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l) O b s e r w a c j e
Obserwacje w czasie zaćmienia S1ońca w dniu
30 czerwca 1934 roku
Pacholczyk Andrzej: Bol:dy obserwowane w okresie od października 1953 do października 1954 r. .
Mergentaler Jan: Aktywność S:ońca w roku 1954 .
J. G.: Obserwacje radiantów meteorów .
Gadomski Jan: Obserwacje gwiazd zmiennych Warszawskiego
Koła PTMA .
Szeligiewicz Edward:
Obserwacje meteorologiczne w czasie całkowitego zaćm:enia Slońca w dniu 30 czerwca 1954 r. .
Stawikawski Antoni i Brzeska Hanna: Przebieg zmian temperatury podczas całkowitego zaćmienia Słońca w dn. 30. czerwca 1954 r. w Wiżajnach (w pow. Suwalskim) .
Kallib Du.~an i Sommer Pawel: Zmiany po~udrt:owej czapy polarnej Marsa w pozycji 1954 r. .
Kaltib Duśan i Sommer Pawel: Niektóre wyniki barwnych obserwacji Marsa 1954 uzyskane przez Ludowe Obserwatorium
W Prościejawie ((':. S. R ). .
Wróblewski A.: Prace o aktywności S~ońca .
Mietelski Marek:

2) H i s t o r i a a s t r o n o m i i
Jan Walery Jędrzejewicz - największy polski
astronom-amator
Przypkowski Tadeusz: Oryginalny egzemplarz chorobates, jakiego używał Kopernik, zachowany w Polsce
Przypkowski Tade11sz: Parę szczegółów z obserwacji zaćmień
Słońca w Pol~ce
Pagaczewski J.: W sprawie rzekomeJo odkrycia Fallady przez
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Gadomski Jan:
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37
153
328

Śniadeckiego
378
Poza tym w dziale "Nasza okładka'' zamieszczone artykuliki
o polskich obserwatoriach zawierają niektóre dane historyczne nigdzie dotychczas nie og'oszone
24, 53, 92, 120, 151, 174, 210, 233, 271, 309, 333, 369
3) Róż n e
PllkTZYWnicki Jerzy: O meteorytach naszych ziem zachodnich
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ORIGINAL CONTRIBUTIONS AND COMMUNICATION S PUBLISHED
IN VOL. XXVI (1 955) OF "URANIA''
l) O b s e r v a t i o n s
Mi;etel ski Marek: Observations made during

the eclipse of t he
Su'1 on 30 June 1954 .
Pacholczyk Andrzej: The fire-balls observed between
October
1953 and October 1954
M:ergentaler J.: The solar activity in 1934
J. G. Observations of radiants of meteors
Gadomski Jan: Obscrvations of variable stars made by the Warsaw Section of 1he PAAS
Szeligiewicz Edward: Mcteorological observations made dur:ng
· the total eclipse of thc Sun on 30 June 1954 .
Brzeska Hanna and Stawikawsld Antoni: The variations of temperature during the total ecli;>sc of the Sun on 30 June 1954
in Wiżajny (near Suwałki)
K;alab Du.~an and Sommer Paweł: The changes of the southern
polar cap of Mars during the Hl54 opposition
Kaldb Du.~an and Sommer Pawet: Some results of the 1954 color
observat:ons of Mars cbtaincd in the Pcoples Observatory
in P:estejow (C. S. R) .
Wróblewski A.: Studies of the solar activity.
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A s t r on om y

Gadomski Jan: J. W. Jędrzejowlcz, a famous

Polish

amateur-

astronomer

97
The original specimen of chorobates as
use.d by Kopernik preserved in Poland
153
Przypkowski Tadeusz: Same details of the observations of solar
ecl'pses in Poland
328
Pagaczewski J.: On the alleged discovery of Pallas by śniadacki
378
...furthermore. the ~hort articles appearing under the heading
"Our front-cover" ("Nasza okładka'') eonbun same historical informations about Polish observa1ories, r. ot yet pubEshe:i
24, 53, 92, 120, 151, 174. 210, 233, 271, 309. 338,~ 36~.
Przypkowski Tadeusz:

3)

Var i a

Pokrzywnicki Jerzy: Meteorites in western parls

of· Poland
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SPIS TRESCI ROCZNIKA XXVI (1955) URANII

(Alfabetyczny wg autorów)
A . K.: Gwiazdy powstają nie tylko z pyłu kosmicznego
AL: Nowa teoria tłumacząca cechy powierzchni Marsa
A. P.: O powstawaniu świecących obłoków nocnych

-

Wplyw meteorów na rozmiary cienia Ziemi

A. S.: "Elektronowy okular" dla teleskopów astronomicznych

-

Nowy typ . radioteleskopu

Przestrzeń międzygalaktyczna źródłem fal radiowych
W.: Badanie powierzchni gwiazd
Fotograficzna mapa Merkurego
Lotnicze obserwacje zaćmienia Słońca w dniu 30. VI. 1954 r .
Nowy fotograficzny atlas nieba
Nowy pierścień Saturna
Poszukiwanie drugiego naturalnego satelity Ziemi
Ad: Jeszcze o obserwatorium na Mt. Palomar .
Metoda figuracji zwierciadeł astronomicznych
Adamski Lesław: Teleskopy moniskowe .
Baranowski Henryk: O początkach teorii Kopernika w Rosji
Bielicki Maciej: Czy Księżyc oddala się do Ziemi?
O "granicy Roche'a" i jej znaczeniu dla astronautyki
Biskupski A.: Obserwacje Jowisza
Brandt Rudolf: Planetarium Zeissowskie
Brzeska Hanna i Stawikowski Antoni - Przebieg zmian temperatury podczas całkowitego zaćmienia Słońca w dniu 30
czerwca 1954 w Wiżajnach (w pow. suwalskim) .
Ctchowicz Ludoslaw: Po raz ostatni w sprawie uwag dra T. Frzypkowskiego o wystawie kopernikańskiej na Folitechnice WaP...
szawskiej .
Zakład i Obserwatorium Astronomii Geodezyjnej Folitechniki Warszawskiej
Czernik Mieczysław: Rozmieszczenie gromad kulistych w przestrzeni
Czy wiecie, że .
Czyżewski Oleg: Radio<>.stronomia nowe okno na wszechświat.
de Mezer Jerzy: Anteny i radioodbiorniki
Do czytelników .
.,
Dobrzycki J. i Domiński I.: Filmowanie zaćmień Księżyca

A. St.:
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347
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375
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218

lM
120
134
220
65
lOT
378
241

Dziewulski Wl.: Całkowite zaćmienie Słońca w dniu 19 sierpnia

1887 r.
Kilka uwag w związku z artykułami dra Pagaczewskiego
Obserwator:um astronomiczne Uniwersytetu M. Kopernika
w Toruniu-Piwnicach
Errata .
29, 61, 93, 189, 220, 284,
Fierich Jerzy: W sprawie mapek nieba
-Gadomski Jan: A n dr z ej N o w i ck i - Kopernik - człowiek

Kopernik i jego nauka .
Hl e nr y k B ary c z : Mikolaj Kopernik
Odrodzenia

174
380
251
376
342

Odrodzenia

Kar o l Górski : Domostwa Mikołaja Kopernika .
E u g e n i u s z Rybka: Przemysł a w Rybka -

60
250

Mikolaj

246
-

wielki

uczony
152

'
Jan Walery Jędrzejewicz - największy polski astronomamator
97
Obserwacje gwiazd zmiennych War.szawskiego Koła PTMA
18:f
Obserwatorium Astronomiczne w Ostrowiku
233
Pawilon obserwacyjny Koła Warszawskiego PTMA .
338
Pod niebem innych planet .
129, 161, 199, 22:)
Tadeusz Przypkowski: O Mikolaju Koperniku
218
-lnfeld Leopold: Teorie grawitacji Newtona i Einsteina
321
lwaniszewski Henryk: Promieniowanie radiowe Galaktyki o dłu gości fali 21,1 cm .
294
Iwanowska Wilhelmina: Promieniowanie radiowe Drogi Mlecznej
193
i radioźródeł .
J. D. : Co wiemy o gwieździe S. Doradus .
282
Wpływ obecnego spadku meteorów na rozwój Ziemi
376
J. G .: Algol gwiazdą poczwórną
366
Biegun świata planety Wenus .
336
Dalsze komety 1955 roku
301
Dwa nowe kratery kosmiczne
22
Kwadrantydy
22
Nowa kometa
231
Nowe komety
365
Obserwacje radiantów meteorów
180
Odszukanie zagubionego Księżyca
302
Statystyka meteorytów
337
Zaginione komety
~
Zeszloroczne komety
. 267
Zmiany blasku planetoid
270
335
12 pierścieni Saturna
J . K .: Zmienne czerwone nadolbrzymy w Małym Obłoku Magellana 232
J. M .: Automatyazne . pomiary- poz.ycjL gwiazd .
48

:Pierwsze czerty lata badań pozagalaktycznych przy pomocy
200-calowego teleskopu na Mount Falomar .
J1S: AĘ Aquarii. . .
Badanie granulacji fotosfery S'ońca
Czy poprawimy wartości paralaksy S'ońca i sta'ej aberracji
Gwiazdy dwu populacji w galaktykach eliptycznych
Gwiazdy rozbłyskowe w mgławicy Oriona
Jeszcze jeden dowód sp:ralnej budowy Galaktyki
Klasyfikacja protubeTancji .
Mgtawice dyfuzyjne w innych galaktykach .
O łańcuszkach gwiezdnych
O przestrzenPym rozmieszczeniu gwiazd typu W UM::1
Okresowe zmiany średnicy S ońca
Swobodne elektrony w koron·.:) s:one>cznej
światło zodiakalne i korona sloneczna
K. R.: C:ężki wodór na s:ońcu .
Czy meteoryty ·są szczątkami rozbitej planety
Dalsze dane o moście na Księżycu
Dok'adność przewidywań astronomicznych
Drogi ewolucyjne gwiazd nowych
Ile materii wyrzuca stale Siot'lce
Jak wielka jest korona s1oneczna
Kopernik jako Kopicki .
Księżyc pomaga określ~ć ksztalt radioodb'crników
Mieszkańcy

Księżyca

Nauka polska czci pamięć Einsteina
Nowe badania astrobotaniczne
Nowe potwierdzenie istnienia życia na Mars:e
O asymetrii plam słonecznych
Obserwatorium na forcie Skała
Petrograficzna budowa r:owierzchni Księżyca
Po'oż,enie bieguna W5pó'rzęunych galaktycznych
Słońce jako gwiazda wod0rowo helowa
Sympozjon "Cząstki stale w ob;ektach astronomicznych"
Wielość punktów zerow. rch
zależności okres
wielkość
absolutna u cefeid
Za:nteresowanie polską nauką w ZSRR
Związek mlędzy jasnością komet i zórz polarnych
100-lc'C:e śm:erci W. Wiszniow.>kiego
Kacperska Henryka: W sprawie ,.Astronomii w szkole''
Kaldb Du~an i Sommer PaweL Niek.tó:·c wyn.'ki banvnych obs.~rwacji Marsa 1954 uzyskane przez Ludowe Obsetwatorium
w Prościejawie (C. S. R.).
Zmiany poludn:owej czapy polarnej Marsa w opozycji 1954
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172
52
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357
368
379
368
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230
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337
147
30~

308
367
368
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36!1
231
52
22
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373
31?

Kamieński

Michał: Kometa Halleya 2320 p. n. e. 1910 n. e.
Obsorwatorium Uniwersytetu Warszawskiego
Kandziora Zb :gniew: Fraktyczna metoda badania pow:erzchni
zwierc iad eł astronom·.cznych
Ka·rpowicz Maria: Edmund Halley
Planetarlum M:>:Skiewskie
Kasza Jan: BLska konjunkcja Jowisza · z Uranem
K olaczek B.: Obser·watorium Astrc:nomiczno--geode ::yzyjne Folitechniki Warszawskiej w ,Józefo.>:awiu
Komu:1:kat
Kordylewski K.: Kalendarzyk Astronomiczny .
29, 61, 93, 123, 157,

-

8
:ł3

56
l
353
156
271

125
189,

220, :!.53, 285, 317, 349, 381,
Koz:cL K:1rol; Czy nazwa p:anety Pl 1ton je3t ,.s'uózna'·
Kmszewski Andrzej i Smak Józef: Gw"azdy rozblyskowe
Kubikow.>ki Jan: O k:a.;;yfJkacji widmowej .
M . K.: Czerwone kar·y - gwiazdy rozb:yskowe .
Pom:m~

o:.i.e_s. ości racl:oźródd .
Porno >t m·~dzy \Vielk'm Ob~ okiem Magellana i Galaktyką
Przyroda zaćmień E Aurigae
Wien:"c gwiazd nao'w.o Galaktyki
Maślakiewic<- Zof!a: M. I w a n o w ski Narodziny śutiatów
Z dcśw:3dczeil nauczyciela astronom:i
Ma,·ks Andtzej: Ja~ obserwować gwiazdy zmienne .
Ob;erwacje gw:azd zmiennych przez lornetkę
Mqczyński Stanisław: Nowo::zesne odb"orniki promieniowania
227,
Mergen taler Jem: Aktyw)1ość S ońca w roku 1954
Zaćmieniowe k'opoty astronomów .
de Mczer J erzy: Anteny i radioźród'a
Mietelski Jan: O pewnych interesujących własnościach powierzchni Księżyca
Mietel ski Marek: Obserwacje w czastle zaćmienia S~ońca w dniu
30 czerwca 1951 roku
Niem.irski H.: Kartor.owe modele do ogólnych zagadnień z astronomii sferycznej
242,
O. C-: Antena rad:oastronomiczna nowego typu o dużej zdolności
rozdziElczej . .
Możl:wo~ć łączności rad'owcj między planetami .
Możl'wośc radarowego pomia u odleg'ości planet
Obserwacje centrum Galaktyki na częstości 400 MHz
Obserwatorium astronomiczne Uniwersytetu Poznańskiego
Od redakcji .
Pacholczyk Andrzej: Bolidy obserwowane w okresie od paździcrn:Im 1953 do października 1954 roku .
Meteory .
. 150, 179, 211 , 237, 274, 311, 341,
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20S
14&
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372

Pagaczewski Janusz: Jan Sniadecki- twórca Obserwatorium Kra-

kowskiego .
Krakowskie Obserwatorium Astronomiczne
W sprawie rzekomego odkrycia Pallady pnez Sniadeckiego
Penconek Adam: Poznajmy Kopernika gruntownie
Pg. Czy wiecie, że .
W budowie znajduje się nowy wielki teleskop
Podziękowanie z Prościejowa
Pokrzywnicki Jerzy: Co to są tektyty?
0 meteorytach naszych ziem zachodnich
Skąd się bierze obniżen~e temperatury w dni tzw. "zimnych
-

świętych"

79
24
378.
343
221}
87
37!t
345165
249

Przypkowski Tadeusz: Oryginalny egzemplarz chorobates, jakiego
używał

Kopernik, zachowany w Polsce .
z obserwacji zaćmień Słońca w Polsce .
Redakcja: Czy planety poruszają się rzeczywiście po elipsach?
Do czyteln~ków
Dodatek naukowy Uranii
Od redakcji
Rudnicki Konrad: Czy istnieje aktualna hipoteza o powstaniu ukła du planetarnego .
Nowy film astronomiczny - Życie gwiazd
W tej samej sprawie .
Rubarski Antoni: Nowa metoda szlifowania zwierciadeł astronomicznych
Rybka Eugeniusz: Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu
Wroc'awskiego im. B. B:eruta we Wrocławiu .
Obserwatorium Astronomiczne w Białkowie .
Otwarcie odbudowanego Obserwatorium Pułkowskiego
S. G.: Magnetograf - nowy p1rzyrząd astronomiczny
Skrzypkawski Antoni: Teleskop zwierciadlany czy zwierciadłowy
Smak Józef i Kruszewski Andrzej: Gwiazdy rozbłyskowe .
Sommer Pawel i Kalab Du!\an. Niektóre wyniki barwnych obserwacji Marsa 1945 uzyskane przez Ludowe Obserwatorium
w Prościejow:c {C. S. R)
Zmiany po'udniowej czap:v polarnej Mzrsa w opozycji 1954 .
Stawikawski Antoni i Brzeska Hann t: Przeb'eg zmian temperatury
podczas całkowitego zaćm:enia Slońca w dniu 30 czerwca
1954 w Wiżajnach (w pow. suwalskim)
Strzalkowski Adam: Radiowe promieniowanie Słońca
Szczepkawski B.: Klasyfikacja magnetyczna plam słonecznych .
Szeli{liewicz Edward: Obserwacje meteorologiczne w czasie całkowitego zaćmienia S'ońca w dnilt 30 czerwca 1954
T. P.: Obserwatorium im. Feliksa Przypkowsk.iego w Jędrzejowie
-
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Parę szczegółów

153
328
186
379
176
316

187
248
155122
151
210
33
231
316
101

373
312

21&
133
25
184
36~

Utworzenie Folskiego Towarzystwa Astronautycznego .
W. K.: Komunikat Zarządu Głównego PTMA
W. Z.: Konferencja polskich astronomów · poświęcona

207

88"
materii

międzygwiazdowej

Wiśniewski Wiesław J.:

Centralne Obserwatorium astronomiczne .
Wróblewski Andrzej: Gwiazdy zmienne . 180, 212, 234, 272, 310, 338,
Obserwacje cefeid
Obserwacje gwiazd dlugookresowych
Obserwacje gwiazd zaćmieniowych
Prace o aktywności Słońca
Z kroniki Towarzystwa
Zdanawski Franciszek: Elementarne wyprowadzenie uogólnionego
trzeciego prawa Keplera
Zonn Włodzimierz: Fizyka Komet
W związku z wydawaniem "Postępów Astronomii"
• • • Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu Poznańskiego
Podziękowanie z Prościejowa
Utworzenie Folskiego Towarzystwa Astronautycznego
Stałe

działy

cykle

332
259
371
339
235
180
375
156

54
Hl
188
92
378
207

artykułów

Astronomia w szkole
. 54, 216, 242, 275
Czy wiecie, że .
220
Er;rata
29, 61, 93, 189, 220, 284, 380
Gwiazdy zmienne
180, 212, 234, 272, 310, 338, 371
Kalendarzyk astronomiczny 29,61,93, 125,157,189,220,253,285,317,349,.381
Komunikaty kół PTMA .
na ostatniej stronie okładki każdego
numeru
Kronika
19, 48, 83, 115, 147, 172, 207, 230, 267, 301, 332, 365
Kronika PTMA (Z kroniki Towarzystwa) .
. 88, 156, 267
Meteory
. 150, 179, 211, 237, 274, 311, 341, 372
Nasza okładka
24, 53, 92, 120, 151, 174, 210, 233, 271, 309, 338, 369
Obserwacje
. 25, 56, 122, 148, 176, 211, 234, 272, 310, 338, 371
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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.

MARIA KARPOWICZ -

W,aQ'szawa

EDMUND HALLEY
Gdyby ona (kometa) powróciła
zgodnie z naszą przepowiednią około
r. 1758 - niech bezstronna potomność nie odmówi przyznać, że było
to po raz pierwszy zbadane przez
Anglika.
Edmund Halley

Rok 1955 jest rokiem jubileuszowym
upływa bowiem
250 lat od jednego z największych odkryć w astronomii, odkrycia przez Edmunda H a l l e y a okresowości komet.
Komety obserwowane od czasów najdawniejszych budziły
zawsze niepokój wśród szerokich mas ludności całego świata,
a zaciekawienie wśród naukowców swoim nieoczekiwanym
zjawieniem się i niezwykłymi kształtami. Trzeba było długich
wieków obserwacji, trudnych i żmudnych obliczeń, aby choć
w części wyjaśnić ich naturę.
Edmund Halley urodził się w r. 1656 w Haggerston blisko
Londynu. Od wczesnych lat wykazywał duże zdolności, zamiłowanie i wytrwałość w studiowaniu nauk przyrodniczych.
1-\stronomia pociągała go szczególnie; dzięki zachęcie i pomocy
swego ojca mógł z wielkim pożytkiem dla astronomii zajmować
się umiłowaną nauką.

Podczas długiego swego życia pracował wydajnie w różnych
tej nauki i nauk pokrewnych, zarówno jako wytrawny obserwator, jak też i wnikliwy teoretyk. Z jego mło
dzieńczych prac należy wymienić obserwacje robione nad magałęziach
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gnetyzmem ziemskim oraz obserwacje plam słonecznych. Te
ostatnie posłużyły mu do określenia czasu obrotu Słońca dokoła osi.
W wieku lat 19 opublikował pierwszą znakomitą pracę na
temat orbit planet pt. "Methodus directa et geometrica invesUgandi aphelia, excentricitates proportionesque orbium planetarium". Praca ta uczyniła go znanym wśród ówczesnego
świata naukowego Anglii.
W roku 1676 wysunął projekt sporządzenia katalogu gwiazd
południowego nieba, w owych czasach prawie nieznanego.
Wynikiem wyprawy Halleya na wyspę św. Heleny, najbardziej na południe wysuniętą kolonię angielską, był opublikowany w roku 1678 "Catalogus stellarum australium", zawierający współrzędne 360 gwiazd. Dokonanie tego dzieła zyskało
Halleyowi sławę i tytuł "Południowego Tycho". Podczas pobytu
na wyspie św. Heleny miał rzadkie szczęście obserwować
w dniu 28 października 1677 roku przejście Merkurego przed
tarczą słoneczną. Obserwacje te pomogły mu potem do opracowania metody wyznaczania odległości Słońca od Ziemi
z przejścia planet dolnych przez tarczę słoneczną.
Po powrocie ze św. Heleny został dyplomowany przez Uniwersytet w Oksfordzie i mianowany członkiem "Królewskiego
Towarzystwa". Miał wtedy zaledwie 22 lata. Znany był już
nie tylko w kraju, ale i za granicą tak, że gdy w roku 1679
powstała rozbieżność poglądów pomiędzy dwoma astronomami,
gdańszczaninem Janem H e w e l i u s z e m i angielskim astronomem Robertem Hookiem na temat konstrukcji lunet i dokładności obserwacji robionych przy użyciu tych instrumentów, został zaproszony do Gdańska celem rozstrzygnięcia sporu.
W związku z tym przebywał kilka miesięcy w Gdańsku, biorąc
udział w obserwacjach prowadzonych przez Heweliusza.
Wkrótce po powrocu~ podjął nową po~róż, tym razem do
Paryża. Przed wyjazdem obserwował kometę, która skryła się
w promieniach Słońca. Jakież było jego zdziwienie. gdy będąc
we Francji, zauważył pewnego dnia kometę po stronie przeciwnej Słońca do tej, z której obserwował ją przed swoim wyjazdem z kraju.
Pierwotnie sądzono, że komety poruszają się wśrpd gwiazd
zupełnie dowolnie. Jeden z największych astronomów od czasów Kopernika, Johann K e p l er (1571-1630), twórca praw
ruchu planet dokoła Słońca, sądził, że komety biegną w prze-.
strzeni po liniach prostych. Następnie Heweliusz w 1675 r. wy-.
powiedział zdanie, że orbity komet mogą być paraboliczne,
a jego uczeń, pastor Doerfel stwierdził to na komecie 1681 r.
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Wreszcie Newton udowodnił matematycznie, że komety są
-ciałami niebieskimi podlegającymi prawu przyciągania i po-dobnie jak planety zakreślają parabole lub elipsy dokoła Słońca,
które znajduje się w jednym z ognisk tych krzywych. Kometa
<>bserwowana przez Halleya dostarczyła, jeśli nie dowodu, to
przynajmniej przyczynku, świadczącego na korzyść poglądu
Newtona.
Wiemy, że Halley poznał Newtona w roku 1684 i od tej
pory ci dwaj uczeni zaprzyjaźnili się i byli w stałym ze sobą
kontakcie. Halley współpracował z Newtonem nad jego wiekopomnymi "Principiami", szczególnie nad częścią pracy traktującą o kometach. Wiemy również, że Newton wahał się
z opublikowaniem swej znakomitej pracy i długo Halley musiał go przekonywać, aby wreszcie· zgodził się oddać ją do
<łruku.

