-ma wielk.) z gwiazdą
9-tej wielk. BD +19°1003. Obrazy gwiazd zlewają się ze sobą i mogą
być rozdzielone tylko w silnie powiększających lunetach. W Indtach
i w Północnej Afryce nastąpi zakrycie gwiazdy przez Westę.
14. 22h 59m do 2h Q7m przez lunety widać przy Jowiszu tylko 2 z jego
4 jasnych satelitów. Satelity II (Europa) i IV (Kallisto) są zakryte
przez tarczę Jowisza. (p. zjawiska w układzie satelitów Jowisza na
str. 387).
14. XII. .54. do 6. VI. 55. Jowisz znajduje się na obszarze mapki z drogą
Urana w Uranii str. 66. Wkracza w obn;b mapki od prawej strony
blisko górnego narożn i ka, przemieszczając się w ciągu 1/ 2 roku powoli tam i z powrotem wzdłuż drogi Urana.
l4. j15. Powyżej Księż y ca świeci gwiazda 1-szej wielk. Regulus.
16. 11 1 Złączenie WENUS z SATURNEM. Saturn, jasności % wielk. ,
o 5 w ielk. słabszy od Wenus, rano znajduje si ę 39', czyli mniejwięcej
tyle co jedna średnica tarczy Księżyca poniżej Wenus.
18 . do 20. Mars m ija gwiazdG 4-tej wie.k. lambda Wodnika.
18./19. Na lewo od sierpa Księżyca z widocznym już światłem popielatym
świeci gwiazda 1-szej wiclk. Kłos Panny.
19. /20. N ad ranem znajdziemy Kłos Panny na prawo powyżej Księżyca,
na lewo od Księ życa św i eci para planet Wenus z Saturnem.
20. 2h Neptun w złączeniu z Księżycem, odstęp 7°.
21. 10h Wenus w największym swym blasku, widoczna rano.
21. 16h Saturn, a 21h Wenus w złączeniu z Księżycem, odstęp 70 na pn.
21./22. Obserwować można w dobrych warunkach widzialności gwiazdy
spadające Ursydy, kiórych przedłużenia wstecz wskazują na gwiazdozb:ór Małej Niedźwiedzicy.
21./22. Nad ranem powyżej wąskiego sierpa Księżyca, uzupełnionego do
pełnej tarczy wyraźnym światłem popielatym, świeci Wenus, a na
prawo od niej Saturn.
22. 1011 25m Słońce wstępuje w znak Koziorożca. znajduje się w stanowisku zimowym, osiągnąwszy najbardziej południową deklinację.
Moment ten uważa się za początek zimy astronomicznej. Tarcza
Słońca, świecąca od 18. XII. na tle gwiazdozbioru Strzelca, dopierl)
19. I. przejdzie na obszar gwiazdozbioru Koziorożca.
2.5. 5h 35m do llh 38m trwa na Ziemi obrączkowe zaćmienie Słońca,
w Polsce niewidoczne. Zaćmienie widać z Poludniowej Afryki, z za ..
chadniej Australii i z Archipelagu Malajskiego.
25. 8h Merkury w niewidocznym złączeniu z Księżycem.
25. 13h Merkury w górnym złączeniu ze Słońcem.
26. do 30. Wieczorem widoczny jest sierp Księżyca ze światłem popiel.
30. Wieczorem znajdziemy Marsa jako gwiazdę 1-szej wielk. na lewo
od Księżyca.
31. 13h Mars w złączeniu z Księżycem, odstęp 6° na pd. Wieczorem znajdziemy lVIarsa poniżej Księżyca.
Minima Algola: 1d 19.h9 4d 16.7h. 7h 13h 5; 16d 3h 9; 18d 24h.8; 21d 21h.6,
24d 18h.4 oraz 27d 15h.2.
Minima głów11e Beta Lir-y: !Qd 15h oraz 23d 13h.
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KOMUNIKATY KOŁ PTMA
na miesiąc grudzień 1954 r.
etlwlee - l. Sekretariat Koła jest czynny w poniedziałki l czwartki (lodz. 1._11)
w Gliwicach, ul. Sobieskiego 26, teł. 48-77 - Inż. T. Adamski.
J. Biblioteka jest czynna przy sekretariacie.
l. Pokazy nieba odbywają się w katdy bezchmurny wieczór po uprzednim
telefonicznym porozumleniu su::
Gliwice - ul. Sobieskiego 26, teł. 41-77 - Inż. T . Adamski.
Ruda SI. - •Jl. 3-go Maja 32, teł. 524-67 l 524-61 - J . Kasza.
Stallnogród-Dąb. ul. Wlejska 7, tel. 318-87 Jan Palt.
KrakOw - l. Sekretariat Koła jest czynny w poniedziałki i czwartki w godz
17-19 w lokalu Kcła, Kraków, ul. św . Tomasza 30 s.
2. Biblioteka Koła Jest czynna w poniedziałki l czwartki w ogdz. 18-19.
2. Seminarium astronomiczne dla członków Koła odbywa się w każdy poniedziałek w godz. 17-19. w lokalu Kola.
4. Dnia 10. XII. (piątek), godzina 18 - odczyt miesięczny w lokalu PTMA.
ul. ~w Tomasza 30.
łAdź 1. Sekretariat Koła jest czynny w poniedziałki od godz. 18 do 20, ul. Moniuszki 4a (M. D. K.), pokój 350.
J. Dostrzegalnia jest czynna w poaodne poniedziałki l czwartki w godz. 18-21 .
,.,.....,. Sącz - Sekretariat Kola jest czynny we wtorki l piątki w aodz. 17-11
w lokalu Kola, ul. Jagiellońska 50a.
ho:nań l. Sekretariat Kola jest czynny we wtorki i czwartki w godzinach 17-19
w lokalu Koła, ul. Chełmońskiego l, tel. 74-41.
2. Dnia 16. XII. (czwartek), godz . 17 odczyt publiczny, sala Pozn. Tow.
PtZYJ~>dól Nauk, ul. Lampego 27 i29.
Toruli - 1. Sekretariat Kola l biblioteka są czynne w poniedziałki l czwartki
w godzinach 18-20, oraz w soboty w godz. 17-19 w lokalu Koła przy ulicy
Kopexnlk:t li .
2 . W każdy pogodny wieczór sobotni o godz. 19 można wyruszyć z lokalu
Koł:t na pokaz nieba .
3. nma 13. XII. (poniedziałek), godz. 18 - odczyt mgr. R. Szymańskiego pt.
"Astrobiologia - nowa gałąź wiedzy".
Warszawa - 1. Sekretariat Koła jest czynny we wtorki, czwartki i soboty
w godz. li--20, al. Ujazdowskie 4.
J. Ludowe Obserwatorium Astronomiczne prowadzi poka7y nieba w gmachu
Obs. Astr. U. W., al. Ujazdowskie 4, w każdy poaodny wieczór (oprócz: niedziel l świąt) w godz. 2~22.
3. Dnia 9. XII. (czwartek) godz. 19 - pogadanka Inż. Rybarsklego pt. "Nowe
praktyczne metody szlifowania źwierciadeł astronomicznych". Dnia 16. XII.
(czwartek), godz. 19 - odczyt dr. Jana Gadomsklego pt. "Niebo na Innych
planetach" w gmachu Obs. Astr. U. W., al. Ujazdowskie 4.
Wtoclaw - l. Dnia 1. XII. (środa), godz. 19 - odczyt mgr. B. Rompalta pt.
"Możliwości podróży międzyplanetarnych". Dnia 15. XII. (środa), godz. 19 odczyt mgr T . Jastrzętowskicgo pt. "Możliwości życia na planetach". Odczyty
odbędą się
w sali konfl'rencyjnej Wojewódzkiego Klubu TPPR, pl.Teatralny 4
Płyty szklane na zwlerclaala teleskopowe o średnicy 150 mm, grubości 30 mm rozprowadza dla członków Towuzystwa Zarząd GI. P'rMA w cenie zł ~o (2 pły
ty, 50 eramów tlt'nku ceru do polerowania luster wraz z przesyłki~~ pocz:tow-).
Wysyła s1ę