Halley podzielał pogląd Newtona, że komety należą do
naszego Układu Słonecznego i poruszają się po bardzo wy-dłużonych elipsach. Gdy zjawi się jakaś nowa kometa i nie·w iadomo, po jakiej drodze ona się porusza, zakłada się zwykle,
że orbitą jej jest parabola, gdyż wtedy mając tylko trzy obserwacje jej położenia na niebie, możemy obliczyć orbitę, na
podstawie zaś obliczonej orbity - przewidzieć położenie komety wśród gwiazd na niebie w ciągu najbliższych kilku tygodni. Zgodność obserwowanej pozycji z obliczoną świadczy
o prawidłowości przeprowadzonych rachunków.
Co znaczy jednak obliczyć orbitę paraboliczną komety?
Znaczy to podać pięć liczb, które charakteryzują położenie
płaszczyzny orbity względem ekliptyki,
położenie
orbity
w płaszczyźnie i jej rozmiary oraz chwilę przejścia komety
przez perihelium. Te pięć liczb, które nazywamy elementami
-orbity, są to:
l. Długość węzła wstępującego Q.
2. Nachylenie i orbity do ekliptyki.
Te dwa elementy określają położenie płaszczyzny orbity
w przestrzeni.
.3. Odległość (J> perihelium od węzła lub długość Jt perihelium,
która ustala orientację na płaszczyźnie.
4. Odległość q perihelium od Słońca (rozmiary orbity) .
.5. Chwila T przejścia przez perihelium (położenie komety
na orbicie).
Newton był przekonany, że komety, podobnie jak planety,
poruszają się po elipsach, a zatem po pewnym czasie wracają
do Słońca i mogą być przez obserwatorów ziemskich widziane.

4

URANIA

TJczony ten podał również metodę obliczania orbity parabo~
licznej na podstawie zaobserwowanych trzech jej pozycj i ..
Dlaczego jednak parabolicznej, a nie eliptycznej, skoro był
przekonany, że komety poruszają się po orbitach eliptycz~
nych? Otóż dlatego, że z obserwacji bliskich w czasie :n!ie jest
możliwe obliczenie mimośrodu orbity eliptycznej. Jeśli jednak w jakiś sposób zdołamy określić czas obiegu komety po
orbicie - to następnie jesteśmy w stanie wyznaczyć rozmiary
i mimośród orbity eliptycznej komety. Na małym od----- -cinku
drogi komety w pobli''
żu Słońca krzywizna para'l
boli jest prawie taka sann
l
jak i elipsy (rys. l) i dla
wyznaczenia położenia komety na niebie, obliczenia,
-----jak mówimy, efemerydy, jest
prawie obojętne, czy przyjmiemy drogę kcomety za elipsę czy też zru parabolę.
Opierając się
na prawiepowszechnego ciążenia, stosując przy tym metodę Newtona obliczania dróg, po ja-·
kich poruszają się planety
i komety pod wpływem przyciągania Słońca, Halley przeRys. l. W pobliżu punktu przy&ło.
prowadził obliczenia dla 24necz:nego parabola i elipsa mają
taką samą w przybliżeniu k· rzywiznę·
komet, jakie ukazały się od
roku 1337 do 1698.
1 ,Idąc śladami wielkiego umysłu - pisze Halley - przystąpiłem do zastosowania jego geometrycznej metody do
arytmetycznych obliczeń o·r bit komet - i trud mój nie był
próżny. Zebrawszy zewsząd obserwacje komet, ułożyłem
tablicę plon wielkiego trudu - niewielką, ale bardzo
pożyteczną dla astronomów".
Wynik swoich badań opublikował w pracy pt. "Synopsis
Astronomia e Cometicae", która ukazała się w "Philosophical
Transactions" na rok 1705.
Z obliczonych 24 orbit Halley wydzielił trzy orbity, których
elementy (jak widać z poniższej tabeli) są bardzo zbliżone_
Halley przypuścił, że elementy te należą do jednej orbity, a komety obserwowane w latach 1682, 1607 i 1531 są jedną i tą.
samą kometą w trzech kolejnych powrotach w okolice Słońca _
\
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Z trzech kolejnych powrotów komety do Słońca można było
okres jej obiegu po orbicie. Jeśli pierwszy
z okresów oznaczymy przez T 1 , drugi zaś przez T 2 , to średni
okres:
wyliczyć średni

T= ; (T 1 +T 2 ) = -~ (1607 X· 16- 1531 ·VIII· 24)+(1682 IX· 4- 1607 ·X· 16)]

=-12

1682 IX· 4- 1531 VIII· 24]

=

75.5 lat.

Stosując trzecie prawo Keplera, według którego stosunek
trzeciej potęgi wielkiej półosi orbity eliptycznej do kwadratu czasu obiegu jest dla Układu Słonecznego wielkością
stałą, możemy wyliczyć wielką półoś orbity. Trzecie prawo
Keplera ujmujemy we wzór:
<l :l

llz ~

T'

1'z'

=

const.

gdzie a.:. i T:. odnoszą się do Ziemi, zaś a i T - do komety.
Jeśli przyjmiemy wielką półoś orbity ziemskiej za jednostkę
(jednostka astronomiczna) oraz okres obiegu Ziemi naokoło
Słońca za jednostkę czasu, wtedy

Podstawiając

T= 75.5 we wzór otrzymujemy a= 17.86 jedn.
astr. Znaczy to, że tyle razy wielka półoś orbity komety jest
większa od wielkiej półosi orbity ziemskiej. Następnie możem~· wyli.czyć mimośród orbity komety (rys. 2).

Rys. 2.

Mimośród

orbity eliptyCZJlej:

e = a_- q= 1 - q
a

,1
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Z równania tego Halley otrzymał e= 0.968. Orbita komety
jest ~tern elipsą bardzo wydłużoną. Kometa ta w perihelium
bliższa jest Słońca niż planeta Venus i dalsza niż Neptun w aphelium (por. rys. str. 9).
Halley w dalszym ciągu przepowiedział powrót kometyw roku 1757 lub 1758. A oto co pisze o swojej przepowiedni~
"Wiele rzeczy każe mi sądzić, że kometa z 1531 roku
była tą samą, którą w roku 1607 opisał Kepler; a także
tą, którą ja sam obserwowałem w roku 1682. Wszystkie elementy zgadzają się prawie dokładnie. Jedynie nierówność
okresów, z których pierwszy trwa 76 lat i dwa miesiące,
a drugi 74 lata i 107~ miesiąca, jak gdyby przeczy przypuszczeniu tożsamości. Różnica ta jednak nie jest na tyle
wielka, aby nie można jej było przypisać jakimś przyczynom fizycznym . Wiemy, że ruch Saturna jest tak zakłócany
przez inne planety, zwłaszcza przez Jowisza, iż czas jego
obiegu znamy tylko z dokładnością do kilku dni. O ileż
więcej powinna podlegać takim wpływom kometa, oddalająca się od Słońca 4 razy bardziej, niż Saturn. Dlatego stanowczo odważam się przepowiedzieć jej powrót w r. 1758.
Jeśli powróci, to nie będzie już żadnego powodu do wąt
pienia, że i inne komety powinny także powracać do Słońca" .
Nastał rok 1758. Przybliżał się czas powrotu komety w okolice Słońca.
"Prawdziwi miłośnicy nauki - pisze Clairaut w pracy
poświęconej komecie Halleya oczekują jej z niecierpliwością, ponieważ swym pojawieniem się powinna potwierdzić słuszność praw Newtona; wielu jednak uśmiecha się
widząc astronomów pogrążonych w niepewności i niepokoju i twierdzą, że kometa wcale nie powróci".
Clairaut, astronom francuski, współczesny Halleyowi, pracował w owym czasie nad słynnym zagadnieniem trzech ciał,
poruszających się pod wpływem wzajemnego przyciągania .
Kometa na swej olbrzymiej drodze może przechodzić koło wielkich planet naszego Układu Słonecznego, Jowisza i Saturna,
które mogą wywołać zakłócenia w jej ruchu, wydłużyć lub
skrócić czas obiegu jej naokoło Słońca. Praca nad obliczeniem
zakłóceń ruchu komety jest niezwykle trudna i żmudna, metody obliczeń w czasach Clairaut nie były jeszcze opracowane.
Uczony ten zdwoił wysiłki, aby wykończyć obliczenia przed
pojawieniem się komety. Udało mu się wreszcie zakończyć
pracę na dwa miesiące przed jej ukazaniem się.
"Znalazłem- pisze Clairaut- że dzięki Jowiszowi nowy
okres będzie dłuższy o 100 dni, dlatego wydaje mi się, że
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kometa przejdzie przez perihelium w połowie kwietnia
1759 roku".
Clairaut dodaje, że błąd może być rzędu jednego miesiąca.
Wydaje się to dużo, ale gdy rozpatrzymy stosunek drogi, jaką
przebiega kometa w ciągu miesiąca do całkowitej jej drogi,
okaże się, że jest on równy 1/900 całego obiegu.
Cały świat naukowy oczekiwał z wielkim zainteresowaniem
pojawienia się komety. Jedni byli przekonani, że kometa ukaże
się, inni powątpiewali.
Rok 1758 miał się ku końcowi! I oto 25 grudnia kometa
ukazała się! Znalazł ją na wieczornym niebie pewien miłośnik
astronomii z okolic Drezna. Przepowiednia Halleya sprawdziła
się w zupełności! Kometę obserwowano do początku lutego,
potem skryła się w promieniach Słońca, stała się niewidoczna.
W dniu 12 marca 1759 roku przeszła przez perihelium, o miesiąc wcześniej niż przepowiedział to Clairaut. Po przejściu
przez perihelium, ponownie była widoczna od l kwietnia na
tle jutrzenki jako gwiazda pierwszej wielkości z warkoczem
o długości około 25°.
Halley jednak nie zobaczył tak wspaniale spełnionej swojej
przepowiedni - od 17 lat już nie żył. Kometę od tej pory
zwano "Kometą Halleya". Była pierwszą kometą, której okresowość stwierdzono z całą pewnością. Po niej znaleziono wiele
komet które, jak okazało się, wielokrotnie powracały już w okolice Słońca - kometa Halleya ma jednak największą i zasłu
żoną sławę.

Od czasów przepowiedni Halleya mija właśnie 250 lat.
W tym okresie kometa trzy razy powracała do Słońca, przyciągając uwagę astronomów na całym świecie.
Działalność naukowa Edmunda Halleya, tego żywego, energicznego i pracowitego uczonego, nie ograniczała się do badań
dróg komet. Wśród jego licznych prac należy wymienić pracę,
która dała początek nowym badaniom astronomicznym i przyczyniła się znacznie do wzbogacenia naszej wiedzy o otaczającym świecie gwiazd. Jest to praca pt. "On the change o f som e
of the principal fixed stars" (O zmianach położenia gwiazd stałych), w której stwierdza istnienie ruchu własnego gwiazd 1).
Z innych prac Halleya mamy ciekawe sprawozdanie z obserwacji całkowitego zaćmienia Słońca w roku 1715, w którym
opisuje nie tylko tajemniczą "koronę", ale również leżącą pod
nią warstwę gazów promieniującą ciemno-czerwone światło .
Warstwa ta została później nazwana "chromosferą".
l) p. Urania 25, 301 (1954).
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W roku 1720 w uznaniu zasług otrzymał stanowisko "Królewskiego astronoma", związane z kierownictwem Obserwatorium w Greenwich. Dzięki staraniom Halleya Obserwatorium
zyskało kilka nowych instrumentów jak np. narzędzie przejściowe oraz kwadrant o promieniu 8 stóp. Z tymi instrumentami w wieku lat 64 podjął systematyczne obserwacje Księ
~yca w celu zbadania nierówności w jego ruchach. Halley, porównując obserwacje zaćmień,
dokonane w starożytności
:t: obserwacjami nowszymi, odkrył wiekowe przyspieszenie
średniego ruchu Księżyca. Wytłumaczenie tego faktu podał
dopiero znacznie później francuski matematyk i astronom L ap l <ł c e, żyjący na przełomie XVIII i XIX wieku.
Trudno jest w tym miejscu wyliczyć wszystkie prace i zasługi, jakie dla astronomii położył Edmund Halley, trudno
również spierać się, która z jego prac była największą pod
względem znaczenia dla rozwoju nauki. Gdy jednak wspominamy Halleya, przeważnie mamy na myśli jego odkrycie dotyczące komet. I chociaż nie możemy twierdzić, że wiemy
o kometach wszystko, w miarę bowiem rozwoju wiedzy o tych
ciałach niebieskich powstają stale nowe zagadnienia, które
wymagają dalszych badań i czekają na rozwiązanie, to jednak
udział Halleya w pracach dotyczących komet jest olbrzymi.
Nie będzie przesadnym powiedzenie, że od jego czasów nasza
wiedza o tych niezwykłych ciałach niebieskich weszła na wła 
ściwe tory.
1.;.

MICHAŁ KAMIEŃSKI

-

Kraków

KOMETA HALLEYA
2320 p. n. e. -

1910 n. e.

l. W kronikach starożytnych znajdujemy wiele ciekawych
wzmianek o różnych zjawiskach zachodzących na niepie i na
Ziemi, a w szczególności - notatek o ukazaniu się na niebie
"gwiazd · włochatych" czyli komet. W wielu wypadkach notatki
takie umożliwiły astronomom zidentyfikowanie tych komet.
Astronomowie jednak starożytni i średniowieczni z reguły nie
przywiązywali większej wagi do notowania i obserwacji komet, uważając je - za Arystotelesem - za "grube wapory
ziemskie", powstające nad bagniskami i mokradłami, a wznoszące się czasem bardŻo wysoko, aż do najwyższej warstwy
atmosfer.Y Ziemi, gdzie w "sferze ognia" zapalały się od żaru
słonecznego i świeciły.
Dopiero począwszy od wielkiej epoki Odrodzenia, astrono- ·
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zaczęli poświęcać więcej uwagi tym zjawiskom. W szczególności kometę z roku 1531 bardzo starannie obserwował
A p i a n, notując jej pozycje na niebie dla poszczególnych dat.
Kometę z r.1607 obserwowali K e p l er i L o n g o m o n t an u s ze znacznie większą dokładnością, niż było to możliwe
za czasów Apiana. Kiedy zaś w r. 1682 ukazała się kometa,
najpierw zauważona przez F l a m s t e e d a, obserwował ją

mowie

szereg astronomów: H a l l e y, H e w e l i u s z w Gdaf1sku,
P i car d i L a H i re w Paryżu, notując dokładnie jej pozycje
dla różnych dat sierpnia i września tego roku. Gdy wkrótce
potem w roku 1687 ukazało się nieśmiertelne dzieło N e wt o n a "Philosophiae Naturalis Principia Mathematica", w którym uczony ten udowodnił, że pod wpływem ciążenia powszechnego wszystkie ciała Układu Słonecznego zakreślają krzywe
przecięć stożkowych naokoło Sło:tka, wówczas E. H a l l e y,
uczeń i przyjaciel Newtona obliczył elementy dla wielu komet
obserwowanych w ubiegłych stuleciach stwierdzając, że w latach 1531, 1607 i 1682 obserwowane były nie trzy różne komety, loe!l; ta sama kometa, która krążąc po elipsie, powracała
do Słońca co 75,5 lat. Odważył się on na rzecz dotąd niesły
chaną -mianowicie na przepowiednię opublikowaną w r. 1705
powrotu tej komety - zwiastuna "powietrza, głodu, ognia
i wojny" - w końcu roku 1758, lub na początek 1759 roku.
Orbita komety Halleya podana jest na rys. l.

Ry!<. 1. Orbita kom<>tv Hlllleva. Na orbicie zaznaczono pozycje komety
od ostatniego ukazania się jej w roku 1910.
łJ. W roku bieżącym upływa dokładnie 250 lat od chwili opublikowania przez Halleya wyników jego badań, godzi się więc
dać przegląd prac poświęconych tej komecie. Z żalem jednak
stwierdzić należy, że z wyjątkiem pewnych badań w Rosji
i w Polsce nic się w dziedzinie tej nie ukazuje.
W czasie wojny światowej żył i działał w Petersburgu

Ul-lANlA
młody, lecz niezwykle zdolny astronom M. A. W i l je w.
ciągu swego krótkiego, bo zaledwie dwudziestokilkuletniego
życia wykonał on wiele doniosłych prac, a między innymi
przedłużył badania nad orbitą komety Halleya wstecz o kilka- '
set lat dalej, niż to uczynili jego poprzednicy Cowell i Cromm e l i n. Opierając się na podanych przez nich wzorach, do
ktć•rych wprowadził pewne ulepszenia, obliczył Wiljew per-

W

turbacje w ruchu komety Halleya od r. 239 p. n. e. do r. 626
p. n. e. wyprowadzając momenty jej przejść przez perihelium.
Momenty te podane są w trzeciej kolumnie tablicy I (str. 11).
Autor artykułu, opierając się na podanych przez Cowella
i erommelina momentach przejść tej komety przez perihelium
w okresie od roku 240 p. n. e. do r. 1910 n. c., połączył te
momenty z sobą za pomocą pewnego empirycznego wzoru
interpolacyjnego, znajdując jednocześnie z bardzo wielką dokładnością długość ś r e d n i e g o okresu obiegu R tej komety
dokoła Słońca:

R = (76,903 l 0,005) lat
Ponieważ jedno z kolejnych przejść komety Halleya przez
perihelium przypadło na sam początek roku 837 n. e. więc
autor dla momentów ukazań się tej komety przyjął wzór:

+

T= 837,00
76,903 N+ P
gdzie N= O dla r. 837 n. e., a dla innych ukazań komety
N=± l, ± 2, ± 3, ...... (+dla ukazań po r. 837 n. e.,- dla
ukazań przed tą datą); P oznacza sumę wyrazów okresowych
tzn. nierówności pochodzących od wpływu przyciągania planet.
W kolumnie drugiej tablicy I zestawione są momenty przejść
komety przez perihelium obliczone za pomocą podanego wyżej
wzoru oraz pewnego jeszcze wzoru interpolacyjnego obejmuj~~cego długości okresów obiegów komety dokoła Słońca. Lata
przed naszą erą liczone są w tej tablicy ujemnie; w pierwszej
kolumnie podano liczbę N kolejnego ukazania się komety, licząc
wstecz od r. 83'7, kolumna czwarta zawiera lata ukazań się
jakichś nieznanych komet zanotowanych w kronikach starożytnych.
Porównując

dane kolumny drugiej i trzeciej z danymi
kolumny czwartej dochodzimy do wniosku, iż wymieni.ne
w kronikach nieznane komety były niewątpliwie ukazaniami się
komety Halleya. Fakt ten nie był znany dotychczas w nauce.
Potrzebne są jednak dalsze skrupulatne badania astronomiczne,
chronologiczne oraz drobiazgowe badania i zestawienia kronik
starożytnych aby z całą pewnością rozwiązać powyższe zagadnienie.

URANIA

ll

N

l

T111w
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-

-

l
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837,1
'1.'il7,7
::192,7
471,0
625,2 l
1776,7 l
1931,3
!2242,4
2319,1 l

l

l

Kroniki

l

l

o
14
- 16
- 17
- 19
- :l4
-36
40
- 41

TMK
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-

-- 239,0
- 390,7
- 466,7
622,0

-

-

-

-

-

l

l
l

l
l

-

837
239
393

466

-

6:?6
- 1770
·- 1930
- 2241
- 2315

Cowell i erommelin nie kontynuowali swych badań wstecz
'POZa rok- 239, ograniczając się jedynie do krótkiej wzmianki,
.ŻP kometa z roku 466 mogła być kometą Halleya. O komecie z roku -393 istnieje zaledwie echo krótkiej wzmianki,
iż była ona widziana w Helladzie. Natomiast kometa z roku
--466, obserwowana w Chinach, była z całą pewnością kometą
Halleya. Jest rzeczą bardzo ciekawą, że według P l i n i u s z a
A n a x a g o ras miał przepowiedzieć, iż w pewnym określo
nym dniu spadnie kamień z nieba. Rzeczywiście w tym dniu
spadł on w pobliżu miasta Egos Potamos w Tracji. Był on
wielki jak wóz i opalony na zewnątrz. Jednocześnie widziano
kometę w ciągu 75 dni. Szczegóły te podane są w słynnym
dziele L u b i e n i e ck i e g o "Historia Cometarum a Diluvio
usque ad praesentem annurn vulgaris Epochae, a Chrlsto nato
1665 decurrentem, Arosterdarni 1667" oraz w Kornetografii
P i n gr e z roku 1783.
M. Wiljew, który badał ukazanie się komety omaczanej
w czwartej kolumnie tablicy I - 626, odnosi ją do roku - 622.
To ukazanie się komety Halleya było obserwowane w Chinach,
gdzie zauważono ją w maju ·r. - 626. Widzimy więc, że chronologia chińska różni się tu nieco od chronologii Wiljewa, jest
natomiast bliższa do danych autora.
Następne ukazanie się tej komety, o którym jest wzmianka
w kronikach, odnosi się do roku- 1770. Niestety opis tego ukazania się jest bardzo zagmatwany, tak że nie może być punktem
oparcia dla badań astronomicznych.
Ukazanie się natomiast komety w roku - 1930, może być
częściowo wykorzystane dla badań nad orbitą tej komety.
U Lubienieckiego jest wzmianka, że kometę tę obserwowano
w Chaldei wówczas, kiedy Abraham był w wieku siedemdziesięciu lat. Ukazała się ona wówczas w gwiazdozbiorze Barana,
poniżej planety Marsa. Lubieniecki odnosi ją do r. 1949 p. n. e.
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Natomiast według innych kronikarzy widziano ją w roku 1930
lub w r. 1920 p. n. e. (Pingre I, str. 246). Była ona widziana
na tle gwiazdozbioru Barana pod planetą Mars w miesiącu
kwietniu w ciągu 22 dni.
Ponieważ wzór interpolacyjny podany wyżej wyprowadzono z obserwacji komety w okresie od -240 do
1910 roku,
więc przy jego ekstrapolacji mogą powstać różnice sięgające
kilku lat. Obliczając pozycję komety Halleya dla jej ukazania
się około r. 1930, autor stwierdził, że na początku stycznia
roku- 1925 była ona rzeczywiście widziana w gwiazdozbiorze
Barana, pod planetą Mars. Rok ten przypada w granicach dat
przytoczonych przez Pingre.
Powstaje tutaj jednak pewna niezgodność chronologiczna.
Wiadomo, że patriarcha Abraham był współczesny królowi
H a m m u r a b i e m u, który panował od roku 1792 p. n. e.
do roku 1750 p. n. e. (W. J. A w d i je w: Istoria Drewniawo
Wostoka, 1948). Daty panowania Hammurabiego zostały wyznaczone na podstawie wykopalisk w Mari w okresie 19331936. Chronologia biblijna niewiele może tu pomóc.
Otóż, jeżeli przeniesiemy 36-te przejście komety przez perihelium na moment T -34 = - 1768,7, to okaże się, że w styczniu roku - 1769 byłaby ona rzeczywiście widzialna w gwiazdozbiorze Barana pod Marsem. Ukazania się komety w roku-1931
i - 1776 byłyby zatem analogiczne ze względu na to, iż:
83 obiegi gwiazdowe Marsa
= 156,12 lat
Okres czasu od 31 stycznia 1770 p. n. e.
do l stycznia 1926 p. n. e.
= 156,08 lat
Różnica momentów przejść T - 34 - T -36
= 156,04 lat
Rozważania powyższe mają jednak charakter przeważnie
orientacyjny, gdyż po pierwsze - notatki kronikarskie są ze
sobą sprzeczne, po drugie - nie można być pewnym podanych
wyżej momentów przejść komety przez perihelium. Możliwe
ich błędy wynoszą bowiem kilka lat, w ciągu których pozycja
Marsa ria niebie znacznie się zmienia. Ponieważ jednak panowanie Hammurabiego nie może być w żaden sposób odniesione do roku około- 1926, więc raczej czasy Abrahama muszą
być w związku z tym przesunięte na około ·- 1770 r.
Najstarsze wreszcie ukazanie się komety Halleya, o którym opowiadają kroniki, odnosi się do roku 2320 p. n. e,
Wzmianka o nim znajduje się we wspomnianym już wyżej
dziele Lubienieckiego. Głosi ona, iż w r. 2312 p. n. e. ukazała się kometa w gwiazdozbiorze Ryb pod Jowiszem i w ciągu
;:'g dni przebiegła przez wszystkie znaki Zodiaku.
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Autor postawił sobie za zadanie obliczyć pozycję komety
Halleya na niebie przy jej ukazaniu się około r. - 2312. Jak
widać z tablicy I, przejście jej przez perihelium najbliższe do
tego roku przypada na rok - 2319. Najtrudniejszą rzeczą przy
tych badaniach było znalezienie systemu elementów komety
dla tak odległej chwili. Wyniki tych prac autora opublikowane
zoste.ły w skróceniu w Sprawozdaniach P. A. U. i ukażą się
w Acta Astronomica.
Otóż z obliczeń autora wynika, że kometa Halleya przeszła
przez perlheliurn w lutym lub na początku marca-- 2319 roku
i była widzialna w gwiazdozbiorze Ryb właśnie pod Jowiszem.
W przeciągu 29 dni zakreśliła na niebie łuk o długości 173°.
Widzimy więc, iż w ten sposób całkowicie potwierdza się notatka Lubienieckiego. Oblicze.nia autora znajdują częściowe
potwierdzenie również w kronikach chińskich, według których
jakaś kometa była widziana w roku - 2316 w gwiazdozbiorze
"Puchar- według zaś obliczeń autora było to na wiosnę- 2319 r.
3. Jak można widzieć z powyższych rozważań, stan badań
nad ruchem komety Halleya nie jest zadawalający. Toteż autor
postawił na Kongresie Międzynarodowej Unii Astronomicznej
w r. 1943 w Zurichu wniosek o konieczności przedłużenia badail nad orbitą tej komety o parę tysięcy lat wstecz p. n. e. tak daleko wstecz, jak to tylko będzie możliwe. Wniosek ten
został nie tylko uchwalony, ale ponadto wyrażono życzenie,
aby prace nad tym zagadnieniem spotkały się z należytym
poparciem.
Dla rozwiązania tego zagadnienia należałoby, według opinii
autora, sprawdzić raz jeszcze i opracować wyniki obserwacji
komety Halleya w latach 1910, 1835, 1759, powiązać z sobą
po dokładnym obliczeniu perturbacji od wszystkich planet ukazania się komety 1910- 1835, potem 1910- 1835- 1759
i postępować tak dalej wstecz aż do r. 451 n. e. Ponieważ moment przejścia przez perlheliurn w r. 451 n. e. został wyprowadzony z obserwacji bardzo dokładnie, więc opierając się
na wynikach prac powyższych należy obliczać -stosując maszyny elektronowe - perturbacje i systemy elementów komety przy-najmniej do r. 23.20 p. n. e., a może i dalej.
Zauważyć przy tym należy, iż w kronikach lub innych napisach starożytnych mogą być odnalezione nowe, dotąd nieznane wzmianki o· ukazaniach się komety Halleya.
4. Według badań radzieckiego astronoma B. W o r o n c o wW i e l j a m i n o w a jądro komety Halleya jest olbrzymim o średnicy przeszło 30 km -zbiorowiskiem luźnych brył meteo-
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rytowych o łącznej masie 3.10 1:1 ton. Możliwe, iż niektóre brył
dochodzą do 500 m średnicy lub nawet więcej. Jądro i głowa tej
komety, rozluźniaj4c się skutkiem działania Słońca, dały początek meteorowym rojom: Akwarydom I i Orionidom, z którymi Ziemia spotyka się corocznie. Wynika stąd, że ongiś wę
zeł dolny orbity komety Halleya (rys. 2) był znacznie bliższy

/
~

/
/

/

Ryf,. 2. Położenie orbity komety Halleya względem orbity Ziemi w czasie ul:<a:mia się komety w r. 2320 p. n. e. Linia TK oznacza kierunek
l Ziemi T ku komecie K w dniu 15 kwietnia 2320 r. p. n. e ., a jednocze.:lni(• ku gwiazdozbiorowi Ryb, w którym znajdował się Jowisz.
Linia e)" -2319,0 oż.nacza kierunek od Słońca do punktu równonocy
wiosennej w r. 2320 p. n. c. Liczby na orbide Ziem1 oznaczają położenia Ziemi na początku kolejnych miesi<;'Cy ..

orbity Ziemi niż obecnie. Nie można więc negować, że jeden
z odłamków tej komety mógł rzeczywiście spaść na Ziemię
w r . 466, jak to wspomniano wyżej.
Mogło się też zdarzyć, że przed tysiącami lat jedna z więk
szych brył jądra tej komety, lecąc na spotkanie Ziemi z pręd
kością względną 70 km/sek i trafiając na obszar "równowagi
niestałej", który według badań astronoma K. Jankowskiego
znajduje się w Oceanie Atlantyckim - mogła spowodować
zatonięcie Posejdonii, ostatniego skrawka zagadkowego lądu
Atlantydy. Autor niezupełnie zgadza się tu z opinią znanego astronoma N. B o n e f f a, dyrektora Obserwatorium
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w Sofii,
przejście

przez

według którego przyczyną zatonięcia
w pobliżu Ziemi lub nawet muśnięcie

jedną

z planetoid, co

wywołało

Posejdonii było
jej powierzchni
olbrzymi jednostronny

przypływ.

Jak można m. in. zauważyć z artykułu o Atlantydzie, zamieszc-.tonego w radzieckim miesięczniku "Znanije i Siła" (Nr 8,
1954) uczeni radzieccy odnoszą się do tego zagadnienia z należytą uwagą jak np. L B er g, członek Akademii Nauk, prezes Tow. Geograficznego ZSRR i laureat Nagrody Stalinowskiej. Można więc spodziewać się, że w ciągu lat najbliższych
zostanie ostatecznie wyjaśniona przyczyna i czas zatonięcia
Atlantydy kraju, którego cywilizacja, tak potężnie miała
wpłynąć na rozwój cywilizacji prehelleńskiej i kreteńskiej.

'

WŁODZIMIERZ

ZONN

Warsalwa

FIZYKA

,

KOMET

Jakkolwiek wiele innych zagadnień związanych z kometami
czeka jeszcze na rozwiązanie, to jednak sprawę budowy fizycznej komet i procesów, które się w nich odbywają w okresie
ich zbliżania się do Słońca, możemy traktować jako załatwioną
przynajmniej w głównych zarysach. Upoważnia to nas do
przedstawienia jej w sposób odmienny, niż się przedstawia
zazwyczaj zagadnienia nierozwiązane, kiedy to najprzód przedkłada się czytelnikowi cały materiał faktów i obserwacyj, potem zaś dość nieśmiało wysuwa się tę czy inną hipotezę, tłu
maczącą i wiążącą w pewną całość fakty i obserwacje. Naszą
opowieść o budowie fizycznej komet możemy śm1ało zacząć
od teorii wiążącej w calość wszystkie niemal fakty znane,
uzupełniając jedynie tę opowieść faktami i obserwacjami dla
udokumentowania słuszności naszej teorii. Takie potraktowanie tematu jednocześnie ułatwi czytelnikowi szybkie zrozumienie całości, nie wprowadzając go bynajmniej w błąd.
Otóż komety są to zbiorowiska ciał stałych, prawdopodobnie
dość drobnych, o nieznanym jeszcze bliżej składzie chemicznym
zbliżonym jednak do składu chemicznego meteorów lub obło
ków pyłu kosmicznego. Wewnątrz tych ciał stałych są "rozpuszczone" przeróżne gazy, głównie związki węgla z wodorem,
z azotem lub tlenem.
Dla niektórych czytelników słowo ,.rozpuszczone" może się
wydać niezrozumiałe. Otóż również i na Ziemi mamy wiele
przypadków tego stanu rzeczy. Ciała stałe są w ogromnej więk
szości w swojej mikrostrukturze kryształami, mimo że tego
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okiem" nie da się zobaczyć. Jeśli jednak będziemy
je badali metodami bardziej subtelnymi, stwierdzimy, że atomy
tworzące dane ciało są powiązane ze sobą w pewne twory
geometryczne o różnym kształcie w przypadku różnych ciał,
tworząc to, co nazywamy siatką krystaliczną. Np. to, co popularnie nazywamy żelazem, może mieć różną strukturę krystaliczną i w związku z tym różne właściwości fizyczne ...
Pomiędzy atomami tworzącymi siatkę krystaliczną ciała
stałego mogą się znaleźć wolne atomy jakiegoś innego ciała,
np. wodoru lub tlenu; otóż atomy te będą wtedy jakby "rozpuszczone" w danym ciele stałym 1 ), nie będą bowiem mogły
swobodnie opuszczać tego ciała ze względu na występowanie
pewnych sił temu przeciwdziałających.
Otóż atomy "rozpuszczone" w ciałach tworzących tzw. jądro
komety nie mogą ich opuścić tak długo, jak długo kometa
jest z dala od Słońca i wobec tego panuje w niej niska temperatura. Nic też dziwnego, że z dala od Słońca widmo komety
nie wykazuje obecności tych gazów. Widmo to je:-;t wtedy
bardzo podobne do widma Słońca, a jest takim dlatego, że
w bryłach stanowiących jądro komety następuje jedynie r o zpro s z e n i e światła słonecznego, i to rozproszenie niezależne
od długości fali promieniowania padającego, ponieważ bryły
te mają rozmiary znacznie większe od długości fali promieniowania. Jedynie w bardzo nielicznych przypadkach (wtedy
gdy komety są stosunkowo blisko Słońca) występuje czasami
\Vzrr.ocnienie części fioletowej widma komety. Wynika to stąd,
że na powierzchni brył stanowiących jądro komety znajdują
się jakieś gazy, które, jak wiemy na przykładzie chociażby
naszej atmosfery, znacznie silniej rozpraszają promieniowanie
o krótkiej fa1i (fioletowe i niebieskie), niż promieniowanie
długofalowe
W miarę jak kometa zbliża się do Słońca, temperatura jej
rośnie, "ożywia się" zatem ruch termiczny atomów lub cząste
czek gazów ,,rozpuszczonych" w bryłach stanowiących jądro

komety. Poszczególne

cząsteczki opuszczają

wtedy te

bryły,

ponieważ ich energia kinetyczna wystarcza już na pokonanic
sił utrz y mujących je wewnątrz brył. Gazy te coraz obficiej
pojawiają się na powierzchni tych brył i tworzą to, co nazywamy głową komety: jasną dużą otoczkę dokoła małego jądra
komety. Otoczka ta częściowo również rozprasza promieniowanie
1) Ten stan nazywamy
okludowanymi.

okluzją,

gazy

zaś

.,rozpuszczone" nazywamy

Edmund Halley

K0meta ITallcya po::lczas ukazania si jej w roku 1010. Zdjc;cic wykonano
dnia 2. czerwc::t HllO r.

26

września

24

pa ź dziernika

19 listopada

'f

Rozwój komety Cunningham z roku 1940. Początkowo kometa
bardzo mała i słaba; około l grudnia w miarę zbliżan ia się do
Słońca zaczyna wytwarzać się ogon komety. Wszystkie zdjęcia
wykonano w tej samej skali i przy tym samym czasie ekspozycji.

Krakowskie Obserwatorium Astronomiczne przed przebudową w latach 1358/59.

Krater kosmiczny o średnicy 80 m odszukany w Pamirze w ZSRR nad rzeką Aksu
i zbadany przez uczonych radzieckich

Mniejszy krater kosmiczny o

średnicy

16 m

odległy

o

~50

m od poprzedniego
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słoneczne na nią padające, jednak
pełnie "zagłuszany" przez inny, w

ten proces jest wtedy zuwyniku którego następuje
wysyłanie przez otoczkę promieniowania "własnego", jakkolwiek słowo "własne" ma tuta; dość ograniczony sens. W otoczce
następuje proces zwany w fizyce fluorescencją, polegający na
tym, że cząsteczki gazów pochłaniają promieniowanie na nie
padające; w wyniku tego pochłaniania następują w nich pewne
zmiany (które fizycy nazywają pobudzeniem , a których szczegółowo tutaj nie będziemy opisywali); powracając do stanu
pierwotnego cząsteczki wydzielają ów nadmiar energii, który
pochłonęły, również w formie promieniowania, odmiennego
jednak od pochłoniętego, bo posiadającego inną barwę. Podobny
proces następuje np. w nowych urządzeniach do oświetlenia,
gdzie świeci warstwa roz,mieszczona na ściankach lampy pod
wpływem innego rodzaju promieniowania, oświetlającego je
od wewnątrz (promieniowania tego nie widzimy).
Otóż promieniowanie powstające w wyniku fluorescencji
ma, jak mówiliśmy, inny charakter, niż promieniowanie pochłonięte: j~go widmo jest tzw. widmem liniowym, a więc
widmem, składającym się z pojedynczych linii, lub pasm.
Z położenia tych linii lub pasm wnioskować możemy
o składzie chemicznym gazów wydobywających się z jądra
komety: gazami tymi są następujące związki i cząsteczki:
OH, NH, CN, C 2 , CO, N 2 , CH2, NH2···
jak widzimy, najczęściej związkami wodoru (H) z wę
glem (C), azotem (N) i tlenem (0).
Najsilniejsze są zazwyczaj pasma cząsteczki węgla C 2 ,
które znajdują się w zielono-żółtej części widma i one to sprawiają, że kometa w pobliżu Słońca posiada żółto-zieloną barwę.
Na wydobywające się z jądra komety gazy działa dość silnie
ciśnienie promieniowania słonecznego, które powoduje, że wiele
pośród nich zostaje odrzuconych od jądra w kierunku przeciwnym niż Słońce, a więc w kierunku biegu promieni słonecz
nych. W ten sposób tworzy się za głową komety większy lub
mniejszy warkocz, zależny od tego, jaka jest odległość komety
od Słońca i ponadto zależny od składu chemicznego gazów
wydobywających się z komety (p. fot. na wkładce).
Aby zrozumieć tę drugą zależność, musimy sobie uprzytomnić, że na każdą cząsteczkę gazów wydobywających się z głowy
komety działają dwie głównie siły: siła przyciągania Słońca,
która jest wprost proporcjonalna do masy cząsteczki, a więc
w przybliżeniu do t r z e c i e j p o tę g i jej średnicy (jeśli
przyjmiemy, że cząsteczka jest kulista), oraz siła ciśnie-nia probędące,
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mieniawania słonecznego, działającego w kierunku przeciwnym
niż siła pierwsza, a zależna od powierzchni p1 zekroju czą
steczki; siła ta jest więc proporcjonalna do kw a dr a t u promienia cząsteczki 1). Stosunek tych dwóch sił działających na
każdą cząsteczkę jest zatem proporcjonalny do promienia, zależy więc od rozmiarów cząsteczki. W cząsteczkach małych
stosunek ten jest mały i wobec tego cząsteczka szybko ulega
wyrzuceniu z głowy, podczas gdy cząsteczka duża w tych samych warunkach n i e ulegnie wyrzuceniu z głowy komety
i pozostaje w niej na czas dłuższy. Całą tę spraw~ komplikuje
jeszcze to, że niektóre wydobywające się z jądra gazy ulegają
szybkim przemianom chemicznym pod wpływem silnego działania na nie promieni słonecznych. Dlatego też związki nietrwałe, zanim się dostaną do warkocza komety, ulegają rozpadowi lub przemianie; do warkocza komety dostaja si~ jedynie
cząsteczki trwałe (CO,N 2), o czym świadczy dobitnie widmo
warkocza komety, składające się niemal wyłącznie z pasm
t:vch właśnie związków.
Powróćmy jeszcze na chwilę do sprawy sił działających
na każdą cząsteczkę gazu wydobywającego się z jądra komety.
Jak powiedzieliśmy, stosunek tych sił jest zależny orl rozmiarów cząsteczki, zatem i ruch tej cząsteczki pod wpływem obu
sił będzie r ó ż n y dla cząsteczek o różnych rozmiarach Opielając się na tych przesłankach, słynny B re d i t h i n opracował całą teorię form warkoczy komet, w której rozpatrzył różne
gatunki cząsteczek i przewidział jaką formę musi mieć warkocz komet składający się z cząsteczek o różnym składzie chemicznym. Teoria Breclichina dała dobrą zgodność z wszystkimi
danymi obserwacyjnymi i obecnie jest udoskonalana przez
wielu radzieckich astrofizyków; ze względu jednak na to, że
zrozumienie jej wymaga dość gruntownej wiedzy matematycznej, nie zagłębiamy się w teorię Bredichina, ani w jej modyfikację współczesną.

W miarc~ oddalania się komety od Słońca wszystkie opisanetu procesy stopniowo zwalniają swoje tempo i w ko!lcu ustają.
Warkocz komety znika, ponieważ jądro komety w niskiej
temperaturze przestaje .,wypuszczać'· dalsze cząst czki; znika
powoli głowa komety, w niskiej bowiem temperaturze nastę
puje proces w pewnym sensie odwrotny : cząsteczki gazów
przymarzają do jądra i część ich z powrotem dostaje się
do wnętrza brył stanowiących jądro komety. Kometa powrac1:l
1

)

Wob~

C7qstcczck

bardzo

możemy

małej

masy

jądra

~miało zaniedba{~.

komety, przyci<)ganie przez ni4
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do ~tanu w jakim się znajdowała przed zbliżeniem się do Słońca
z tą może niewielką różnicą, że część swoich gazów pozostawiła w przestrzeni międzyplanetarnej, tę część, która stanowiła
jeszcze niedawno warkocz komety i która rozproszyła się w okolicach bliskich Słońca. Różnicę tę nazwaliśmy niewielką dlatego tylko, że masa pozostawionych w okolicy Słońca cząste
ez0lr jest na ogół bardzo mała w porównaniu z masą całej komety, która z kolei jest niezmiernie mała w porównaniu z masą
przeciętnej planety w naszym układzie planetarnym.
Tak oto w ogólnych zarysach przedstawia się sprawa .fizyk1
komet, w której pozostało jednak jeszcze wiele zagadnień do
rozwiązania. Najbardziej chyba aktualnym jest wyjaśnieni
dość wyraźnych różnic w składzie chemicznym gazów okludowanych w kometach; w związku z tym pozostaje odmienneich zachowanie się i odmienny typ warkocza, który się twoich zachowanie się i odmicnnny typ warkocza, który się tworzy przy tych kometach. Interesujące również byłoby zbadanie
gazów okludowanych w meteorytach, w których również wykryto gazy, jednak o innym nieco składzie chemicznym (CH.1 •
C02 , N 2), przy tym w różnych meteorytach stwierdzono obecność różnych gazów. Na tej drodze można by ustalić jakieś
dalsze lub bliższe fizyczne "powinowactwo" meteorów z kometami.
I wreszcie zagadnienie pochodzenia komet, które nie jest
wprawdzie typowym zagadnieniem astrofizycznym, ma jednak
tak kapitalne znaczenie dla całości zagadnień kometarnych, że
iego rozwiązanie rzuciło by niewątpliwie wiele nowego światła
i na sprawę fizyki komet.

KRONIKA
Przyroda

zaćmień f

Aurigae

W czasopiśmie angielskim "The Observatory" ukazc'lła się ciekawa
praca z. Kop a l a dotycząca gwiazdy zaćmiemowej E Aurigae. Gwiazda ta bardzo jasna, widoczna gołym okiem (około 3m) stanowi prawdopodobnie układ podwójny o widmie pojedyńczym. Główny składnik
typu widmowego cF5p podlega raz na 27.1 lat zakryciu przez niewidzialnego towarzysza. Zaćmienie trwa około dwóch lat i posiada kilka
osobliwości, które sprawiają kłopot przy tworzeniu jaldegokolwiek modelu budowy tego układu:
l) Gwiazda w minimum pozostaje około 330 dni. W tym okr sie blask
jej spada o om.s. Występuje WYraźne ,.płaskie dno".
2) Widmo gwiazdy w czasie minimum nic zmienia si<;, jest takie jak.
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w czasie pełnego jej blasku, t. zn. typu cF5p (widmo głównego skład
nika).
3) Amplituda zmian blasku jest niezależna zupełnie od długości :fali.
4) Widmo badane podczas ostatniego zaćmienia gwiazdy w latach
1928-1930 wykazało przesunięcie linii absorpcyjnych i ich asymetrii'
jeszcze przed zaćmieniem (brzeg profilu linii od strony fal długich
bardziej stromy niż od strony fal krótkich). Asymetria wzrasta aż do
początku zaćmienia całkowitego, a następnie po trzecim kontakcie
linie stopniowo odzyskują kształt symetryczny.
W celu wyjaśnienia tych osobliwości Ku i p er, S t r u v e i S t r o mgr n wysunęli hipotezę, że minima E Aurigae spowodowane są zakryci~m składnika głównego, zwanego składnikiem F, przez zjonizowaną warstwę gazów należących do składnika drugiego. Jonizacja według tej hipotezy wywołana jest działaniem promieniowania ultrafioletowego składnika F. Ekstynkcja blasku f Aurigae powstaje na skutek
rozproszenia na elektronach.
Ilościowa analiza tego modelu prowadzi jednak do poważnych
trudności już na samym początku. Zjonizowana warstwa bowiem, po-

c

wodująca

obserwowaną ekstynkcję, musiałaby

mieć znaczną

gęstość

elektronów. Składnik F, aby dost3rczyć potrzebnej ilości elektronów,
powinien posiadać nadwyżkę promieniowania ultrafioletowego przekraczającą 100-1000 razy promieniowanie w tej dziedzinie widma ciała
doskonale czarnego. Ciało doskonale czarne promieniujące w temperaturze 60000-7000°K (taka temperatura odpowiada typowi widmowemu F) spowodowałoby powstanie warstwy wolnych elektronów, w której r02pro~zenie wywołałoby ekstyncję zaledwie om.os, a nie obserwowanq om.e. Przy obserwowanej wielkości tempe::-atura ciała doskonale
czarnego musiałaby być równa około 20000°K Taka temperatura jednaJ.;: ni~ odpowiada typowi widmowemu E Aurigae.
Model ZJOnizowanej warstwy (Kopal nazywa go modelem yerksowskiml nic zd'lie również sprawy 7 l.:~ztałlu krzywej blasku. Krzywa
podczas minimum wykazuje niezależność jasności od fazy. Krzywa zaś
teoretyC".ma, obliczona na podstawie modelu yerkso 1vskiego posiada wypukłosć w cz.as1e minimum (Stromgren przyjmował składnik F za
punkt). Jeśli przyjąĆ' skońc;:one rozmiary kątowe składnika F wówczas otrzymuJe się wynik jeszcze gorszy.
Trudności starano się uniknąć wprowadzając do modelu yerksowskiego pewne poprawki. Tak np. S c h o e n b er g i Jung przypuszczali, iż rozpraszanic światła składnika F zachodzi nie na wolnych
elektronach, lecz na półprzeźroczystej otoczce towarzysza, składającej
się z pyłu o rozmiarach cząstek wystarczająco dużych, aby nie wy!->tqpowato roz.praszanie rayleighowskie (selektywne).
W tym modelu poprawionym pozostaje jednak trudność wytłuma
czcni•t płaskiego dna. Bez względu na to, jak cienka byłaby taka
•nloczka, rozpraszanie jej nie da minimum o stałym blasku.
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W obecnej pracy Kopal pragnie wykazać, że wszystkich wspomnia
nych trudności moi.na uniknąć, jeśli przyjąć, że w czasie minimum
składnik F podlega
zakryciu przez półprzeźroczysty płaski pierścień
otaczający towarzysza. Pierścień taki powinien się składać z cząstek
10 lub więcej razy przekraczających rozmiarami efektywną długość
fali tak, że światło przechodzące przez niego ulegałoby rozproszeniu
nieselekiywnemu. Wszystkie oceniane rozmiary towarzysza dotyczy]'yby rozmiarów zewnętrznego brzegu pierścienia.
W dzisiejszych cz.asach hipoteza istnienia pierścienia powodującego
zaćmienia nie jest nowa. Wysuwano ją już w związku z charakterem
zaćmień niektórych ukła.dów gwiazd podwójnych. E Aurigae tym róż
niłaby się od tamtych, że hipoteczny pierścień otaczałby nie gwiazdę
główną lecz towarzysza.
Masę owego pierścienia autor ocenia na 30 MO (mas Słońca). Gdy
z kolei wstawić tę wartość w funkcję mas i przyjąć nachylenie orbity
towarzysza do płaszczyzny nieba równe 70°, to na masę składruka głów
nego otrzymuje się wartość oko1 o 50 MO. Masa ta jest nieco większa
niż w modelu yerksowskim, nie jest jednak w sprzeczności z typem.
widmowym składnika głównego.
W roku 1955 rozpoczyna się zc>.ćrnienie tej ciekawej gwiazdy, które
trwać będzie aż do roku 1957. Kopal zachęca gorąco do jak najliczniejszych obserwacji podczas zbliżającego się minimum, jest bowiem
przekonany, że rozstrzygną one w :ele spornych kwestii. Szczególny nacisk kładzie zwłaszcza na obserwacje następujące:
l. Fotoelektryczna fotornetria w jak najszerszym zakresie długości fali
w oelu sprawdzenia w jakich granicach rozpraszanie zaćmiewającegQ,
ciała jest n!eselektywne.
2. Spektroskopia w dużej dyspersji podczas zaćmienia, w celu przekonan:a się, czy linie widma gw:azdy F do?.nają rozszczepienia
w pobliżu środka głównego minimum. Zbadanie, kiedy wystQpuje
takie rozszczepienie, jeśli występuje. Zbadanie następnie polaryzacji
rozszczepionych linii w:dmowych.
3. Poszukiwanie choćby śladów polaryzacji w świetle E Aurigae podczas minimum i zbadanie - jPśli polaryzacja światła zachodzi czy stopień jej nie jest przypadkiem zależny od fazy.
Badania zwłaszcza nad polaryzacją światła zaćmionej gwiazdy maJa
ogromne znaczenie w związku z wysuwanymi hipotezami budowy układu
F Aurigae. Gdyby zaćmienie następowało na skutek rozproszenia przez
warstwę wolnych elektronów, to światło gwiazdy powinno być częściowo
spolaryzowane. Podczas ostatniego zaćmienia w latach 1928-1930 obserwacji tego typu nie prowadzono. Obecnie technika pomiarów polaryzacyjnych rozwinęła się znacznie. Jeśli zatem gwiazda nic wykazujcpodC7.as minimum choćby w małym stopniu polaryzacji światła za4

:22

•

URANIA

leżnej od fazy, hipoteza wolnych elektronów jako czynnika powodują
-cego ekstynkcję światła f Aurigae musiałaby być ostatecznie odrzucona.
Według The Observatory 74. Nr 878 (1954\
M. K.