po otrzymaniu

wpłaty

na konto PKO: 4-113-5227.

litempietuJemy roczniki ,.Uranii". Wobec wyczerpania nakładu następuJących numerów "Uranii": 7-9 z r. 1948; &-lO l 11-12 z r. 1951; l, 2, 3 l 9 z r. 1952, oraz
ed l do l z r. 1953 - Zarząd Gł. PTMA prosi Czytelników, którzy nie kompletują "Uranii", o odstępowonie nam wymienionych zeszytów za zwrotem
Ich wartości l kosztów przesyłki.
e«zaakl PTMA, dla członków zwyczajnych (emaliowane) w cenie 11 zł (plus
4 zł. na koszta przesyłki) oraz dla członków-kandydatów (oksydowane) w ce:1la
zł. 4.50 (bez kosz1ów przesyłki) są do nabycia w biurze Zarządu GI. PTMA.
ellrotowa Mapka Nieba, do nastawlania na określony dzień l godzinę, ułatwia
rozpoznawanie gwiazdozbiorów. Mapki są do nabycia w biurze Ząrządu Gł .
PTMA, w cenie t zł (plus 4 zł na ko<zta przesyłki).
,.XIelte pn:ez lornetkę" dra J. Pagaczewsklego - str. 112 - c:ena 4 zł (plus l zł
na koszta przesyłki) je"t do nabyc1a w biurze Zarządu GI. PTMA.
Składka członków zwyczajnych wynosi 24 zł za rok kalendarzowy, a człon
ków-kandydatów (uczniowie szkół średnich) 6 zł za rok szkolny. Członkowie
nowowstępujący wypełniają deklarację przystąplenia i wpłacali! jedftorazowe
wp1aowe zł 1.50.
Wnelkleh wpłat należy dokonywać na konto Zarządu Gł. PTMA, Kraków, ul.
6w. Tomasza 3tld. PKO Nr 4-113-~227 z wyrafnym podaniem celu wpłaty .
• uraala" wychodzi jako miesięcznik w objętości 2 arkuszy druku dnia 25-Ca
katdel• miesiąca. Wszyscy członkowie PTMA otrzymują "Uranię" w ramach
~acłlń c:złonkClW&klej.
:Dla nieczłonków prenumerata roczna wynosi 24 zł.
Ceaa &enyha l

zł .

1

Dzt"elz1ny sz{' z czlonkarm· Polskzego Towarzystu·a
Mzlośnzków Astronomtt. smutną wzadomośczq,
że dnza 17 Izstopada zmarł Tadeusz Banac/uewtcz,
wybztny astronom polskt~ ttlugotetnz· dyrektor
krakowskzego Obserwatorium .As/? onomz(;zu, go
t. profesor Uniwersytetu fag · ellońskz"ego, c~fouek
tytularn_y PotsktłJj A ?ademz·" Nauk.
Zarząd Glówny PTMA
Redakcja "Uranzi''
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