Kwadrantydy

Tak na,~wano przed stu laty rój meteorów promieniujących z gwiazdozbioru dziś juz zm:zuconego: Kwadrans Murowy, położonego pomiędzy
mokiem a Wolarzem. Rój ten pojawia się w pierwszych 5-ciu dniach
roku i trwa tylko ~ godzin. Ta krótkotrwałość dowodzi dużego zagęszczenia roju i stosunkowo nicdawnego jego powstania. Kwadrantydy zbadano ostatecznie w styczniu 1951 r., wizualnie, fotograficznie
.oraz za pomocą metod rad'lrOWYCh. Zaobserwowano w sumie 115 meteorów. Wykazały cne prędkość ruchu 41 kmlsek. w odniesieniu do
:rodka Ziemi. Obliczono orbitę roju, którą stanowi rozległa elipsa silnic wydłużona (o mimośrodzie 0,74), nachylona pod kąi.cm 70° do pła
szczyzny drogi ziemskiej. Punkt przysłoneczny elipsy leży w pobliżu
drogi Ziemi, odsłoneczny zaś dalej niż orbit'a Jowisza. Meteory na JC<len obieg Słońc::>. zużywają 7.2 lat.
J. G.
100-lecie

śmierci

W. Wiszniewsldego

W roku 1955 przypada 100 rocznicp. śmierci polskiego astronoma
W W i s z n i e w ski e g o. Wisznicwski, nic mając możności pracy
naukowej w Polsce będącej pod rozbiorami. przeniósł się do Rosji 1 tam
przez 50 lat pracował w Petersburskicj Akademii Nauk i w obserwatorium Akademii Był jednym z WYbitnych astronomów-obserwatorów pierwszej połowy XIX wieku. posiadającym światową sławę.
Oprócz pr<lc czysto astronomicznych zajmował się również naukami
pokrewnymi. Między ilmymi jego zasług<) jest założenie ścisłych podstaw pod k<lrtografię europej'lkiej części Rosji. Wzmiankę o Wisz.n.iewskim zamieszcza radzieckie pismo Astronomiczeskij żurnal (tom. XXXI
sfr 399) przypominając, że był Polakiem.
K. R.
Dwa nowe kratery kosmiczne

Siady. meteorów na powierzchni Ziemi należą do rzadkości. Pozo. tawiają je bowiem tylko okazy duże, na tyle masywne, by - po
przebiciu atmosfery ziemskiej - :rozporządzały jeszcze energią ruchu
dostateczną do zanurzenia się w teren. W takim wypadku tworzą sic
kratery zwane kosmicznymi. Znamy ich zaledwie parę dziesiątków. Do
tej liczby rależy dodać dwa nowe ostatnio odkryte w Pamirze w ZSRR.
Badania przeprowadzili dwaj uczeni radzieccy: A. M. B a c h ar e w,
meteorytolog i S. A. Z a c h ar o w, geolog. Kratery te znajdują się
w masywie gór Menchadżyr. Oba leżą nad 1zeką Aksu, w jej środko
wym biegu, na wysokości 3670 m. Glebę stanowi t'am wierzchem łupek.
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w do nej 7.8" warstwic wapień. Współrzędne kratcr<'>w odczytono z mapy
l : 100000.
Pierwszy krater Wl''kszy ( q;
+ 38" ;;· 54", ')..
- 74n 16 50") ma
.'-rednicę 80 m (por. fot. na wkładce). głębokość 20 m. Otoczony jest
wałem o wysokości 5-8 m. Drugi krater, odległy 250 m na południe
{)d pierwszego. ma średnicę 16 m. Meteory, które wyżłobiły kratery,
musiały spaś(· stosunkowo niedawno, ponieważ wśród ludności utrzymuje sic; tradycja "Czogłgan-Tusztu", co oznacza .,miejsce, gdzie spa<Ha błyskawica " . Otoczenic kraterów nosi ślady działania wysokiej
temperatury, jaka wywiązała się w chwili spadku na skutek nagłej
przemiany ener"ii ruchu na energię cieplną. Skały wapienne są obtopione na powierzchni. ślady działania wysokiej temperatury sa widoczne w promieniu '300 m.
Obaj badaC7-e tłumaczą powstanie kraterów w następujący sposób.
Gd) meteor uderzył w teren, zam1enił się albo całkowicie, albo czę
.-;dowo, w gaz. Były to pary żelaza z domieszką niklu. Temperatura
ich się~ała prawdopodobnie 4 000°. Meteor, który wytworzył mhiejszy·
krater, spadał -w J. ierunku od N do S prawic w płaszczyźnie połud
nika, pod kątem nie mniejszym niż 20°-25°. Szybkość spadku musiała
b~·ć bardzo duża. Odchylenie igły magnetycznej w południowej części
tego krnteru wskazuje na obecność pod ziemią resztek meteoru. Jak
dotąd, nie wydobyto żadnych odłamków. Kratery wymagają dalszego
bHdania.
J. G .
.,Elektronowy okular" dla teleskopów astronomicznych
Tak z.wane elektronowo-optyczne tra."lsformatory obrazu zastosowac
możemy w teleskopach astronomicznych. Tr.a'nsformator taki zawiera
wan:;iw~ światłoczułą, z której pod wpływem padającego światła v·ylatują fotoelektrony; fotoelektrony te zostają następnic przy pomocy soczewek clekronowych utworzonych przez odpowiednie pola elektryczne
rzutowane na ek:an fluoryzujący w ten sposób, że tworzą na nim obraz
przedmiotu wysyłającego światło. Jeżcli urządzenie takie zasLt;,:ujemy
w okularze teleskopu Hstronom1czncgo. wówczas na ekranie otrzymamy
obraz obserwowanego ciała niebieskiego. Zastosowanie takich transformatorów obrazu. ma tę cenn:l zalctc:, że, dobierając odpowiednią warstwę
światłoczułą, możemy uzyskać czułość takiego unąclzcnia w obszarze
niewidzialnego gvł:vm okiem promieniowania podczerwonego lub nadfioletowego. Na cl\ranic obserwujemy wtedy już wizualnie obrazy róż
nych obiektów nicbieskich w tych obszarach widma. Tak na przykład
na powh.:rzchni Wenus przy obsc.-wacji w promieniow:aniu nadfioletowym dostrzec można plamy nicdostrzegalne przy obserwacjach świa
tła widzialnego. Poważną wadc: takich "elektronowych okularów" stan.owi jednak to, że traci się w nich około ?m, a więc stosować je
można tylko przy dużych teleskopach i to do obserwacji tylko bardzo
ja.".nych obiektów.
A. S.
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NASZA 0l{LADKA
K.t·akowskie Obserwatorium Astronomiczne.
Cykl widoków obserwatoriów polskich rozpoczynamy od widoku pofasady Obserw'11orium Krakowskiego, najstarszegoz poJgkicb obserwatoriów astronomicznych.
Przejście Wenus przed tarczą S1011ca w r. 1761 stało się bodźcem do
założenia w Krakowie obserwatorium. Zamówiono wówczas niektóre
narzędzia, które nadeszły z Wicdnia w r. 1764. Dopiero jednak kołłąta
}owska reforma studiów wpłynęła decydująco i w r. 1782 rozpoczęto
budOWE: gmachu w Ogrodzie Botanicznym, którą ukończono w stanic
'>Urowym w roku 1787. Cztery dr.tlszc lata zajęło wykońc;·anJe gmachu
i urz!ł(izanie właściwego obserwatorium. Już w 1788 Jan śni a d e ck i,
pierwszy dyrektor Obserwatorium Krakowskiego obserwuje zaćmienie
Słońca, a w dwa lata później zaónien.ie Księżyca. Pierwsze obserwacjew gotowym już gmachu datują się z dnia 10 października 1791 r.
Pierwotnie gmach Obserwatorium wyglądał inaczej: był to zgrabny.
jednopiętrowy pałacyk z dużym tarasem i belwederkiem, z dwiema
stożkowymi wieżyczkami do obserwacyj astronomicznych (zob. ryc. na
wkładce). Ten jego estetyczny wygląd zepsuła bezpowrotnie późniejsza
pi'Zebudowa w latach 1858/9, która nadała gmachowi Obserwatorium
dzisiejszy wygląd.
Doprowadzenie budowy Obserwatorium do końca było zasługą Jana
Sniadeckiego, który następnie zapoczątkował w założonym przez siebi
zakładzie ożywioną dZlałalność naukową, nadając jej kierunek utrzymany w głównych zarysach do dnia dzisiejszego. Sniadecki, czynny na
tej placówce do roku 1803, dużo obserwował, ogłaszając wyniki w efemerydach v.icdeńskich oraz w ,.Monatliche Korrespondenz" lnrona
Zacha. M. in. odszukuje na nowo pierwszą planetoidę, Ceres, odkryta
przez P i a z z i e g o a następnie zagubioną. W kwietniu 1802 r. odkrywa
::;amodzielnie drugą z planetoid Pallas. W tym jednak odkryciu ubiegł go
O l b er s. Wyznacza bardzo dokładnie współrzędne geograficzne Obserwatorium. Dokonuie licznych obserwacyj Słońca, Księżyca, planet, zakryć
gwiazd przez Księżyc.
Po ustąpieniu Sniadeckiego, kierownictwo Obserwatorium prZl..'Chodz.iło z rąk do rąk. I tak przez dwa lata (1803-4) miał je Józef L ę ski,
potem profesor Józef C z e c h, wreszcie profesor Kod e s c h. W r. 180a
objął je Jan .Józef L i t t r o w, który dużo obserwował i starał się o powlęk5zenie zbioru nalfzędzi. W r. 1810 profesorem astronomii i dyrektorem Obserwatorium został z powrotem Józef Łęski, dzierżąc to stanowlsko przez 13 lat (do r. 1824). W pomyślny okres rozwoju wstąpiło
Obs(;:-watorium Krakowskie z chwilą objęcia jego kierownictwa przct.
Maksymiliana W e i s s e g o, w r. 1825, a posady adiunkta przez Jana
Kar. tego S t e c z k o w ski e g o. W czasie tym wzbogaciło się znacznic
instrum~ntarium zakładu oraz biblioteka. Rozszerzono wówczas program
bndań astronomicznych, dodano pomiary magnetyczne. W czasopiśmie
.. Astronomlsche Nachrichten~ umieszczano liczne obserwacje planet
i komet, zakryć gwiazd przez Księżyc i zaćmień.
Weisse występował wielokrotnie bardzo energicznie u władz o przebudowę, a raczej o wybudowanie nowego obserwatorium; starania te
doprowad7.iły do wspomnianej już wyżej przebudowy gmachu Obserwatorium w latach 1858 i 1859. Wybudowano nową klatkę schodową, dobudowano skrzydła na II piętrze, przez co przybyły 4 pokoje oraz wybudowaoo dwie nowe kopuły, kasując równocześnie stare wieżyczki
łudniowo-wschorln'ej
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obserwacyjne wraz z kręconymi schodkami oraz słupy, które zajmowały
sali obserwacyjnej.
W r. 1862 objął kierownictwo Obserwatorium prof. Franciszek Kar1 i ń s k i, którego zasługą było m in. odkrycie długookresowej gwiazdy
zmiennej w gwiazdozbiorze Kruka.
Następcą Karlińskiego był wybitny geofizyk, Maurycy Pius Rud z k i,
który w 1903 r. założył w jednej z piwnic Obserwatorium stację sejsmo~raf1czną. Ani za Karlińskiego ani za Rudzkiego instrumentarium Obserwatorium nie powiększyło się wybitnie.
Po śmierci Rudzkiego (1916) następuje okres, w którym Obserwatorium, pozbawione kierownictwa, podupada. W takim stanie obejmuje
je w roku 1919, niedawno zmarły prof. Tadeusz B a n a c h i e w i c z. Już
w pierwszych latach Obserwatorium zyskuje kilka narzędzi o nieco
większych rozmiarach, za pomocą których pracownicy przystępują do
bserwacji nieba, głównie gwiazd zmiennych zaćmieniowych, które z cza,;em stają się główną domeną pracy Obserwatorium. W r. 1922 zostaje
założona górska stacja astronomiczna na górze Lubomir (dawniej Ły
sina), która aż do spalenia przez Niemców w r. 1944 wybitnie iPTZYr
czynia się do zwiększenia materiału obserwacyjnego. Tam też zostaje
odkryta pierwsza w Polsce kometa (L. O r ki s z w r. 1925); 5 dalszych
jeszcze komet odkryją: Wł. Lis na Lubomirze (l) i prof. A. Wilk w Krakowie (4). Zaczynają ukazywać się różne publikacje, jak Cyrkułarze
Ob~erwatorium Krakowskiego, Acta Astronomica, Rocmik Obs. Krak.,
wraz z Dodatkiem Międzynarodowym, poświęconym głównie gwiazdom
zmiennym oraz szereg wydawnictw okazyjnych. Wiele prac ogłasza się
w czasopismach naukowych zagranicznych.
Personel Obserwatorium bierze udział w 4 ekspedycjach zaćmienio
wych (w latach 1927, 1932, 1936 i 1954), w czasie których obserwuje
.zaćmienia Słońca przy pomocy nowych narzędzi pomysłu prof. T. Banachiewicza tzw. chronokmcmatografów
Przy obserwatorium czynna jest bez przerwy od roku 1829 stacja
meteorologiczna pierwszego rzędu; jest to bodaj n3jdłuższy ciąg obser'vacji meteorologicznych czynionych w jednym miejscu w Europie.
część

J. Pagaczewski.

OBSERWACJE
B. SZCZEPKOWSKI

Klasyfikacja magnetyczna plam
Dzięk! zapałowi

"słoneczników",

słonecznych

obserwacje Słońca w Polsce rozwijają się pomyślnie i wielu z obserwatorów rozszerza zakres
swoich dotychczasowych obserwacji; chciałbym podać niżej klasyfikację magnetyczną plam słonecznych H a l e i N i c h o l s o n a. Opracowali ją oni na podstawie swych badań w latach 1915-1924, w obserwatorium na Mt. Wilson.
Klasyfikację tę móglby stosować każdy z naszych obserwatorów
'· miarę swoich możliwości, ob~erwując plamy i pochodnie. Niektórzy
ru naszych "słoneczników" zapewne już ją stosują. Zebrany materiał
~tatystyczny tego rodzaju mógłby napewno stać się bardzo interesującym.
Wszystkie plamy słoneczne mają pola magnetyczne o natężeniu od
100 erstedów u najmniejszych (dostępnych pomiarom) do 4 000 erstedów
u największych spotykanych. Są to natężenia kolosalne. Natężenie pola
polskich
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magnetycznego jest największe w środku plamy, a spada do zera przy
granicy półcienia.
Często obserwujemy grupy plam złożone z wyraźnych dwóch plam
głównych. Otóż pierwszą z nich oznaczamy literą P (licząc od strony,
w którą Słońce się obraca), a drugą koń
N
cową F (patrz rys. l, strzałki pokazują
kierunek obrotu Słońca). W wyżej podanym
przypadku jest to typ grupy bipolarnej;
każda z tych głównych plam posiada biegun
przeciwny (N lub S). Biegunowość plam
zmienia się od minimum do m1mmum
aktywności Słońera (patrz Urania
24, 78
(1953) przy czym pLamy półkuli północ
nej mają bieguny odwrotnie rozłożone
ll'iż plamy półkuli południowej. Tak więc
period magnetyczny trwa przeclętnie 82
lata, zawierając w sobie dwa cykle sło
Rys. l .
necznej aktywności.
Najlepiej

pokaże

to tabelka l:
Tabelka

Cykl
słonecznej aktywności

1901-1913
1913-1923
1923 -1!133
193H -1ą44
194ł- -1954
1954 -

l-

Półkula północna
p

T

s

l

s
N
s
N
s

~

N

s

N

Dla scharakteryzowania
Hale i Nicholson (1938 r.)
a jest ona następująca:

Półknla południowa

--· p

F
N

N

l

l

właściwości

podali

l

N

s
N
s
N
s

magnetycznych

swoją

klasyfikację

l
ll

l
l

l
l

--

F

s
s
N
s

N

N

grup

plam,

magnetyczną,

Unipolarne grupy
Są to pojedyncze plamy lub grupy plam o jednym biegunie. Cz.asami główna plam::! i jej towarzyszące małe plamki mogą mieć przeciwne bieguny.
plama, często położona pośrodku powierzchni
Rys. 2.
Typ a
pochodni.
plama położona w przedniej (w kierunku obrotu
Typ ap
Iłys. 3.
Słońca) części powierzchni pochodni.
plama znajdująca się na tylnym krańcu poRys. 4.
Typ af
powierzchni pochodni .
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Rys. 3

Rys. 2

p

ocf
Rys. 4

Hys. 6

Rys. 8

Rys. 5

Rys. 7

Rys. 9
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Bipolarne grupy
Proste grupy składają się z dwóch plam, bardziej złożone - z dwóch
plam głównych i towarzyszących im plamek mniejszych, które wystę
pują szczególnie między plamami głównymi. Linia rozdzielająca na rysunku plamy o różnych biegunach, przechodzi w przybliżeniu przez
środek grupy.
Typ f:l

plamy główne posiadają w przybliżeniu jednakowe rozmiary.
Rys. 6.,
Typ BP
plama P jest znacznie większa od plamy F.
Rys. 7. . Typ Bf
plama F_jest znacznie większa od plamy P.
Najtrudniejsze do klasyfikacji są bardzo skomplikowane grupy typu:

Rys. 5.,

C o m p lex b i p o l ar n a

Rys. 8.

(~-y)

występuje

tu j a kby kilka bipolamych razem. W tych
grupach nie można rozdzielić na rysunku plam o róż~
nych biegunach, gdyż w bezpośrednim sąsiedztwie
głównych plam wyst ępują mniejsze o przeciwnych
biegunach.

Multipolarna (-y)
tu jakby kilka grup bipolarnych razem. W tych
netyczne są pomieszane ze względu na nieregularne
r-ozłożenie rplam.
W tabelce 2 przedstawiona jest klasyfikacja magnetyczna 2174 grup
plam, dokonana przez Hale'a i Nicholsona w latach 1915-1924:

Rys. 8.

występuje

T a helka

~f l ~ l ~ p l ~f

Rok

l

33

38

51

9

66

100

15
10

88

134

85

101

11
9

47
30

77
46

26
38
33
22

5

26

28

\

Ilość

l

h

l~ l

grup
3

14
16

2

28

1919

17
fl3
4-5
64
G2

1920

21

1921

11

33
34

1922

12
l
8

17
7
17

4

17

18

2
3

5
21

Hi
21

2

o

6

2

l

5
4
8

l 284

409

80

423

592

159

61

17

149

13

19

4

19

27

7

3

1

7

1915

1916
1917,6

1918

l!H3,6

1924

Ilość

l

2

grup

%

5185
75
f>4

9
B!

15

l

19

:ł96

9

3
4

21
9

l

25

296
168
140
78
37
87

4

8
3

2

o

1917.6 Maksimum aktywności Słońca.
1923.6 Minimum aktywności Siońca .
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34-0
450

8

12

l

o
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Ogólnie można stwierdzić, że około 600fo wszystkich grup plam,
to bipolarne, większość 7...aś grup unipolarnych - to bipolarne, u których zanikły plamy F. Grupy unipolarne występują więc najczęściej
po zaniku typu bipolarnego lub w etapie rozwoju grupy, przed pojawieniem się w niej plam nowych, jako typ wchodzący w skład
cyklu rozwojowego grupy.
Nasi "słonecznicy" mogliby spróbować stosować i taką klasyfikację
prz;y swoich obserwacjach Słońca, oczywiście w daleko mniejszym zakresie niż to czynili Hale i NicholEon, korzystający z wielu przyrządów
dla nas często niedostępnych.
Literatura:
W a l d m e i er:
1950 (przekład
GE. H a l e and SB.
(Papers of the

M.

Rezulaty i problemy isleuowa'lia Słońca. Mosk·Na
z niemieckiego, 1941).
N i c h o l s o n : Magnetic Observations of Sunspots,
Mt. Wilson Observatory, v. V part I and II, 1938).

Errata. Urania t. XXV, str. 377, w. 6 i 7 od d. zamiast Radziwonowic:.
ma być Radziwinowicz.

KALENDARZYK ASTRONONUCZNY
na styczeń 1955 r.
Wszystkie zjawiska podano w czasie środkowo-europejskim.
l. do 31. Przy użyciu lunet dostępne są jaśniejsze małe. planety: Westa
w pobliżu gwiazdy jota Byka, Hebe blisko gwiazdy beta. Raka,
a Euterpe pomiędzy Złóbkiem w Raku (Praesepe) a gwiazdą kappa
Bliźniąt, Współrzędne planetek przy końcu kalendarzyka, odniesione
do układu współrzędnych 1950,0 nc:1dają się do wniesienia do Atlasu
Skalnate Pleso.
3. Zjawiają się gwiazdy spadające Kwadrantydy, który<:h radiant leży
na granicy gwiazdozbiorów Bootesa, Herkulesa i Smoka.
4. 13h Ziemia znajduje się najbliżej Słońca.
4./5. Księżyc w ciągu nocy zbliża się do Plejad i zachodzi razem
z nimi.
6. 19h Jowisz w złączeniu z Uranem w odstępie 9' na południe. Urana
znajdziemy jako gwiazdę 6-tej wielkości, widoczną przez lornetki, powyżej Jowisza w odległości równej 1j3 średnicy
tarczy Księżyca.
W lunecie odwracającej obrazy, Uran znajduje się poniżej Jowisza.
7./8. Na lewo od Księżyca bliskiego Pełni świecą 3 jasne gwiazdy: Kastor, Polluks i Jowisz.
8. Uh 35m do 15h 30m nastąpi zaćmienie Księżyca przez półcień Ziemi,
w Polsce niewidoczne.
8. 21h 44m do 21h 57m przy Jowiszu widoczny jest tylko jeden satelita
III Ganymedes. Pozostałe jasne satelity są niewidoczne, bo satelita IV
Kallisto oraz I Jo przechodzą poprzez tarczę Jowisza, zaś satelita II
Europa jest zakryty przez Jowisza. W czasie od 2lh 33m do 23h 42m
na tarczy Jowisza obserwować można przez lunety dwie ciemne
plamki, cienie satelitów I. i IV.

30

URANIA

9. 4h Jowisz, a 5h Uran w złączeniu z Księżycem, świecącym 2° na południe od planet.
10. do .25. Wieczorami poszukiwać można światła zodiakalnego, widocznego pod koniec zmierzchu jako ~labą smugę światła, ułożoną wzdłuż
ekliptyki na niebie południowo-zachodnim.
ll./12. Pow:Yżej Księżyca znajduje się Regulus.
14. Rano od 4h 59m do 5h 24m na tarczy Jowisza widać 2 cienie satelitów.
14./15. Nad 'ranem znajdziemy poniżej Wenus w odstępie 81/2° czerwoną
gwiazdę pierwszej wielkości Antaresa.
15. · Wieczorem Mars znajduje się bardzo blisko punktu Barana, to jest
miejsca na niebie, w którym tarcza Słońca znajdzie się 21. III.
15. 21h Jowisz jest w przeciwstawieniu ze Słońcem.
15./16. W drugiej części nocy powyżej Księżyca w ostatniej kwadrze,
świeci Kł os Panny, gwiazda stała 1-szej wielk. gwiazdowej.
16. Uh Neptun w złączeniu z Księżycem w odstępie 7° na północ.
16. 15h Ur.an w przeciwstawieniu ze Słońcem.
·
17. 17h 55m do 18h 43m na tarczy Jowisza widać 2 cienie satelitów.
18. do 22. Nad ranem widać sierp Księżyca ze światłem popielatym.
18. 4h Saturn w złączeniu z Księżycem w odstępie 6° na północ.
18./19. Nad ranem świeQ Wenus na lewo od Księżyca. Bliżej Księżyca,
poniżej, znajdziemy Antaresa, zaś wyżej na prawo Saturna.
19. 3h Neptun w kwadraturze ze Słońcem.
19./20. 1h Wenus w złączeniu z Księżycem w odstępie 6° na północ. Nad
ranem znajdziemy Wenus jako Jutrzenkę powyżej Księżyca, który
w następne poranki znajdzie się coraz bardziej na lewo od Wenus,
coraz bliżej Słońca.
20. 2lh 02m S ońce wkracza w znak Wodnika. Tarcza Słońca świeci na
tle gwiazdozbioru Koziorożca i dopiero 16. II. przejdzie do gwiazdozbioru Wodnika.
.
2!1. 19h 50m do 21h 20m na tarczy Jowisza wfdać 2 cienie ' satelitów. ·
25. 16h Wenus . w największym odchyleniu 47° na zachód od Słońca.
W lune cie widać fazę połówki tarczy.
25. do 28. Wczes nym wieczorem widać sierp Księżyca, uzupełniony do
peł nej tarczy wyrażnie widocznym światłem popielatym.
25. 17h Merkury w złączeniu z Księżycrm w odstępie 5° na południe.
Zaraz po zachodzie Sł ońca może udać się odszukanie Merkurego jako
gwiazdy minus 1/2 wielk. świ e c ą cej na lewo poniżej Ksi ężyca. Planeta
w ciągu następnych dni sła bnie, lecz mimo to staj e się lepiej widoczna, bo odsuwa się od Słońca i zwiększa swą deklinację.
28. 9h Merkury w najwięks zym odchyleniu 18° na w schód od Słońca.
28. Wieczorem na lewo od K s iężyca świeci Mars, który rano o 6h będzie
w złączeniu z Księżycem, w odstępie 6° na południe.
30. -2h 54m do ·4h 42m przy Jowiszu widać tylko jednego satelitę.
30. 14h Neptun n ieruchomy w rektascenzji.
31. 2lh 44m do 23h 58m. Na tarczy Jowisza wi dać 2 cienie satelitów.
Minima Algola: 8d2.h5; 10d23.h3; 13d2Qh1; 16d16.h9 oraz 31dl.hO.
Minima główne Beta Liry: 5ct Uh; 18d gh oraz 31d 7·h.
Zjawiska w układzie satelitów Jowisza: Styc ze ń 1955 r.
c - ci e ń sat elity przechodzi przez tarczę Jowisza (ciemna plamka).
• - z asłonięci e przez ta rcz ę; o z, kz - początek (koniec) zaćmienia.
O - satelita niewidoczny, gdyż znajduje się na tle tarczy Jow"sza.
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Ola vduukania planetki należy w ciągu neregu pogodnych wieczorów wykonać dokładno
ryaunki z wazy.tkimi nawet najełabazymi gwiazdami dostrzegalnymi przez uiywan'ł lunetfł
w okolicy nieba wakazanej przez współrz~dne fpJanetki. Przez porównanie rysunków zna·
le&ć ntoŻ.na planetkfł jako t~ 1 poiród gwiazd, która zmieniała swe połoi~nie a dnia na d~ień
jednakowo w tym 1amym kierunku.
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KOMUNIKATY KOŁ PTMA
na miesiąc styczeń 1955 r.
Gilwice - l. Sekr~;tariat Koła jest czynny w poniedziałki l czwartki (godz. 16-19)
w Gliwicach, ul. Sobieskiego 26, tel. 49-77 - inż. T. Adamski.
2. Biblioteka jest czynna przy sekretariacie.
3. Pokazy nieba odbywają się w każdy bezchmurny wieczór po uprzednim
leleionlcznym porozumieniu się:
G~iv. ice ul. Sobieskiego 2G, te l. 49-77 - Inż. T. Adamski.
Hudn SI. - ul. 3-go Maja 32, te!. 524-67 l 524-69 - J. Kasza.
StallnC>gród-Dąb, ul. Wiejska 7, tel. 319-87 Jan Palt.
4. Miesięczne zebrania sekcji Instrumentalnej odbywają się co miesiąc w każdą
d t ugą sobotę o godz. 17.30 w Stalinogrodzie w Pałacu Młodzieży lm. Bol.
Bieruta.
Kraków - l. Sekretariat Koła Jest czynny w poniedziałki i czwartki w godz.
17-19 w lokalu Kola, Kraków, ul. św. Tomasza 30/8.
2. Biblioteka Koła jest czynna w poniedziałki l czwartki w godz. 18-19.
3. Seminarium astronomiczne dla członków Kota odbywa się w każdy poniedziałek w godz. 17-19, w lokalu Koła.
4. Dnia 10. I. (poniedziałek) i dnia 25. I. (wtorek), godz. 18 - miesięczne odczyty w lokalu PTMA, ul. św. Tomasza 30.
Lódź l. 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. 18-21.
Nowy Sącz - Sekretariat Koła jest -::zynny we wtorki l piątki w godz. 17-19
w lokalu Koła, ul. Jagiellońska 50a.
Poznań l. Sekretariat Koła jest czynny we wtorki l czwartki w godzinach 17-19
w lokalu Koła. ul. Chełmońskiego 1, tel. 74-41.
Toruń l. Sekretariat Kota l biblioteka są czynne w poniedziałki l czwartki
w godzinach 18-20, oraz w soboty w godz. 17-19 w lokalu Kota przy ulicy
Kopernika 17.
2. W każdy pogodny wieczór sobotni o godz. 19 można wyruszyć z lokalu
Koła na pokaz nieba.
3. Dnia 10. I. (poniedziałek), godz. 18 - odczyt St. Gąski pt. "Gwiazdy wielokrotne". Dnia 24. l. (poniedziałek), godz. 18 - odczyt H. Witkowsklego pt.
"Księżyc l jego osobliwości".
Warszawa - l. Sekretariat Koła jest czynny we wtorki, czwartki l soboty
w godz. 19-20, al. Ujazdowskie 4.
2. Ludowe Obserwatorium Astronomiczne prowadzi pokazy nieba w gmachu
Obs. Astr. u. W., al. Ujazdowskie 4, w każdy pogodny wieczór (oprócz niedziel l świąt) w godz. 2G-22.
3. Dnia 20. I. (czwartek), godz. 19 - miesięczny odczyt w gmachu Obserwatorium Astronom., Al. Ujazdowskie 4. Szczegóły w ·prasie stołecznej.
Wrocław l. Dnia 12. I. (środa), godz. 19 odczyt prof. A. Opolskiego pt.
"Jak badamy planety?" Dnia 26. I. (środa), godz. 19 - odczyt mgr. J. Krawlecklej pt. "Jak badamy gwiazdy?" Sala konferencyjna Wojewódzkiego
Klubu TPPR, pl. Teatralny 4.
Płyty

szklane na zwierciadła teleskopowe o średnicy 150 mm, grubości 30 mmrozprowadza dla członków Towarzystwa Zarząd Gt. 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 ; 9-10 111-12 z r. 1951; 1, 2, 3 i 9 z r. 1952, oraz
od 1 do 6 z r. 1953 - Zarząd GI. PTMA prosi Czytelników, którzy nie 'kompletują "Uranii", o odstępowanie nam wymienionych zeszytów za zwrotem
Ich warto?cl l 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 4 zł na koszta przesyłki).
"Niebo przez lornetkę" dra J. Pagaczewsklego - str. 112 - cena 4 zł (plus 1 zł
na koszta przesyłki) jest do nabycia 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 s7.kolny. Członkowie
nowowstępujący wypełniają deklarację przystąpienia i wpłacają jednorazowo
wpl~owe zł 1.50.
Wszelkich wpłat należy dokonywać na konto Zarządu GI. PTMA. Kraków, ul.
św. Tomasza 30/8. PKO Nr 4-113-5227 z wyraźnym podaniem celu wpłaty .
,.Urania" wychodzi jako mleslecznlk w ob!Ptości 2 arkuszy druku dnia 25-J!O
każdego miesiąca. Wszyscy członkowie PTMA otrzymują "Uranie" w ramach
s kładki członkowskiej. Dla nieczłonków prenumerata roczna wynosi 24 zł .
Cena zeszytu 2 zł .
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Znak Zodiaku: Ryby.
Fot. J. Gadomski.
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Przedmieście

79.
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Pismo zalecone reskrYptem Ministerstwa Oświaty z dnia 20. X. 1950 roku,
Nr Oc-506/50, jak.:> pożądane w bibliotekach licealnych i nauczyciełskich.

EUGENIUSZ RYBKA -

Wrocław

OTWARCIE ODBUDOWANEGO OBSERWATORIUM
PUŁKOWSKIEGO

Jednym z najcięższych ciosów zadanych nauce przez hordy
hitlerowskie podczas II wojny światowej było zniszczenie słyn
nego Obserwatorium Pułkowskiego pod Leningradem. Powstało
ono w r. 1839 jako Główne Obserwatorium Astronomiczne Cesarskiej Akademii Nauk, zadaniem zaś tej instytucji było systematyczne wykonywanie możliwie najdokładniejszych obserwacji prowadzących do postępu astronomii oraz czuwanie, aby
badania w pozostałych obserwatoriach rosyjskich odpowiadały
współczesnemu poziomowi astronomii. Założycielem Obserwatorium był wybitny uczony W a s y l i S t r u v e, który wybrał na kierunek zasadniczy prac Obserwatorium dokładne wyznaczanie położeń gwiazd, czyli a strometri ę f u n d am en tal n ą.
Głównym wynikiem prac astronomów pulkowskich były
słynne katalogi pozycyjne, które stały się podstawą będącego
obecnie w użyciu fundamentalnego systemu położeń gwiazdowych, znanego astronomom pod skróconą nazwą FK3 (trzeci
katalog fundamentalny). O znaczeniu prac pulkowskich w tej
dziedzinie była już mowa w artykule P. Rybki pt. "Katalog słabych gwiazd'' 1).
Obok astrometrii od końca XIX wieku zaczęły się rozwijać w Obserwatorium Pułkowskim również badania astrofizyczne. Pionierem tych badań w Pułkowie był A. A. B i e1)
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ł opolski, który wśród wielu swych cennych osiągnięć odkrył zmienną prędkość radialną u cefeid i wykazał, że pierścień Saturna składa się z meteorytów. Na początku zaś XX
wieku astronom pułkowski G. A. T i c h o w pierwszy zastosował filtry barwne do badań planet i uzyskał fotografię
Marsa w różnych barwach.

Rewolucja Październikowa stworzyła szczególnie pomyślne
warunki dla rozwoju badań w Obserwatorium Pułkowskim.
Nadal rozwijała się astrometria zarówno południkowa, jak i
fotograficzna, obok zaś tych badań prowadzono system":ltyczne
badania zmian szerokości geograficznej za pomocą teleskopu
zenitalnego, skonstruowanego przez męchnika pułkowskiego,
Freyberga-Kondratiewa, a w r. 1932 powstałwPuł
kowie projekt katalogu słabych gwiazd. Co się tyczy astrofizyki, to kontynuowano badania spektralne zainicjowane
przez B i e ł opolski e g o, a kontynuatorami tej pracy byli
między innymi W. A. Ambarcumian, N. A. Kozyriew,
a potem .0. A. M i e l n i k o w. Do badań Słońca ustawiono
w r. 1940 pierwszy wielki radziecki teleskop słoneczny, skon~owany przez N. G. Ponomariowa.
Podczas oblężenia Leningradu wojska hitlerowskie podeazły do Pułkowa na odległość zaledwie l km. W ciągu 900 dni
oblężenia Pułkowo było bombardowane z powietrza i przez
artylerię i uległo całkowitemu zniszczeniu. Zniszczono zupeł
nie budynki Obserwatorium, rozbity został teleskop słoneczny,
zginął montaż 76 cm refraktora, uratowano jedynie historyczne
instrumenty astronomiczne, optykę wielkich instrumentów
i część biblioteki.
Po zwycięstwie nad hitlerowskim naieźdźcą Rząd Radziecki
postanowił odbudować Obserwatorium Pułkowskie w dawnym
miejscu. Przyznany został Obserwatorium Pułkowskiemu teren
150 ha na budynki i park Obserwatorium, dookoła zaś t~renu
Obserwatorium został utworzony ochronny pas parkowy
o promieniu 3 km, w którym zabroniono wznosić budowle przemysłowę oraz domy mieszkalne, wszelkie z1ś budownictwo
w tym pasie ochronnym jest uzgadniane z kierownictwem Obserwatorium Pułkowskiego.
'
Prace nad odbudową Obserwatorium Pułkowskiego rozpoczęto w r. 1945, i zasadniczo ukończono je w rekordowo krótkim czasie, bo w r. 1953. Obserwatorium nie tylko odbudowano, ale znacznie powiększono w porównaniu ze stanem
sprzed 1941 r. Obok ustawienia dawniejszych instrumentów
postawiono wiele nowych, w t:vm szereg instrumentów radzieckiej konstrukcji.
r· •· · • • •
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Uroczystości otwarcia Obserwatorium Pulkowskiego, które
odbyły się w dniach 20--22 maja 1954 r., stały się między
narodowym świętem astronomii. Zgromadziły one około 400
uczestników ze Związku Radzieckiego i ponad 50 gości z róż
nych krajów poza · Związkiem. Przybyli więc astronomowie

i przedstawiciele innych nauk z Chin Ludowych, z Polski, Czechosłowacji, Rumunii, Węgier, Bulgarii, NRD a dalej astronomowie ze Stanów Zjednoczonych A. P., Anglii, Francji, Holandii Szwecji, Belgii, Kanady, a nawet Meksyku. Z Folski
przybyła delegacja czteroc-sobowa w składzie: prof. dr T. B an a c h i e w i c z z Krakowa, prof. dr J. W i t k o w ski i dr
F. K o e b ck e z Poznania, oraz autor niniejszego artykułu
jako przewodniczący delegacji. Z Czechosłowacji przybyli prof.
dr E B u c h ar, prof. dr B. Ster n b er k i doc. dr V. G u t h.
Z astronomów krajów zachodnich w uroczystościach otwarcia
Obserwatorium Pułkowskiego brali udział między innymi prof.
B. L i n d b l a d ze Szwecji, prof. H. S p c n cer Jon e s z Anglii, prof. A. D a n j o n z Francji, prof. J. H. O o r t i prof.
P. Th. O o ster h o f f z Holandii i wielu innych.
Uroczystości otwarcia rozpoczęły się w dniu 20 maja 1954 r.
w Leningradzie posiedzeniem pod przewodnictwem wiceprezesa Akademii Nauk ZSRR I. P. B ar d i n a. Na tym posiedzeniu prof. A. A. M i c h aj ł o w, dyrektor Obserwatorium
Pułkowskiego w obszernym referacie scharakteryzował dorobek naukowy Obserwatorium Pułkowskiego i jego wkład do
nauki światowej. Po posiedzeniu demonstrowano film obrazujący zniszczenie Obserwatorium w 1944 r., a następnie odbudowane Obserwatorium podczas pracy.
Właściwe uroczystości otwarcia Obserwatorium Pułkow
:skiego odbyły się na drugi dzień w Pułkowie. Przed głównym
wejściem do Obserwatorium zgromadzili się uczestnicy uroczystości, do których akademik B a r d i n przemówił i następnie przeciął symboliczną wstęgę. Po tym przecięciu wstęgi
delegaci zagraniczni i uczeni radzieccy zebrali się w sali konferencyjnej Obserwatorium, gdzie przedstawiciele różnych instytucji Związku Radzieckiego oraz spoza niego wygłaszali powitania. Spośród delegatów zagranicznych najpierw przemawiał przedstawiciel Międzynarodowej Unii Astronomicznej,
następnie delegat Chin Ludowych wręcnjąc piękny sztandar
czerwony z wyhaftowanym napisem "Astronomicznej Stolicy
Świata", potem autor niniejszego artykułu, jako przedstawiciel Polskiej Akademii Nauk, a dalej astronomowie innych
krajów. Powitania były przeplatane powitaniami instytucji
i obserwatoriów radzieckich. Trwały one około dwóch godzin,
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a potem uczestnicy udali się na zwiedzanie odbudowanego obserwatorium.
W ciągu kilku godzin można było tylko pobieżnie zaznajomić się z aparaturą obserwatorium i obserwacjami w nim
prowadzonymi. Uderzyła nas wszystkich wielość i wielostron·ność aparatury obser-Wacyjnej, obejmującej zarówno :instrumenty z astrometrii jak i instrumenty astrofizyczne do celów fotometrycznych i badań spektralnych. W planie zaś jest
jeszcze dalsze rozszerzenie badań obserwacyjnych na nowe dziedziny aż do nowoczesnych badań z zakresu astronomii radio-wej. Nie ustawiono wprawdzie w Pułkowie wielkich teleskopów, ale ustawiono obok instrumentów dawniejszych wiele
instrumentów specjalnych oryginalnej produkcji radzieckiej, zaplanowanych przez a~tronomów radzieckich i wykonanych w całości w warsztatach Związku Radzieckiego.
W maju 1954 r. było czynnych już ] 8 instrumentów obserwacyjnych, a montowano dalsze. Zgodnie z tradycją Obserwatorium Pułkowskiego ustawiono w nim wiele instrumentów
astrometrycznych. Stanęły więc przede wszystkim tradycyjne
instrumenty południkowe, a więc w głównym budynku wielki
instrument przejściowy Ertela, a w oddzielnym pawilonie koło
wertykalne również Ertela, obok jednak historycznego instrumentu przejściowego został ustawiony instrument południk::rwy
A. A. S u c h a n i e w a oryginalnej konstrukcji radzieckiej.
W innym pawilonie głównego gmachu ustawiono klasyczne
koło południkowe wykonane przez T o e p f er a, a obok niego.
w tymże pawilonie stanęły dwa instrumenty przejściowe z lunetami załamanymi, udoskonalone przez N. N. Pawłow a,
który zaopatrzył je w urządzenia fotoelektryczne do rejestracji momentów przejść gwiazd przez południk. Instrumenty
te są przeznaczne do służby czasu.
Podstawowym problemem obserwacyjnym astrometrii południkowej chwili obecnej jest katalog słabych gwiazd. Obok
jednak tej pracy kontynuowane są obserwacje położeń gwiazd
jasnych oraz zmian szerokości geograficznej. Te ostatnie obserwacje, wykonywane za pomocą teleskopu zenitalnego
F r e y b P. r g a - K o n dr a t i e w a, zostały wznowione poprzerwie wojennej już w roku 1947. Do wyznaczania zaś stałych precesji, nutacji i aberacji ustawiono tzw. polarną lunetę, zbudowaną według pomysłu A. A. M i c h aj ł o w a. Jest
to luneta ustawiona nieruchomo i stale skierowana ku biegunowi północnemu.
Do celów astrometrycznych służy astrograf normalny (śred
nica obiektywu 33 cm, długość ogn. 350 cm), którego optyka
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()Calala z pożogi wojennej . Służy on między innymi do fotografowania pozycji mgławic pozagalaktycznych w programie
·katalogu słabych gwiazd. Montuje się zaś bardziej szerokokątny
astrograf z długością ognisk~wą 206 cm oraz 65 cm refraktor
wizualny. Z oryginalnych instrumentów konstrukcji radzieckiej ustawiono interferometr i heliometr interferencyjny, oba
konstrukcji akademika W. P . L i n n i k a.
Z zespołu instrumentów czysto astrofizycznych należy
przede wszystkim wymienić 50 cm teleskop meniskowy Maksutowa. Tego rodzaju instrumentów wybudowano już kilka
w Związku Radzieckim, a jeden z nich, ustawiony w Obserwatorium Astronomicznym na Ałma-Ata oddał akademikowi
\"V. G. F i e sjen k o w o w i wielkie usługi w badmi.ach mgła
wic. Oryginalnym instrumentem produkcji radzieckiej jest
:anaberacyjny 35 cm teleskop układu G. G. S l u s ar e w a
z pryzmatami "a vision directe". Stoi i pracuje teleskop ze
pektrografem bezszczelinowym, konstrukcji O. A. M i e l n ik o w a i B. K. Joann i s j a n i. Wreszcie do tego zespołu
instrumentów astrofizycznych należą: astrograf podwójny Pon o m ar i o w a z pryzmatem "a vision directe" i kamera K al i n i ak a de fotografowania w podczerwieni. Chlubą zaś Obserwatorium Pułkowskiego je ~ t wielki teleskop słoneczny konstrukcji P o n o m a r i o w a, zbudowany pod kierownictwem
P. W. D oby c z i n a nCJ. miejsce zniszczonego teleskopu wykonanego przez samego P o n o m ar i o w a, który zmarł w czasie wojny. Teleskop ten w głównym ognisku daje obraz Słońca
o §rednicy 156 mm, a w ognisku wtórnym, dokąd światło
Słońca bywa odrzucane za pomocą dodatkowego zwierciadła
hiperbolicznego, średnica Słońca wynosi około 560 mm. W. A.
K r a t dokonał tym teleskopem wielu cennych obserwacji,
między innymi wykrył , że rozmiary granul są rzędu 100 km,
.a więc o wiele mniejsze, niż to dotychczas przypuszczano.
Krótkie to wyliczenie zasadniczej aparatury Obserwatorium
Pułkowskiego dać może obraz ogromnej skali różnorodnych
badań prowadzonych w tym obserwatorium ..iuż w maju 1945 r.
pracowało w nim blisko 40 wykwalifikowanych astronomów,
kształci się tam stale kilkunastu aspirantów, a całkowity personel obserwatorium z laborantami 1 pracownikami admiPi:stracyjnymi przekracza 200 osób. Dzięki ustawieniu różnorod
nych instrumentów ze wszystkich prawie dziC'd2.in astronomii
oraz zgromadzeniu wielu wybitnych specjalistów Obserwatorium Pułkowskie, jako Główne Obserwatorium Astrononornieme Akademii Nauk ZSRR, może zajmować kierownicze
stanowisko w astronomii radzieckiej.
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W trzecim dniu uroczystości uczestnicy wysłuchali referatów obrazujących prace Obserwatorium Pułkowskiego.
A więc M. S. Z w i er i e w, zastępca dyrektora Obserwatorium, mówił o pulkowskiej szkole astrometrycznej. Referat
O. A. M i e l n i kowa dotyczył rozwoju badań spektralnych
w Pulkowie. a N. N. Pawłow, pionier fotoelektrycznych
metod w astrometrii, miał referat o służbie czasu w Związku
Radzieckim. Zakończyły te uroczystości referaty A. N. D e u ts c h a o pracach Obserwatorium Pułkowskiego w dziedzinie
astrofotografii i astronomii gwiazdowej oraz W. A. Kra t a
o badaniach słonecznych w Związku Radzieckim.
W Związku z otwarciem Obserwatorium Pułkowskiego
odbyły się w dniach 24-26 maja 1954 r. dwie konferencje.
jedna dotycząca zagadnień astrometrycznych, druga - gwiazd
zmiennych. Były to konferencje odpowiednich komisji Rady
Astronomicznej Akademii Nauk ZSRR, urządzane regularnie
w odstępach dwuletnich. Z uwagi na liczny udział astronomów
spoza Związku Radzieckiego przekształciły się one w konferencje międzynarodowe. Dość wspomnieć, że 40°/o referatów
wypłosili astronomowie spoza Związku.
Ramy niniejszego artykułu nie pozwalają na szczegółowe
omówienie zagadnień poruszanych na wspomnianych konferencjach, ograniczę się -więc do krótkiego wyliczenia problemów tam omawianych. A więc na konferencji astrometrycznej
zajmowano się przede wszystkim katalogiem słabych gwiazd.
Zagadnienia tego dotyczył wstępny referat M. S. Z w i er i e w a:
oraz szereg innych referatów. Wśród nich był również referat
mój o pracach Obserwatorium Wrocławskiego nad katalogiem
słabych gwiazd, odczytany uprzejmie przez prof. J. W i t k o ws ki e g o, nie mogłem bowiem z powodu choroby uczestniczyć bezpośrednio w pracach konferencji. Omawiane były
dalej zagadnienia ruchu obrotowego Ziemi, nowe instrumenty
astrometryczne, jak interferometr L i n n i k a, wahanie biegunów ziemskich i inne zagadnienia. Przy omawianiu zagadnienia wahań biegunów prof. J. W i t k o w ski wygłosił referat o stanie prac przygotowawczych do tego rodzaju badań
w Borowcu pod Poznaniem.
Problemy omawiane na konferencji obserwatorów gwiazd
zmiennych mniej wiązały si.ę z b:tdaniami prowadzonym} ·
w Pułkowie. Przede wszystkim zajęto się gwiazdami niestacjonarnymi i zagadnieniami kosmogonicznymi. Dotyczył tego
referat wstE;pny akademika W. A. A m b ar c u m i a n a. O róż
nych zagadnieniach związanych z badaniami gwiazd zmiennych mówił B. W. Kukarkin, dyrektor Instytutu Astronomicz-
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nego im. P. Szternberga Uniwersytetu Moskiewskiego,
a D. J. M ar ty n o w, dyrektor Obserwatorium Kazańskiego
mówił o aktualnych zagadnieniach w dziedzinie gwiazd zmiennych zaćmieniowych. Referaty wygłaszali poza tym P. G. Kulikowski, P. P. Parenago, W. P. Cesewicz i inni . .
Uroczystości otwarcia Obserwatorium Pułkowskiego oraz
związane z tymi uroczystościami konferencje naukowe były
niewątpliwie jednym z najwybitniejszych wydarzeń w życiu
astronomicznym lat ostatnich. Wykazały one olbrzymie i stale
rosnące znaczenie światowe astronomii radzieckiej, która zajmuje stanowisko przodujące w coraz to większej liczQie zagadnień.
Z::lcieśniająca się wspó'praca między astronomią
polską i radziecką staje się również dla nas zadatkiem należytego rozwoju.
LESŁAW

ADAMSKI -

WaDSza w a

TELESKOPY MENISKOWE
Kamera Schmidta 1 ) wynaleziona w r. 1930 v; ciągu kilku
znalazła szerokie rozpowszechnienie, wymownie świad
czące o tym, jak bardzo potrzebny był do obserwacji fotograficznych instrument o dużym użytecznym polu widzenia
i dużej światłosile. Niestety poważną trudnością przy budowie
kamer Schmidta było i jest wykonanie asferycznej powierzchn'i
płyty korekcyjnej. Trudność ta skłoniła optyków-konstruktorów do rozważenia problemu, czy nie można by skonstruować teleskopu o podobnych zaletach, który nie zawierałby żadnych powierzchni niesferycznych. Jak wiadomo.
optyczne powierzchnie s f ery c z n e są o wiele łatwiejsze
zarówno do wykonania jak i badania od wszelkich innych .
Tak postawiony problem udało się pomyślnie rozwiązać - ·w latach 1940-42 czterech' konstruktorów w Związku Radzieckim, Holandii, W. Brytanii i Niemczech opracowało zuzupełnie niezależnie od siebie teleskop o wspomnianych wła.::
ściwościach. Niezależność tę łatwo wytłumaczyć, biorąc pod
uwagę fakt, że działo się to w czasie wojny, kiedy między
narodowe kontakty naukowe były niemal zupeinie zerwane ~
Jednym z twórców teleskopu zwanego meniskowym jest
D. D. M ak s u t o w (Z. S. R. R.). On pierwszy opublikował
w fachowych czasopismach radzieckich i amerykańskich tP.orię
swojego wynalazku, dlatego teleskopy meniskowe nazywa .si :-~
również teleskopami Maksutowa.
lat

1)

p. Urania 25, 267 (1954).
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Teleskop meniskowy (rys. l) jest układem optycznym soczewkowo-zwierciadłowym. Składa się z dwu elementów:
wklęsłego sferycznego zwierciadła Z i menisku M ·s1abo
rozpraszającej soczewki wklęsło-wypukłej ograniczonej także
powierzchniami sferycznymi.
Zwykła pojedyncza soczewka posiada znaczną aberację
chromatyczną- różnie załamuje światło różnych barw, wskutek czego kontury obrazów otoczone są niepożądanymi
barwnymi obwódkami. W przypadku menisku można przez
odpowiednie dobranie promieni krzywizn obu powierzchni
wadę tę usunąć - menisk jest więc soczewką achromatyczną.
Inną wadą menisku jest aberacja sferyczna, ale właśnie dzięki
niej stało się możliwe skonstruowanie teleskopu meniskowego.
Mianowicie aberacja sferyczna zwierciadła jest przeciwnego
znaku niż ta sama aberacja menisku: można więc tak dobrać

z
Rys. L

elementy obu częsc1, aby układ optyczny, jaki one tworzą,
był pozbawiony tej aberacji. Jest to zasadnicza idea teleskopów meniskowych - wzajemne kompensowanie się aberacji
sferycznych zwierciadła i menisku. Także komę można w teleskopach meniskowych usunąć prawie zupełnie. W tym celu
należy umieścić menisk w odpowiednio dobranej odległości
przed zwierciadłem.
Reasumując, stwierdzamy, że teleskop meniskowy jest aplanatem (brak aberacji sferycznej i komy) i achromatem. Nadaje
się w równym stopniu do obserwacji wizualnyclt jak i fotograficznych. Jego światłosiła może osiągnąć maksymalne war-
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można wykonać z dowolnego gatunku szkła :1 także z
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Menisk
kwarcu,
co w połączeniu z aluminiowanym zwierciadłem pozwala na fotografowanie w nadfiolecie; jest to jedna z bardzo istotnych
zalet. Wykonanie menisku i zwierciadła dla małych i śred
nich instrumentów (do 50 cm średnicy) nie przedstawia poważniejszych trudności. Dopiero powyżej 50 cm w grę zaczynają wchodzić odkształcenia menisku pod własnym cięża
rem. Podobnie jak w kamerze Schmidta powierzchnia ogniskowa F jest częścią sfery niemal współśrodkowej ze zwierciadłem, wymaga więc stosowania wypukłych iilmów. W teleskopach przeznaczonych do obserwacji wizualtlych krzywizna powierzchni ogniskowej nie ma większ<>go zn2czenia.
Menisk może być w ten sposób umocowany, aby szczelnie zamykał tubus. W ten sposób można zmniejszyć szkodliwy wpływ
atmosfery na zwierciadło (zwłaszcza srebrzone) craz uniknąć
konwekcyjnych prądów powietrza wewnątrz teleskopu pogarszających obrazy. W· porównaniu z kamerą Schmidta "tubus
teleskopu meniskowego j st znacznie krótszy, a przc>z to wygodniejszy w użyciu.
Ciekawą jest rzeczą, jak prostymi środkam1 mógł jeden
z wynalazców Holender A. B o u w e r s sb.nerdzi<: słuszność
swego pomysłu. Pierwszy teleskop a raczej memskowy at-arat
fotograficzny zbudował on z dwu zwykłych szkieł okularowych: jedno służyło jako menisk, drugie, aluminiowane pod
próżnią, spełniało rolę zwierciadła. W swoim artykule Bouwers
reprodukuje zupełnie udane zdjęcie portretowe wykonane
przy pomocy tak prymitywnego urządzenia.
Jednym z największych czynnych teleskopów menisko-wych jest astrograf Obserwatorium Astrofizycznego A~rna-Ata.
Jest on skonstruowany przez Maksutowa, średnica menisku
wynosi 50 cm. Na zdjęciach wykonanych przy pomoc:;r te:-go
instrumentu wykryte zostały w mgławicach gazowo-pyłowych
słynne już dziś łańcuszki gwiazd, które, jak przypuszcza się,
są złożone z gwiazd powstałych bardzo niedawno *). Fakt ten
świadczy o wysokiej jakości obrazów, jakie dają teleskopy
meniskowe.
Menisk może być zastosowany do każdego z klasycznych
układów teleskopowych. Omówimy tylko niektóre z typów,
szczególnie nadające się do budowy przez amatorów.
U kła d N e w t o n a. (rys. 2) . Pomocnicz
zwierciadełko
może być przymocowane na odpowiedniej podstawce wprost
") Por.

artykuł

"Widzimy narodziny gwiazd" Urania 23, 321 (1952).
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do menisku, co upraszcza konstrukcję. Dzięki dużej światlosile
i dużemu polu \1\Tidzenia układ ten nadaje się zwłaszcza do pokazów nieba {Droga Mleczna,
~-;::=--.__--- - -mgławice) oraz poszukiwania komet.
Układ Cassegraina
{rys. 3). Długość tubusu jest
tu mniejsza od ogniskowej.
~
Jak o wtórne zwierciadełko
wykorzystuje się posrebrzoną środkową część powierzRys. 2.
chni menisku. Tego typu
instrumenty budowane są
w Związku Radzieckim seryjne dla szkół.

Rys. 3.
Układ

Herschela (rys. 4). Jest to układ, w którym
światło na drodze do głównego
zwierciadła
nie napotyka na
żadne przeszkody w postaci np.
oprawy pomocniczego zwierciadełka. Ma to pewien dodatni
wpływ
na jakość obrazów,
ponieważ na krawędziach przeszkód zawsze zachodzi szkodliwe ugięcie światła {dyfrakcja).
Rys. 4.
Menisk niewielkich rozmiarów
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umieszczony jest w wiązce zbieżnej przed okularem. W tym
przypadku menisk nie koryguje komy.
Teleskop meniskowy Herschela o średnicy zwierciadła
'25 cm zbudował pewien angielski astronom-amator ; przy jego
pomocy rozróżniał on na Księżycu drobne szczegóły powierzchni określone jako najmniejsze dostrzegalne przez 60 cm
xefraktor Obserwatorium Lowella w Arizonie.
Poza omówionymi na szczególną uwagę - ze względu na
odoskonale 'Właściwości zasługują teleskopy, w których
-oprócz jednego lub nawet dwóch menisków stosuje się płytę
korekcyjną (jak w kamerze Schmidta). W ostatnich latach
-opracowano kilka tego rodzaju konstrukcji, spośród których
przede wszystkim należy wymienić kamerę "Super Schmidt"
:służącą do fotografowania meteorów *). Dzięki użyciu dwu
współśrodkowych menisków i achromatycznej płyty korek-cyjnej udało się zwiększyć średnicę pola widzenia tej kamery
<lo 52°. Przez jej zastosowanie efektywność "łowów" meteorów wzrosła prawie stukrotnie.
Powyższe przykłady wskazują, że teleskopy meniskowe
mają duże znaczenie dla rozwoju niektórych dziedzin astronomii. Ze względu na niezbyt skomplikowaną ich budowę powinni nimi bliżej się zainteresować także i amatorzy .
..TAN MIETELSKI -

Kraków

O PEWNYCH INTERESUJĄCYCH WŁASNOŚCIACH
POWIERZCHNI KSIĘZYCA
Księżyc, jako pierwszy na naszym niebie po Słońcu obiekt
pod względem ja sności, zwracał na siebie uwagę ludzi od najdawniejszych czasów. Jego ruchy na sklepieniu nieba były
:znane dobrze już starożytnym .
Powierzchnią Księżyca zaczęto jednak zajmować się (nie
biorąc pod uwagę domysłów filozofów) stosunkowo niedawno,
gdyż dopiero od chwili wynalezienia lunety przez G a l i Le u-

s z a.

Z obserwacji kształtów tworów powierzchni Księżyca i ich
na tarczy wzięła swój początek topografia Księżyca.
Dalszym krokiem naprzód były usiłowania t eoretycznego wytłumaczenia pochodzenia specyficznych for m widocznych na
księżycowej powierzchni.

położenia

*) Por. opis i zdjęcie

w Uranii 20, 34 (1949).
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Większość formacji księżycowych (kratery, brzegi "mórz")
tworzy jakgdyby siatkę wieloboczną. Prawidłowość tę zauważyli francuscy astronomowie L o ewy i P u i s e u x. Powstanie takiej siatki można wytłumaczyć działaniami wulkanicznymi i szybkim krzepnięciem powierzchni Księżyca .
Formy podobne do obserwowanych na powierzchni naszego satelity można otrzymać sztucznie rozmaitymi sposobami (krystalizacja niektórych substancji chemicznych, podgrzewanie krzepnącego gipsu, bombardowanie powierzchni róż
nych materiałów małymi bryłkami). Doświadczenia takie mają
na razie znaczenie wyłącznie poglądowe.
Obecnie wśród teorii powstania formacji obserwowanych
na powierzchni Księżyca można wyróżnić dwa kierunki wulkaniczny i meteoryczny. Meteoryczne pochodzenie tworów
powierzchni Księżca jest jednak mniej prawdopodobne. Teoria wulkaniczna posiada bogatszą i bardziej przekonywującą
argumentację opartą na zdobyczach geologii. Powstaje w ten
sposób nowa gałąź wiedzy - selenologia.
Na podstawie obserwacji pochodzących z trzech ostatnich
stuleci stwierdzono zmiany wyglądu niektórych kraterów
księżycowych. Są to kratery: Linne, Messier, Messier A., Riccioli. E. M. A n t o n i a d i przypisuje te zmiany możliwym
działaniom wulkanicznym. Zmiany barwy niektórych kraterów w ciągu "dnia" księżycowego tłumaczy się obecnością na
ich dnie łatwo topliwych materiałów (krater Flammarion).
Istnieją także dość odosobnione przypuszczenia, że obserwowane zmiany (krater Littrow B) są objawem prymitywnej
wegetacji.
Wyniki prowadzonych w ciągu ostatniego półwiecza - me
todami fotometrii, spektrofotometrii, kolorymetrii i polarymetrii - badań promieniowania odbijanego i wysyłanego przez
Księżyc, pozwalają wysunąć pewne wnioski dotyczące cech
fizycznych powierzchni Księżyca. Można mówić obecnie nawet
o uprawianej na odległość petrografii Księżyca.
Powierzchnia Księżyca wykazuje pewne osobliwości w rozpraszaniu światła. Jasność powierzchniowa wszystkich "mórz"
osiąga maksimum w czasie pełni. Zjawisko to odkrył rosyjski
astronom B ar a b a s z e w w r. 1918. Promień padający i rozproszony znajdują się wtedy po tej samej ~tronie normalnej
do powierzchni (chodzi tutaj o obserwowany promień rozproszony). Rozkład jasności na tarczy Księżyca w pełni nie zależy
od odległości punktu od środka dysku, a tylko wyłącznie od
wartości współczynnika odbicia. Otrzymane z obserwacji G o e-
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jasności "mórz" księżycowych w czasie
pełni mają stałą wartość .
Barahaszew tłumaczy obserwowane efekty wysoką porowatością powierzchni Księżyca , co jest możliwe do przyjęcia,

t z a i Barabaszewa

biorąc

pod uwagę olbrzymią "dobową" amplitudę wahań temperatury gruntu (ok. 280° C).
Przy założeniu istnienia siatki szczelin otrzymuje on najlepszą zgodność teorii z wynikami obserwacji dla m /n = 2,6
(m- szerokość szczelin, n - odległość między szczelinami).
Podobne rezultaty otrzymuje się zresztą przy założeniach innych kształtów rozpadlin, ewentualnie gruboziarnistości sub.stancji pyłowych .
Całkowita jasność Księżyca zależy od fazy w sposób bardziej skomplikowany, niż by to wynikało z geometrycznych
zmian stosunku powierzchni części oświetlonej do powierzchni
całej tarczy. Czynnikiem, który tu odgrywa główną rolę, są
własności optyczne powierzchni Księżyca. Pewien wpływ na
zmiany jasności mają także, niewidoczne w czasie pełni, cienie nierówności terenu. Oprócz formacji terenu, które widać
w lunetach, weszłyby tu w rachubę drobne pęknięcia i szczeliny, których sieć pokrywa wg. Barabaszewa, gładkie na pozór
powierzchnie mórz księżycowych.
Obserwując Księżyc lunetą odróżniamy w zasadzie tylko
dwie barwy na jego tarczy, a to sino-niebieską barwę mórz
i żótłą terenów górzystych. Jeżeli posłużymy się barwną fotografią, to okaże się, że powierzchnia Księżyca wykazuje całą
gamę kolorów. Specjalnie dużą rozmaitością zabarwień odznaczają się "morza" i góry z nimi sąsiadujące .
K:olory typowe dla "mórz" księżycowych, to : ciemno-zielony,
'Żółto-zielony, oliwkowo-zielony (Mare Crisium, Oceanus Pro(!ellarum), ceglasto-czerwony (Mare Serenitatis), błękitny (Mare
Tranquillitatis). Spotyka się także miejsca o zabarwieniu fioletowym. Niektóre morza mają strukturę mozaikową (Mare Imbrium, Mare Nubium). Tereny górzyste są przeważnie żółte,
(!zęsto jednak i na nich spotyka się rdzawe plamy. (Pierścień
wokół krateru Tycho i niektóre z jego promieni są czerwonawe). C h abak o w przypisuje te zabarwienia związkom żelaza
i wyraża przypuszczenie, że kolor może dać pewne informacje
o0 wieku danej formacji.
Ogólnie przyjmuje się na wskaźnik barwy Księżyca wartość
+ llll18 (Russell-King) . średnio więc Księżyc jest bardziej
czerwony niż Słońce. (Dla Słońca bowiem, które jest karłem
typu G 0 , wskaźnik barwy wynosi -r 0 1~1 72). Niektóre punkty
powierzchni Księżyca mają wskaźnik barwy większy niż + 2"'.
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Albedo Księżyca wynosi średnio 0,07. W i l s i n g i S c h e in e r otrzymali na albedo terenów górzystych i "mórz" wartości przeciętne 0.242 oraz 0,029. E. P e t t i t podaje wyniki
zbliżone do powyższych (albedo Księżyca 0,10). Współczynnik
odbicia zależy prawie liniowo od długości fali i dla czerwonego końca widma jest ok. 2 razy większy, niż dla niebieskiego.
P e t t i t, przyjmując stosunek natężeń w widmach Księżyca
i Słońca za równy jedności dla długiej fali 4000 A. otrzymuje
dla światła o długości fali 6300 A wartości 1,53. Selektywne
odbicie powoduje różnicę między obliczonymi przez For s yt h e'a, temperaturami barwnymi Księżyca (4125°K) i Słońca
(5600°K) 1}.
Z pomiarów T i c h o w a wynikają na temperaturę barwną
różnych punktów powierzchni Księżyca wartości od 3000° do.
4200°.
Obserwacje kolorymetryczne wykazują, że barwne kontrasty powierzchni Księżyca uwydatniają się najlepiej w czasie pełni. ślady zaczerwienienia pojawiają się w 24 do 28 godzin po wstąpieniu obiektu w strefę światła.
Jasne smugi wychodzące promieniście z niektórych kraterów stają się widoczne, gdy wysokość Słońca w danym punkcie
Księżyca przekracza 10°. Natura smug nie jest dotąd znana.
P i ck er i n g podaje dwa różne tłumaczenia ich znik.mia i pojawiania się: l) powodująca je, jasna substancja leży na dnie
drobnych szczelin lub 2) jasne bryłki leżą na gładkim, szarym
tle: gdy Słońce jest nisko, cienie bryłek neutralizuią ich "białość". W roku 1934 P e a s e przy pomocy 100 cal. teleskopu:
obserwatorium na Mount Wilson, zauważył smugi jako niewielkiei wysokości nasypy. Obserwacja ta nie została później potwierdzona.
Wyniki wszystkich astrofizycznych obserwacji powierzchni
Księżyca oraz spektrafotometrycznych i polarymetrycznych
obserwacji rozmaitych minerałów ziemskich zdają się zgodnie
wskazywać na wulkaniczny charakter krajobrazu księżycowe
go. Przvouszczalnym budulcem powierzchni Księżyca są rozmaite skały pochodzenia wulkanicznego. Byłyby to: bazalty.
Podane tu temperatury barwne są to temperatury, jakle musiałoby
doskonale czarne, aby wypromieniowywać światło o takim
samym widmowym rozkładzie natężeń, jak Księżyc. Ponieważ promieniowanie Księżyca jest to odbite od jego powierzchni promieniowaniesłoneczne, będzie ono mieć taki sam w przybliżeniu, jak promieniowanieSłońca rozkład natężeń i temperatura barwna Księżyca musi być równa
w przybliżeniu temperaturze Słońca, a różna od rzeczywistej temperatury
powierzchni Księżyca, którą moglibyśmy zmierzyć termometrem.
1
)

mieć ciało
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porfiry, obsydiany, pumeksy, tufy, lawa, popiół. Rozmaite zabarwienia terenu mogą pochodzić od związków żelaza, siarki
i krzemu. Miejsca wybitnie jasne mogą być zabielone rozmaitymi solami i alkaliami.
Dodatkowych informacji o strukturze i właściwościach powierzchni Księżyca dostarczają obserwacje termiczne dokonywane przeważnie w czasie zaćmień. Wyznaczona z obserwacji N i c h o l s o n a i P e t t i t a oraz E p s t e i n a dla powierzchni Księżyca wielkość 1/kQc wynosi 120, {k - przewodnictwo cieplne, Q -gęstość, c - ciepło właściwe) i zbliżona
jest do wartości tego współczynnika dla lekkich, porowatych
pumeksów. A. J. W e s s e l i n k uważa, że obecnością pumeksów nie można wytłumaczyć wszystkich obserwowanych tu
zjawisk. Przeprowadzone przez niego badania zmian przewodnictwa cieplnego materii księżycowej w zależności od temperatury dają doskonałą zgodność z laboratoryjnymi wynikami
doświadczeń S m o l u c h o w s k i e g o nad własnościami cieplnymi substancji sprosżkowanych w próżni.
Najlepszą zgodność z obserwacją otrzymuje się, przyjmując
na rozmiary ziaren pyłu na powierzchni Księżyca wartości
w przedziale 0,3 do 0,1 mm (stoi to w sprzeczności z "optycznymi" wymaganiami Barabaszewa).
Oceniona przez W esselinka głębokość zmian temperatury
gleby Księżyca w czasie zaćmień wynosi kilka mm. Zmiany
o okresie miesiąca synodycznego sięgają w głąb do 14,5 cm.
W warunkach panujących na powierzchni naszego satelity teoria kinetyczna gazów dopuszcza istnienie stałej gazowej
otoczki. Gazy wchodzące w jej skład musiałyby posiadać masy
cząsteczkowe większe, niż 35. Wymaganie to spełniają: dwutlenek węgla (M= 44) i dwutlenek siarki (M= 64). Istnienie
ich na Księżycu jest uzasadnione na gruncie teorii nie-meteorytowego pochodzenia formacji księżycowych.
Prędkości średnie kwadratowe cząsteczek wyniosłyby dla
tych gazów odpowiednio 0,46 i 0,38 km/sek, co czyni zadość
warunkowi J e a n s a, by średnia prędkość kwadratowa gazu
była mniejsza niż 1/5 prędkości ucieczki (wynoszącej dla
Księżyca 2,38 km/sek).
Próby stwierdzenia obecności atmosfery przy · pomocy
obserwacji terminatora nie dały wyników. Pewnych informacji
mogłyby dostarczyć tutaj obserwacje zakryć gwiazd przez
Księżyc. Powinno wystąpić mianowicie pewne opóźnienie zakryć i przyśpieszenie odkryć wskutek refrakcji.
W obserwatorium Me Donalda poszukuje się linii zórz polarnych w widmie światła popielatego. Do poszukiwań atmo-
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sfery księżycowej używa się także koronografu w obserwatorium Climax.
Jako ciekawostka naukowa zasługują na wspomnienie wyniki obserwacji meteorów spadających na Księżyc. W r. 1921
J. W. Gordon obliczył, że w ciągu doby spada na nieoświetla
ną połowę Księżyca ok. 20.000 meteorów. Rozbłyski zostały
istotnie zauważone przez kilku obserwatorów. Otrzymane
z obserwacji wysokości rozbłysków są niepewne. W większości
wypadków obliczona prędkość meteorów jest hiperboliczna.
Przybliżone oszacowanie ciśnienia na powierzchni Księżyca
daje w wyniku p 0 = 10 -5 atm. Nie należy zapominać, że rozbłyski mogą powstawać także przy uderzeniach meteorów
bezpośrednio o grunt księżycowy.
Stwierdzenie obecności atmosfery przez ewentualne pojaWienie się nowych linii absorpcyjnych w widmie promieniowania słonecznego odbitego od powierzchni Księżyca jest
obecnie niemożliwe z powodu tzw. widma tellurycznego gazów
atmosfery ziemskiej zacierającego obraz. Wszystkie dotychczasowe obserwacje spektrafotometryczne tarczy Księżyca
dotyczą wyłącznie rozkładu natężenia w widmie ciągłym.
Oczywistą jest rzeczą, że dokładność i zakres wielu obserwacji astronomicznych i astrofizycznych wzrośnie znacznie
z chwilą uruchomienia pierwszego obserwatorium poza atmo·
sferą ziemską np. na mającym powstać sztucznym księżycu
Ziemi. Odnosi się to także do badań związanych z powierzchnią naszego "starego" Księżyca. Wydaje się jednak, że
w rzeczywistości epoka budowy sztucznego satelity zbiegnie
się niemal z erą, w której będzie można badać warunki klimatyczne na Księżycu oraz cechy fizyczne i skład chemiczny
jego skorupy na "miejscu" bezpośrednio, przy pomocy przyrządów już nie astronomicznych lecz fizycznych, w wyniku
lotów kosmicznych.

KRONIKA
Ąutomatyczne

pomiary pozycji gwiazd

Elektronowe maszyny liczące znalazły swoje zastosowanie nie tylko
Okazało się, że potrafią one także doskon,ąle zastąpić człowieka w żmudńych i pracochłonnych działach astronomii obserwacyjnej.
W· Wat~on Laboratary skonstruowano i wypróbowano maszynę dziaJa,iącą na zaRaclzk kart kontrolnych. przcznaczonq do automatycznego

w astronomii matematycznej.

Instrument

przejściowy

Ertela w Obserwatorium Pulkowskim

Teleskop meniskewy systemu D. D. Maksutowa Obserwatorium Pulkowskiego

Ogólny widok odbudowanego Obse:rwatoriwn

Pulkowskięgo.

11 f"'': Widok od strony

północnej,

u

dołu :

widok od strony·

południowej

Odbudowany pawilon instrumentów przejściowych w Obserwatorium Pułkow.:>kim

Instrumenty do fotoelektrycznych obserwacji przejść gwiazd przez poludni'c
w Obserwatorium Pułkowskim

URANIA
wyznaczania mieJsca obrazu gwiazdy na płycie fotograficznej
zapisu
z dokładnością do dziesiątych części mikrona.
Dla podjęcia pracy maszyna potrzebuje jako instrukcji pewnych da-nych wstępnych. Są to przybliżone współrz ędne gwiazd zapisywane przy
pomocy otworów na kartonowych biletach.
Porównanie dwukierunkowych odczytów, poprawionych na błędy po stępowe i okresowe śruby, dla pomiarów pozycji 450 gwiazd daje dla
nastawiania błc1d prawdopodobny ± 0,56 mikrona .
J. M .

współrzędnych

Pierwsze cztery lata badań pozagalaktycznych przy pomocy 200 ca.lowege
teleskopu na Mount Paloma.r.
Główną dziedziną pracy teleskopu H a l e 'a począ wszy od lis topada
1949 roku było systematyczne atakowanie zagadnień związanych z mgła
wicami pozagalaktycznymi.
Opracowano dla teleskopu trzy równole głe programy obserwacyjne:
. l) Wyznaczenie wit>lkości słabych standartów fotoelektrycznych .
. 2) Badanie zbiorowisk gwiezdnych i grup charakterystycznych w pobliżu określonych mgławic , w celu rekalibracji skali odległości mię
dzy galaktycznych i poprawienia wartości stałej H u b b l e'a.
3). Przeprowadzenie spektroskopowych i fotometrycznych obserwacji
gromad mgławic do granic zasięgu teleskopu w celu dokonania weryfikacji ekspansywnych . własności Wszechświata .
Pierwsze wyniki prac we wszystkich trzech kierunkach dają już
istotny wkład do naszej wiedzr o Wszechświecie .
_
W ramach programu l-go W. A. B a u m , kontynuując prace S te b'b i n s a, W h i t f o r d a i J o h n s o n a, dotarł w wYznaczaniu słabych
standartów fotoelektry cznych w 10 obszarach Kapteyna do 19-ej -mg ..
a w trzech spośród nich spodziewa się przekroczyć 22 wielkoś~ gwiazdową. Standarty te są bardzo ważne ze - względu na zapewni~nie p9równy~
l.valn ości fotometrycznym rezultatom programów 2 i 3.
W programie drugirn znany ·bad.a cz galaktyk H u b b l e zajął się
specjalnie mgławicą M81 w Wielkiej Niedźwiedzicy. W wyniku obserwa cji stwierdzono w M81 jedn ą cefeidę o okresie 30.65 dni, siędem niebieskich zmiennych nicregularnych podobneg_o ,typu, jaki spotyka się: w galaktykach M31 w Andromedzie i M33 w Trójkącie , ·oraz 20 normalnych
Nowych. Każda z .tych trzech pozycji dostarcza ni ezależnego wskaźni k
odległości dla MB l.
·:d·
A) Cefeida osiąga mPg =- 21 ,4 w maksimum (przeciętna jasność 22.1114).
Okres 30.65 dnj wYmaga przyjęcia nowego pt:~nktu zerowego wg.
Baade'go, tj. jasności absolutnej MPg = - 4,4. Otrzymamy stą d :
m- M'
26,8 jako pozorny wskaźnik odległośCi M81.
B) Dwie najjaśniejsze błękitne zmienne nieregularn'e dosięgają mPg -~
13,4 i lłl,7. Radanie podbbnych zmiennych w M31 i M33 daje fotografiCzną wielko ś ć absolutną tych gwiazd - s .m4 skąd ''wynika na
pozorn y w s k<~ ź nik c dle głośe i dla -MB l 26,8 względnie 217:1 :· ·.'
· ·:
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C) Statystycznie opracowane przez Hubble'a wyniki obserwacji 20-tu.

Nowych dostarczyły wskaźnika odległości 27 ,m7.
Wyniki otrzymane z badania jasności Nowych są mniejszej wagi
z dwóch przyczyn; po pierwsze-- rzeczywista dyspersja absolutnej w'elkości Nowych jest prawdopodobnie nie zaniedbywalna, po drugie- trudno.
Jest określić z rozrzuconych obserwacji, którą część krzywej blasku badamy. Nie można więc traktować poważn'e otrzymanej tą drogą niecowiększej wartości wskaźnika odległości

M 81.

pozorny wskaźnik odległości m - M = 27,ml
±.O m3 (bł. średni) różni się o 6 m=- 3 m1 od wartości 24,mo podanej
przez Hubble'a w roku 1936. W następstwie tego należałoby pomnożyć
odległość dawniej wyznaczoną (l 700 000 lat świetlnych) czterokrotn'e, co
dałoby na odległość M 81 wartość około siedem milionów lat świetlnych.
Dane dotyczące galaktyki M 81 są wynikami wstępnymi pracy 5-ciQ..
metrowego teleskopu i bc;dą poddane rewizji w konfrontacji ich z wynikami najbliższego sezonu obserwacyjnego Wydaje się jednak mało
prawdopodobnym wprowadzenie jakiejś większej poprawki do otrzymanej wartości wskaźn'ka m -M= 27,ml.
Oczywiście byłoby rzeczą niemożliwą wyprowadzać ogólne wnioski
oo do skali odległości dla mgławic poza grupą lokalną na podstawie tego
jednego, odosobnionego przypadku.
W trzecim programie Hubble i H u m a s o n badali zachowanie się
prawa przesunięcia się widm mgławic pozagalaktycznych ku czerwieni
w odległościach większych. niż objęte zasięgiem l 00 calowego teleskopu
na Mount Wilson. Spektroskopową granicą zasięgu 100 cal teleskopu jest
jak wiadomo, gromada mgławic U Ma II, dla której stwierdzono przesunięcie widma 6 ')../').. = 0.136.
Przy pomocy 200 cal teleskopu Humason otrzymał przesunięcia odpowiadające prędkościom radialnym większym, niż 20 000 kmfsek dla 15
gromad mgławic. Z badań fotometrycznych wynikają przesunięcia odpowiadające mniejszym prędkościom, niż z obserwacji widmowych.
Największe
dotychczas przesunięcie ku czerwieni skonstatował'
Humason dla gromady mgławic w Hydrze (Wąż Wodny). Wynosi on()o
!::" A/A = 0,203 i odpowiada (gdy traktujemy je jako efekt Dopplera) pręd
kości ucieczki 60 960 kmfsek.
Nowe dane wskazują na to, że prawo przesunięć ku czerwieni zachowuje się lmiowo w całym badanym przedziale odległości od gromadymgławic w Pannie (1140 km/sek) rlo wspomnianej gromady. w Hydrze..
Wyniki obserwacji przemawiają także za izotropowością tego prawa.
J. M.
Wg. A. J. 59, Nr 5 (1954).
Wyznaczony

średni

Metoda figuracji zwierciadeł astronomicznych
Parabolizowanie zwierciadeł sferycznych nastręcza na ogół wykonawcom poważne trudności i nie zawsze się udaje. Stron g i G a v i o l a
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opracawali metodę figuracji zwierciadeł przez nałożenie warstwy aluminium c zmiennej grubości. Wypolerowane zwierciadło sferyczneumieszcza się w komorze próżniowej w pewnej odległości od "źródla",
z którego paruje aluminium 2.ródłem tym są kawałki drutu aluminiowego zawieszone na ogrzewanych prądem spiralach wolframowych.
Bezpośrednio przed zwierciadłem wiruje przesłona zaopatrzona w otwóro specjalnie dobrranym kształ::ie. Kształt otworu jest tak obliczony,
aby grubość warstwy aluminium kondensującego się na zwierciadlebyła różna w różnych jego strefach i w wyniku tego przeprowadz:Jła
powierzchnię sferyczną w paraboliczną. Odchylenie powierzchni parabolicznej od sferycznej z jakim mamy do czynienia w zwierciadłach
astronomicznych, jest rzędu kilku do kilkunastu długości fali światła,.
a więc grubość warstwy nałożonej w celu parabolizacji wynosi około.
0,0001 do 0,001 mm.
Autorzy pracy przeprowadzali szereg prób, które wykazały, że opililaną metodą można także otrzymywać wypukłe zwierciadełka hiperboliczne stosowane w układzie Cassegraina oraz korygować niewła
llciwy kształt powierzchni różnych zwierciadeł, np. usuwać tzw. "odwrócony brzeg". Do ciekawszych wyników pracy zaliczyć również należy otrzymanie zwierciadła parabolicznego pozaosiow~go, tj. takiego,
w którym oś optyczna nie przechud:zJ. przez środek zwierciadła. Tego
typu zwierciadła stosowane w teleskopach Herschela są niezwykletrudne do wykonania przy pomocy zwykłych metod. Na podstawieprzeprowadzonych metodą Foucaulta ilościowych badań stwierdzono,.
że odchylenia od przewidzlanego kształtu powierzchni figurowanycht.
w ten sposób są rzędu 0,1 długości :fali, są więc mniejsze od odchyleń
dopuszczalnych.
Obok łatwości wykonania zaletą metody tej jest możność wielokTotnego powtarzania (w razie niepowodzenia) procesu figuracji; warstwę alurnlnium można bardzo latwo zdjąć i rozpocząć figurację od
początku, natomiast doprowadzenie napowrót do kształtu sferycznegozwierciadła parabolizowanego zwykłymi metodami szlifierskimi jest
rzeczą bardzo trudną .
Ad.
Nowy typ radioteleskopu
Radioteleskopy o zwierciadłach parabolicznych, służące do odbierania fal metrowych w badalniach radioastr0111omicznych posiadają bar-:dzo maJą zdolność rozdzielczą. Dla uzyskania zdolności rozdzielczej odpowiadającej kątowi l 0 między kierunkami do źródeł promieniowania..
które możemy zaobserwować jeszcze jlalko odd.z:lelne, przy długości fali
l m średnica zwierciadła parabolicznego radioteleskopu winna wynosić100 m, co praktycznie jest bardzo trudne do wyk0111ania. Duże zdolności
rozdzielcze przy faliach :metrowych uzyskuje się przez stosowanie systemów inrerferencyjnych podobnych w swej zasadzie do intell'ferometn.l
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Micheisona
z dwu lub

w astronomii. Interferometr taki złożony jest
anten umieszcwnych w pewnej od siebie
odległo.5ci. Anteny interferometru nastrojone są na określoną długość
fali, przyjmują więc p11omieniowanie monochromatyczne w zakresie
częstości rzędu kilku MHz. To również staJnowi pewną wadę tych systemów ze względu na nicmożliwość odbierania za ich pomocą fal
o różnych długościach.
Ostatnio opracowano nowy typ anteny posiadającej zarówno dużą
zdolność rozdzielczą jak i szel'Oki 2la'kres odbieranych częstości od 200
do 300 MHz. Antena ta składa się z 48 anten spiralnych rozmieszcronych w dwóch rzędach obok siebie na długości 49 m i jest ruchoma
w płaszczyźnie południka. Zdolność rozdzielcz':l tej anteny wynosi
w rektascenzji około 1°, w deklinacji około 15°. Jesi ona używana do
badania promieniowania radiowego Galaktyki 1 obserwacji położenia
radiogwiazd.
A. S.
używanego

Większej

Związek

łiczby

między

jasnością.

komet i zórz polarnych

Stalinabadzki astl'Onom O. W. D o b r o w o l s k ,i zestawił statystyczne dane o ilości pojawiających się w różnych latach komet widocznych gołym okiem z danymi dotyczącymi widoczności zórz polarnych. Okazuje się, że występuje ścisły związek między występowa
niem jednych i drugich zjawisk. Tłumaczy się to tym, że zarówno
int~nsywność zórz polarnych , jak i jasność komet (a tylko najjaśniej
sze można widzieć gołym okiem) zależy od aktywności Słońca. Rzeczywiście :r.arówno zorze pol;o.rne na Ziemi, jak i przebiegające w pobliżu Słońca komety świecą najsilniej w okresach najliczniejszego występowania plam na Słońcu.
!Według

Bjuletyn Stalinabadskaj Astr. Obsertv. 10, 20 (1954)

K. R.

Ciężki wodór na Słońcu
W obserwatorium astronomicznym w Simei1Je zbadano dokładnie
kontury linii wodoroWych i.v widmie Słońca . Profil tych linii okazał
się silnie niesymetryczny i daje się wytłumaczyć jedynie dużą zawartością ciężkiego wodoru w wierzchnich warstwach Słońca. Pobieżne
oszacowan i~. wskazują, że jest go tam około 0.2°io, podczas gdy dotychczas przyjmowano ' procentową zawartość ciężkiego wodoru na Słońcu
dziesięciokrotnie mńiejśzą. Większa stosunkowo ilość ciężkiego izotopu
wodoru na Słońcu niż na Zietni, jak również dość obfita obecność
w widmie Słońca prążków berydu i technetu rzuca pewne światło na
procesy jądrowe zachodzące na Słońcu. Można przypuszczać, że zachodzą one w wierzchnićh warstwach Słońca. a ponadto, że materia
słoneczna znajdują<>a się w różnych warstwach nie podlega stałemu
przemieszaniu.'
' !Wg A~tmnomic"!' esk•!j Cirk11la1· 150. 8. (1954 ,
K. R.
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Obserwatorium Uniwersytetu Warszawskiego
Założenie Obserwatorium Astronomicznego w Warszawie zawdzię
czamy Franciszkowi Ar m i ń s k i e m u (1789-1848), który pierwszy
myśl tę wysunął, postarał się o środki finansowe i przeprowadził budowę
w latach 1820-1825. Pierwotny budynek Obserwatorium, zaprojektowany
przez znanego architektę warszawskiego, Piotra A i g ner a , wyglądał
prawie tak samo jak dzisiejszy. W części środkowej mieściły się ustawione na soLidnych, kamiennych fundamentach , narzędzia obserwacyjne ..
Zamówione i wykonane w Monachium, narzędzia te stanowiły na owe
czasy ostatnie słowo techniki w dziedzinie astrometrii.
Wymienimy kolejnych dyrekto~ów Obserwatorium Warszawskiego:
Franciszek Ar m i ń ski (1820-1848) , J an B ar a n o w ski (1848-1869),
J. W o s t ok o w (1869-1898), Kra s n o w (1899-1907), C z orn y j (19071915), Michał Kam i e ń s k i (1923-1945).
Za najważniejsze prace dokonane w Obserwatorium w XIX w. uważać należy: przekład na język polski dzieła Kopernika "De Revolutionibus" dokonany przez J . B ar a n o w skiego w r. 1854 oraz katalog 6041
gwiazd ułożony przez adiunkta J . K o w a l czy k a z obserwacyj w okresie 1876-1903
W latach 1839- 1863 adiunktem Obserwatorium był Adam Praż
m o w ski , bardzo utalentowany fizy k i astr onom praktyczny, odkrywca
polaryzacji światła korony słonecznej .
W 1900 rozpoczął w Obserwatorium Warszawskim działalność astronomiczną niedawno zmarły prof. Tadeusz B a n a c h i e w i c z, który, jako
młod y asystent, zainaugurował dokonywanie systematycznych obserwacyj
zakryć gwiazd przez Księżyc, co w przyszłoś ci przyczyniło si ę znaczni E:
do wyznaczenia jego dokładnych pozycji.
W r. 1925 rozpoczęto regularne wydawanie prac w publikacjach rozsyłanych zagranicę (PubLications of the Warsaw Observatory, Okólnik
Obserwatorium Warszawskiego, Biuletyn Służby Czasu). Obserwatorium
nadawało przed wojną sygnały czasu przez radio, których dokładno.łć
osiągnęła 0.1 sekundy. Prace teoretyczne M. Kamieńskiego nad kometą
Wolf I wykonane przy udzjale asystentów, w y sunęły tę kometę na pierwsze miejsce pod względem dokładności badań i osiągniętych wyników.
w latach 1936-39 pracownicy Obserwatorium zorganizowali oddział
astronomiczny wysokogórskiego obserwatorium na górze Pop Iwan
w Czarnohorze, które niestety uległo zniszczeniu w czasie ostatniej wojny
światowej.

w latach okupacji niemieckiej astronomowie warszawscy pracowuli
w bardzo trudnych warunkach (zob. art ..r. G a d o m ski e g o, Urania 18,
str. 5); ciężld ten okres kończy spalenie Obserwatorium przez Niemców
w roku 1944. Zginęły wówczas niemal doszczętnie wszystkie . n.arzędzja
oraz cała, 12.000 tomów licząca biblioteka. Niemal bezpośrednio po tym
fakcie rozpoczęto w Krakowie dzieło odbudowy Obserwatorium; w Pracowniach Krakowskich Obserwatorium Warszawskiego zgromadzono
w ciągu 4 Jat kilka tysięcy książek oraz kilkanaście instrumentów, które
następnie przewieziono do nowo odbudowanego gmachu Obserwatorium
w Warszawie. W tymże cz.asie wybrano miejsce i założono zamiejską
stację obserwacyjną w Ostrowiku k. Warszawy. W latach 1945-50 zastępował deyrektora dr J. Gadomski . Obecnym dyrektorem Obserwatorium Uniwesytetu Warszawsktego jest prof. Włodzimi.erz Z o n n .
M. Kamieński.
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ASTRONOMIA W SZKOLE
Elementarne wyprowadzenie uogólnionego trzeciego prawa. Keplera.

W szkolnym podręczniku astronomii prof. dr. E. Rybk.i, znajdujemy
uogólnione trzecie prawo Keplera w postaci proporcji:
at 3 : a} = P 12 (M+ m 1) : P 22 (M+ m 2)

Ze wzoru tego korzystamy w toku dalszego nauczania, a mianow1c1e
przy omawiaa1iu wyznaczania mas planet. Ale wszelkie twierdzenia nie
poparte dowodem wywołują w uważnym czytelniku, bądź słuchaczu pewien niepokój - i pytanie: dlaczego jest tak, a nie inaczej?
Uważam przeto, iż pożyteczne będzie następujące wyprowadzenie powyższego wzoru w oparciu o znane uczniom prawa fizyki; rachunek ten
może być np. jednym z tematów na zebraniach Szkolnych Kółek P. T. M. A.
Na załączonym rysunku widzimy jedną z planet krążącą dokoła
Słońca. Wyrażając się ściślej, powiemy, że Słońce i planeta krążą dok.oła
wspólnego środka ich mas.

m

Rys. l.
Punkt C jako

środek

M ·

masy Słońca i planety spełnia równanie:
a = m · b inaczej M · a = m (R-a)
skąd

m·R

znajdujemy: a= M - ;

+m

(Znaczenie symboli widoczne jest z rysunku).
Na planetę działa siła powsze<:lmego ciążenia:

M'm

F=k-R2
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Siła ta jest
wzorem:

jednocześnie siłą dośrodkową,

m· t1~
F - - - ; ale r = b- R-a,

r

więc
Zakładamy

'Oba

wyrażenia

F-

m · 4f~J tR- a\2

(R-a1·P

~

więc możemy ją

a

t~-

h(R-a)

T

,

m ·.f..n2 (R- aJ
- ---'---'---

T*

tutaj , iż torem ptanety jest kolo, a nie elipsa.
na siłę , otr7ymamy r r wn : > n ie:

kM·m

R2

wyra-

Porównując

m.f..n 2 (R-o) .
T•

Skracamy równanie przez "m ", podstawiamy
ltształcamy :

wartość

na "a" i prze-

m·R)

kM_łn (
R'
T2 R- M+m
kM .f.. n• R IM+ m- m)
2

Ifi--:p·

kM

R•

M+m

4n' ·R ·M
=

R1

k

T~rM+m/h•= T2(M+m)'
albo:

T2 (M+

R•

m)

łn 1
~--

·

k '

Równanie ostatnde jest słuszne dla każdej planety układu słonecz
:nego; możemy więc napisać je jako uogólnione trzecie prawo Keplera .
w postaci:

T1 2(M + m1 )

T, 2 CM+ m1 )

R.•

k
R1'
gdzie M oznacza masę Słońca
m
" planety
okres obiegu pla nety
T
k
stałą grawitacji
Rozumowanie powyższe możemy odnieś ć również do każdego innego
układu kosmicznego złożonego z dwu doWIOlnych mas, albo też układu
zawierającego jedną wzgl<;dn;e dużą ma sę centralną, oraz pewną ilość
ciał ją ob'egaj ą cych o masach stosunkowo m a łych .
W szczególności wyprowadzony wzór będzie słuszny dla dowolnej
planety 1 _w l<~JE'ż yców :
f2 (m + Ji)
4n2
m - masa planety
= 1.1.
"
księżyca
k
r - odległo ść ksi ęży ca od planety
t - okres obiegu księżyca
Możemy również tworzyć
proporcje przez porównanie tych stałych
wyrażeń ułamkowych odniesionych do k siężyca obiegającego planetę.
oraz do tejże lub innej planety obiegającej S ł ońce:

..

T2rM+mJ

f2(m+Ji)

R3

r•
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EliminuJemy w ten sposób stałą grawitacji i korzystając jedynie
z danych astronomicznych możemy przy pomocy takiej proporcji wyliczyć masę planety. Nieznaną przy tym masę księżyca !-l- pomijamy jak()
małą wobec masy planety.
Gdy chodzi o wyznaczanie mas planet, to możemy również zastoso·

l

l

m

t-r

l

\

V
'M

Rys. 2.
wać ten sam sposób, ktory podaje prof. E. Rybka w swej książce na wyznaczanie masy Słońca; a więc:
Zakładamy, że Księżyc obiega planetę po okręgu o promieniu r.
Na Księżyc działa siła grawitacyjna F, siła ta jest jednocześnie siłą
dośrodkową , stąd równanie:

.

Po przekształceniu zas: m-

kfil• r

Promień drogi Księżyca i jego prędkość znajduje się na podstawie
znanej odległości planety od Ziemi, oraz średnicy kątowej orbity Księżyca.
Franciszek Zdanowski, Biala Podt.
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PRAKTYCZNA METODA BADANIA POWIERZCHNI
ZWIERCIADEŁ ASTRONOMICZNYCH
W ostatnim czasie daje się zauważyć wśród miłośników astronomil
rosnące zainteresowanie budową amatorskich teleskopów, umożliwiają
cych dokonywanie wielu ciekawych i pożytecznych obserwacji. Nic

URANIA

57

w tym dziwnego, gdyż tylko posiadanie · własnego narzędzia pozwala na
prowadzenie ich w sposób systematyczny. Poza tym niektóre obserwacje,
jak np. obserwacje gwiazd zmiennych winny być, w celu zmniejszenia
do minimum błędów oceny, prowadzone przez czas dłuższy przy użyciu
tego samego instrumentu, a przy braku własnego okoliczności nie zawsze na to pozwalają. Ci więc miłośnicy astronomii, których pociągają
wszelkie obserwacje czy to natury "estetycznej", czy systematycznej,
winni dążyć do zbudowania sobie teleskopu własnymi siłami, gdyż jest
to, praktycznie biorąc, jedyna możliwość uzyskania takiego narzędzia.
Polskie Towarzystwo Miłośników Astranomii biorąc te okoliczności pod
uwagę, umożliwia swoim członkom nabycie na korzystnych warunkach
podstawowych materiałów do tego celu. Prócz tego w ,,Uranii" w numerach 2-6 z 1954 r. ukazał się cykl artykułów A. Ryb a r ski e g o i K.
S e r k o w ski e g o, omawiających powyższe zagadnienie. W sposób bardziej wyczerpujący traktuje o n im książka M. S. N a w a s z i n a pt.
"Samod:elnyj teleskop reflektor", nie wszyscy jednak członkowie
P T. M. A. znają język rosyjski, poza tym książka ta ze względu na wyczerpany nakład jest narazie trudno dostępna szczególnie na prowincji.
Miłośnicy astronomii budujący sobie własnymi siłami teleskop napotykają w swojej pracy, mimo najstaranniejszego nawet przestudiowania
literatury fachowej, na liczne trudności. Ma to SWQje źródlo w specyfice
tej pracy, z którą stykają się oni przeważnie po raz pierwszy w życiu
Rzeczą ciekawą poza tym jest to, że ktoś, kto już wykonał zwierciadło
i zbudował telesk,op, proszony o rady dotyczące zagadnień techruicznych,
wyłaniających się przy szlifowaniu, z trudnością zaledwie i to nie zawsze
nawet potrafi dać na nie odpowiedź. Może to zrobić na pytającym wrażenie chęci zachowania mandarynizmu tej umiejętności, tak jednak napewno nie jest. Wynika to tylko z tego, że poprostu zapomina się te
:szczegóły i osoba, udzielająca wyjaśnień musi dopiero przypominać sobie
podobną sytuację z własnej praktyki, oo nie zawsze się jej udaje. Jedyną
możl,iwością uniknięcia takich przypadków jest prowadzenie dz'enniczka
szlifowania, w którym trzeba notować wszystkie ważniejsze spostrzeżenia.
Optycy lub amatorzy, szlifujący zwierciadła astronomiczne, badają
postępy i efekt końcowy swojej pracy najczęściej ·za pomocą metody
cieniowej, opracowanej przez francuskiego fizyka F o u c a u l t a. Fakt
ten ma swoje słuszne uzasadnienie w tym, że nie wynalez;ono dotychczas
metody dokladniejstzej. Wystarczy wspomnieć, że niedokładności po. wier~chni, różniące się od powierzchni idealnej o 1/10.000 mm można
' jeszcze jprzy jej pomocy wykryć. Metoda ta jest opisana w części II
(;;Urania" XXV, nr 3) cyklu w. wym. artykułów. Ta wielka czułość
tej metody przyczyniła się do tego, że jest ona powszechnie stosowana
tak w początkowym okresie polerowania, w którym zwierciadło pokryte
jeszcze masą dz;;urek zaczyna dopiero błyszczeć, jak również w koń-
cowym stadium pracy, gdy zwierciadłu już wyuolerowanemu nadajemy
kształt dokładnie sferyczny lub gdy je parabolizujemy. Ten ostatni
-okres pracy jest najuciążliwszy i podczas jego trwania wymagana jest
najwyższa czułość metody badania, to też w tym cz.ast:e stosuje się
wyłącznie metodę Foucaulta jako n.ajdokładn.iejszą.
Są jednak inne metody. które chociaż n.ie tak precyzyjne jak powyższa, wystarczają w zupełności do śledzenia i oc-eny przebiegu polerowall!ia SZJCzególnie w tych etapach pracy, w których większy nacii;k:
kładzie się na jakościowe, a mniej na ilościowe określenie kształtu i jakości powierzchni. Poza tym mają one tę tak ważną dla amatorów zaletę,
:że obrazy oglqdane przy ich stosowaniu są daleko czytelniejsze i można
je znacznie szybciej uchwycić. Odczytywanie klasycznej metody Fou-
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caulta jest dość trudne i dopiero po uzyskaniu dużej wprawy można toszybko i dorl.łndn~e. Poniżej opisana modyfikacja tej metody została
wprowadzona sto, unkowo n:edawno przez prof. D . D. M ak s u t o w a,
znanego wynalazcę &wiatłosilnego teleskopu meniskowego i odznacza się
wielką prostotą środków i techniki postępowania.
Do wykonania instalacji optycznej potrzebne nam będzie w pierwszym rzędzie źródło światła o dużej powierzchni. Może to być n . p matowa lub m .eczna szybka szklana, wprawiona w puszkę od konserw lub
t. p. Wewnątrz puozki um'esz.czamy żarówkę, a na szybkę nakładamy
gęstą siatkę metalową. Bardzo dobrze służy miedziana siatka. wyjęta
z sita do cedzenia mleka. może być jednak jakakolwiek inna dostatecznie
gęsta. Siatkę mocujemy na puszce z szybką w dowolny sposób, lutując ją
lub przywiązując w koło puszki. Trzeba zwrócić uwagę na to, by nitki
siatki nie byty zniekształcone i by była. ona czysta. Źródło światła
z siatką ustawiamy w taki sposób. by jeden rząd nitek był pionowy
a drugi praw i e poz:'omy. Chcąc to osiągnąć trzeba siatkę na tle szybki
tak umocować , by nitki nie przecinały się pod kątem prostym. Uzyskujemy to rozciągając n'eco siatkę, trzymając za dwa pliZeciwległe rogi.
Oczka jej przybiorą wówczas kształt małych rombów o niewielkim nachylen'u (rys. 1) .
źródło światła tak przygotowane montujemy w identyczny sposób
jak .,sztuczną gwiazdkę" przy klasycznej metodzie Foucaulta Zamiast
żyletki, która pełni rolę noża Foucaulta umieszczamy taką samą siatkę,
ustawiając ją jednak nie w ognisku zwierciadła, lecz nieco poza nim.
Siatka ta równ'eż musi być , . rozciągnięta" tak, jak siatka umieszczona
na lampje, nachylenie jednak jej poziomych nitek w inno być odwrotne.
Wskazuje to rys. 2, przedstawiający widok układu oglądany od strony
rob:ć

zwierciadła.

Rvs. l.

Rys. 2.

Siatka ta (będziemy ją w dalszym ciągu nazywali siatką kontrolną),
musi być um'eszczona, jak już wyżej wspomniano, przed ogniskiem
zwierciadła. Obrazuje to rys. 3.
Całosć ustawiamy w zaciemnrionym pomieszczeniu tak, by światło
lampy rzucało odbity od zwierciadła obraz siatki na matówkę lub ekran
ustawiony w miejscu czasowo usuniętej siatki kontrolnej, Gdy to uzyskamy, umieszczamy siatkę kontrolną w tym samym miejscu na osi promiem odbdych od zwierciadła. lecz przesunięta n'eco w jego kierunku.
Patrząc teraz przez tę siatkę na zwierciadło oglądamy utworzony obraz .
Przedstawia się on Jako szereg pionowych pasm, naprzemian jasnych
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i ciemnych, przebiegających przez zwierciadło. Jeżeli pasy nie wystąpią
od razu, delikatnie przechylamy palcem siatkę kontrolną w prawo lu!:>
w lewo, co spowoduje, że ustawimy jej pionowe nitki dokładnie równolegle do tychże nitek siatki lampy (por. rys. 2).
SZKŁO

SIATKA

~~E/

-----

~~~-;~

/
OCI'JJSKO

Pasma te

'"

SlA'I'KA KONTROLNA

Rys. 3

nam dokładnie obraz kształtu powierzchni zwierc:iadla_
one prostolinijn:e, zwierciadło jest sferyczne (rys 4a).
Jeżeli, jak na rys. 4b, kształt ich jest beczkowaty, świadczy to o parabolicznej lub hyperbo!iczncj formie pow:erzchni zwierciadła. Poniewai
dla teleskopu normalnego o światłosile l : 10 wystarczy aż nadto powńerzchn.ia sferyczna, przeto dążyć będziemy do jej uzyskania. Wreszcie
często zdarzający się przypadek odwini<;cia brzegu pokazuje nam rys. 4c.
Powierzchn,\c: o kształcie spłaszcmnego sfero:du pokazuje rys. 4d. Wypadek uzyskania takiej pow'erzchni zachodzi jednak bardzo rzadko. Sposobów usuwania tych usterek nie podaj<: gdyż zostały one już omówioneszczegółowo w wyżej podanym cykliA artykułów .
dają

Jeżeli przeb i egają

••••
a

b

c

d

Rys. 4.

Rysunek pasów w obrazie tej metody występuje niezwykle wyraź
nie. Gęstość pasm możemy dowolnie regulować przesuwaniem siatki kontrolnej do J od zwierciadla Im bliżej .uiego, tym pasy są cieńsze i jest.
ich więcej, dalej od zwierciadła obserwujemy zjawisko odwrotne. Korzyści płynące ze stosowania tej metody są duże
Praca, kiórej wymaga
zmontowanie urządzenia z siatką, nie jest wcale większa od pracy, zwią
zanej z m~talowaniem normalnej ławy Foucaulta. Uzyskany obraz pokazuje nam b c z p oś re d n 1 o z jakiego rodzaju błędem mamy do czynienia. Samo badanie jest bardzo wygodne, bo oko nie musi wyszukiwać
maleńkiego punktu 5wletlnego, ponieważ obraz na całej powierzchm
sialtki jest jednakowy.
Te i na wstępie wymienione zalety opisanej metody powinny przyczy~ć się do szerokiego )ej zastosowania przez wszystkich amatorów
szlifujących zwierciadła.
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Z KORESPODENCJI
Całkowite zaćmienie Słońca

w dniu 19 sierpnia 1887 r.

Bardzo szczęśliwą myśl miał Dr J. G a d o m s k i, pisząc w Nr 11
(listopad 1954) Uranii o udziale polskich ekspedycji w badaniach zaćmie
nia Słońca w dniu 19 sierpnia 1887 r. Dr J. Gadomski korzystał z materiału, zawartego w gazetach ("Kurier Warszawski"). Ponieważ udało mi
się przejrzeć "Wszechświat" za rok 1387, pragnąłbym uzupełnić te infor~
macje. Przede wszystkim więc w Nr 34 "Wszechświata" z dnia 21 sierpnia
1887 r. znajdujemy dwie depesze z Wilna. Jedną wysłali pp. Edward
i Władysław N a t a n s o n o w i c: , Pod względem naukowym zupełne
niepowodzenie wyprawy do Wilna. Chmury pokrywały niebo, korona była
wcale niewidoczna. W minutę po chwili całkowitego zaćmienia niebo
prawie, że się wyjaśniło. Pp Jędrzej e w i c z i M er czy n g nie byli
w możności obserwowania przy pomocy spektroskopu i polaryskopu.
Odfotografowaliśmy tylko dwa razy sierp słońca, korony nie było
widać z poza chmur. Badania fotometryczne Z u k o w ski e g o, oraz meteorologiczne C i e m n i e w ski e g o, D a n i e l e w i c z a i Z u r a ws k i e g o powiodły się w zupełności Chwila całkowitego zaćmienia przypadła ściśle według wyliczeń. Z Krasnojarska wiadomości nie dobre".
Drugą depeszę
przysłali PP. D c i k e, D i ck s t e i n i Kra m sztyk:
"W Werkach niebo całkowicie pokryte chmurami, obserwacje niemożliwe.
Na dwadzieścia minut przed chwilą całkowitego zaćmienia zaczęło się
stopniowo ściemniać. Sierp słońca ukazał się chwilowo tylko. w 15 minut
po chwili całkowitego zaćmienia, w ciągu którego było widoczne szczególne, czerwono-żółte oświetlenie chmur w północnej części horyzontu''.
W następnych numerach "Wszechświata" znajdujemy szereg dokład
niejszych wiadomości. Może warto wymienić drobną wiadomość, którą
podaje S. K r a m sztyk, że otrzymano krótki list od ,.niepodpisanej
prenumeratorki z Kuprianiszek, fermy, położonej o 4 wiorsty od Wilna".
Widziała ona koronę słoneczną i tak o niej pisze: "Tarczę słuneczną ota{!"Zała jasna, srebrzysta korona, z promieniami nierównej długości; przy
użyciu zaś lornetki dały się dostrzec, głównie u spodu Słońca, czerwone
wybuchy, pojawiające się i znikające co chwila, - miały one kształt
języczków lub nieco zakn::conych rożków".
W Nr 36 znajduje się reprodukcja fotografii, jakie uzyskali E. i Wł.
Natansonowie, o czym była wzmianka w depeszy. W tymże numerze czytamy wiadomość, że .. otrzymaliśmy fotografiją , zdjętą w powiecie Lepel·skim gub. Witebskiej przez p. Michała Kuś c i ń s k i e g o. Zachmurzone
wszakże niebo ledwo dozwala dostrzec wąski sierp słoneczny".
Obserwacje, zaprojektowane przez polskie ekspedycje, nie dopisały
wskutek złej pogody Pozostał jednak w numerach Wszechświata program.
jaki sobie wytyczono. Z jednej strony przygotowano się do tego, by
uzyskać fotografie korony słonecznej, z drugiej strony J, Jędrzejewicz
informuje szczegółowo, jakie zabrał ze sobą przyrządy, by przeprowadzić
badania widmowe, i podaje program prac, jakie sobie zakreślił. Wreszcie
H. Merczyng omawia zamierzone badania polarymetryczne.
Należy żałować, że tak wielki wysiłek naszych uczonych spełzł na
niczym. Warto tu zwrócić uwagę na jedną okoliczność. Towarzystwo
fizyczno-chemiczne w Petersburgu zorganizowało specjalną wyprawę
<io Wilna w celu dokonania obserwacji w czasie całkowitego zaćmienia
Słońca. "Nadmienić nam tu wtpada- pisze St Kramsztyk -że włąści
-wym delegatem towarzystwa był tylko p. Mcrczyng; inni członkowie
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przybyli z wlasnemi przyrUjdami i bez żadnej pomocy towarzystwa". Tę
dl2 starszych zupełnie zrozumiałą, chciałbym tu podkr€'flić. by młode pokolenie astronomów i miłośn!ków astronomii odnosiło
sil: z całym szacunkiem i piety7;11em do poczynań tych naszych pracowników naukowyc·h, którzy w d111gicj polowic XIX wieku nic szczędzili aru
swego czasu ani środków finansowych. by móc pracować naukowo. Kierowała nimi gorąca miłość nauki i poświęcenie bez granic. W astronomii
taką jasną postacią tej epoki jest Jan Jędrzejewicz, który jak ~ado
mo - zorganizował w Płońsku swe własne Obserwatorium astrononuczne,
gdzie- po swych dziennych zajęciach w charakterze lekarza- po nocach
wiele obserwował 'vV dawnych rocznikach astronomicznych możemy znaleźć jego obserwacje. Wiadomo również, że nicktóre lunety Jędrzejewicza
przetrwały do dnia dzisiejszego i służą jeszcze celom naukowym.
ostatnią wiadomość,

Wł.

Dziewulski.

Errata Vmnia, t. XXVI na odwrocie przedniej okładki, w. 5 od d.
od d. zamiast: d!uższy o 100 dni
dni. Saturn zwiększy go jeszcze
o 100 dni: str. 28, w. 19 od g. zamiast: Rys. 8 - występuje tu jakby kitka
grup bipolarnych razem. W tych ma być: Rys. 9 - Jest to typ bardzo
złożony, w którym bieg1my mag-.

dodać: Fot. J. Pagaczewski; str. 6, w. l
ma być d!uższy od poprzedniego o 518

KALENDARZYK ASTRONOMICZNY
na luty 1955 r.
Wszystkie zjawiska podano w czasie środkowo-europejskim.
l. do 28. Wieczorami przy użyciu lunety obserwować można 3 JasmeJsze małe planety, które oddalają się już od Ziemi i słabqą: Westa
na tle gwiazdozbioru Byka (przeciwstawienie 16. XII.), oraz Hebe
i Euterpe (przeciwstawienie 23. I.), obie niedaleko Jowisza, na granicy Raka i Bliźniąt.
l. do 5. Po zachodzie Słońca niełatwo odszukać można Merkurego nisko
nad jasnym zachodmm horyzontem jako gwiazdę z początku zerowej, później tylko 1-szej wielkości. W lunecie widać fazę w postaci
małego sierpa.
l. Wieczorem na prawo od Księżyca widać gromadę gwiazd Plejady.
2. 17h44m do 18h02m przy Jowiszu widoczny jest przez lunety tylko
jeden z jego 4 jasnych satelitów, satelita III Ganimedes. Pozostałe
są niewidoczne, gdyż satelita I Jo przechodzi przez tarczę Jowisza,
zaś II Europa i IV Kalisto znajdują się poza tarczą. Po wyjściu
z poza tarczy Europa pozostaje niewidoczna, przebywając w cieniu
Jowil:za, zaś odleglejsza Kalisto zjawi się od razu tuż przy prawym
brzegu tarczy (w lunecie odwracającej obrazy) i zaćmieniu ulegnie
dopiero po 13 minutach w pewnym odstępie od tarczy Jovvisw.
W ciągu nocy obserwować można 3 momenty zaćmień satelitów,
zaś od zmroku do godz. 18.29 na tarczy widać 2 cienie satelitów ..
3. 8h Merkury nieruchomy w rektascenzji.
3./4. Po godzinie drugiej w nocy nastąpi zakrycie gwiazdy 3-ciej wielk.,
,.mi" w Bliźniętach, przez Księżyc. Gwiazda zniknie nagle przy
lewym ciemnym brzegu tarczy Księżyca w Tonmiu o godz. 2.03.
w Poznaniu i w Warszawie o 2.04, we Wrocławiu o 2.06, a w Krakowie o 2 08 (momenty te obliczono w Obserwatorium Krakowskim).
4./5. Na lewo od Księżyca świeci Jowisz jako gwiazda minus 2-giej
wielk., a powyżej niego dwie gwiazdy 1-s.zej wielk. Kastor i Polluks
5. 8h Jowisz, a 12h Uran w złączeniu z Księżycem, odstęp 20 na północ_
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6. Od 4h39m rano prT.V .Towiszu wid'lć tylko jednego satelitę.
7./8. Od 23h46m do 11155m na tarczy Jowisza znajdują się cienie 2 jego
satelitów, przemieszczające się przez tarczę od prawej ku lewej.
7./8. Powyżej Księżyca świeci Regulus, gwiazda 1-szej wielk.
8. do 24. Wieczorami na ciemniejącym zachodnim niebie widoczne jest
światło zodiakalne, ścielące się wzdłuż ekliptyki przez gwiazdozbiory
zwierzyńca niebieskiego jako słaba poświata , przy zupełnie czystym
niebie rozpoznawalna aż po Plejady. Na tym tle świeci Mars.
9. Od 17.31 do 19.47 widać przy Jowiszu tylko jednego satelitę, zaś
od 19.10 do 20.23 na tarczy Jowisza równocześnie dwa cienie.
10. lQh Satu::-n w kwadraturze ze Sl ońcem. W tym okresie ob serwować
można cień kuli Saturna ścielący się na powierzchni pierkienia
Saturna, wskutek czego u dolnego lewego brzegu tarczy Saturna
pierścień nie schodzi się z tarczą, lecz oddzielony jest od niej wyrażną przerwą.

11./12. Powyżej Księżyca świeci Kłos Panny, gwiazda 1-szcj wielk.
12. 19h Neptun w złączeniu z Księżycem, odstęp 70 na pó ~noc.
12. 20h Merkury w dolnym złączeniu ze S ' ońcem. Planeta mija tarczę
S 1 ońca

w

odstępie

3%o na pólnoc od niej.

14. 15h Saturn w złączeniu z Księżycem, odstęp 6° na północ.

15. 2h Pluton w przeciwstawieniu ze Słońcem, najbliżej Ziemi.
15. 2 24 do 3.49 rano na tarczy Jowisza widać jednocześnie 2 cienie.
l6. Nad ranem na lewo poniżej Księżyca świeci czerwony Antares,

gw1azda l Y. wielk. gwiazd. Na prawo powyżej nich znajduje się
Saturn. jako gwiazda 3f4 wielk., zaś daleko na lewo poniżej nich wspaniała Wenus m'nus 4-tei wielk.
16. 20 08 do 21.33 przy Jowiszu widać tylko jednego satelitę.
17. do 21. Rano świeci sierp Księżyca ze światłem popielatym, uzupełni"iącvm go do pełnej tarczy.
18. Nad ranem znajdziemy Wenus na lewo od Księżyca.
18 22h Wenus w złączeniu z Księżycem, odstęp 1° na północ.
19. 11hl9m Słońce wstępuje w znak Ryb. Tarcza S 1 ońca świeci od 16. II.
na tle gwiazdozbioru Wodnika i dopiero 12. III. przejdzie do Ryb.
19. 20h13m dogodnie obserwować można koniec zaćmienia, tj. pojawienie się IV satelity Jowisza, w lunecie odwracającej w miejscu
położonym o 2 średnice tarczy Jowisza na prawo od niej.
ZO. Sh Wenus w złączeniu z gwiazdą 3-ciej wielk. "pi" Strzelca w odstępie 38' na pólnoc od gwiazdy.
Z1. 9h Merkury w niewidocznym złączeniu z Księżycem, odstęp JI:IO
(geocentrycznie) na południe. W Afryce Pó'nocnej i Centralnej
Azji nastąpi zakrycie Merkurego przez Księżyc.
Z3. Po zachodzie Słońca odszukać można wąski leżący sierp Księżyca
po Nowiu w wieku 24 godzin nisko nad zachodnim horyzontem.
Z4. do 27. Wieczorem widoczny jest sierp Księżyca ze światłem popielatym.
Z4. 21h Merkury nieruchomy w rektascenzji.
25. 18 20 do 18.41 na tarczy Jowisza widać 2 cienie jego satelitów.
26. 21h Mars w złączeniu z Księżycem, odstęp 40 na południe. W lunetach widać maleńką okrągłą tarczę Marsa, bez wyraźnej fazy.
Z7. 20h42m dogodnie widoczny jest koniec zaćmienia III najjaśniejszego
satelity Jowisza w odstępie l średnicy tarczy Jowisza na prawo.
28. W ciągu wieczoru Księżyc przemieszcza się poniżej Plejad.
Minima Algola (obserwować przez kilka godzin przed i po podanym
czasie): Luty 2d21h.8; 5dl8h.6; 22d23h.5 oraz 25d20h.3.
Minima główne Bet a Lirv (obserwować również w dzień poprzedni
i następny): Luty 13d6h oraz 26d4h.
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Przez lunety osiągalny w drugiej części nocy w gwiazdozbiorze Panny.
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4 42
Hwieci przez całą noc poniżej
Kastora i Polluksa jako najjaśniejsza gwiazda nieba wieczor.
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Dla odBzukania planetki należy w ciągu szeregu pogodnych wieczorów wykonać dokła Ino
rys nki z wszysb.imi nawet najsłabszymi gwiazdami dostrzegalnymi pnez używHną lunetę
w okolicy nieba ""skazanej przez wapólrt. ędne plar etki. Przez porównanie ryeur1ków zna ·
leźć n.ożna plant-tkq jako tę z pośród gwraz.d, która zmieniała swe połoit:nie :a dnia na dzień
Jednakowo w tym samvm kierunku .
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KOMUNIKATY KOŁ PTMA
na miesiąc luty 1955 r.
Gdańsk - Sekretariat Kola jest czynny w poniedziałki w godz. 17-18 l w piątki
w godz. 16-18.30 w II Zakładzie Fizyki Politechnlkl Gdańskiej.
Gilwice - 1. SekrEtariat Koła jest czynny w poniedziałki l czwartki (godz. 16--19)
w Gliwicach, ul. Sobieskiego 26, teł. 49-77 - lnz. T. Adamski.
2. Biblioteka jest czynna przy sekretariacie.
.
3. Pokazy nieba odbywają się w każdy bezchmurny wtcczór po uprzednim
tel<' ionicznym porozumieniu się:
G!iv.lce - ul. Sobieskiego 26, tel. 49-77 - lnz. T. Adams ki.
nuda SI. - ul. 3-go Maja 32, tel. 524-67 l 524-69 - J. Kasza.
Stnllnc-gród-Da b, ul. Wiejska 7, teł. 319-87 - Jan Palt.
4. Miesięczne Żebrania sekcji Instrumentalnej odbywają się co miesiąc w każdą
dl ugą sobotę o godz. 17.30 w Stalinogrodzie w Pałacu Młodzieży lm. Boi.
Bieruta.
Kraków - 1. Sekretariat Koła )est czynny w poniedziałki l czwartki w godz.
17- 19 w lokalu Koła , Kraków, ul. św. Tomasza 30,' 8.
2. Biblioteka Kola jest czynna w poniedziałki l czwartki w godz. 18-19.
3. ,. Wi e czory Astronomiczne" referatowa -dy -ku, yj n c· o d h ~·ł <t się w dn ~ ach
10. II. (czwarte k) l 25. II. (piątek) w lokalu Ko la, ul. ń w . T o rrn <za 30 R.
4. S eminarium astronomiczne, część n ( k'ad plan e t:~ rny) odbywa się w poniedzia ł ki w godz. 1'1.30-19 30 w lokalu Kota.
5. Kurs szlifowania zwierciadeł teleskopowych odbywa e ię we środy w godz.
17-19 w lokalu Kola.
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 l czwartki w godz. 18-21.
Nowy Sącz - Sekretariat Koła jest -:zynny we wtorki l piątki w godz. 17-19
w lokalu Ko ta. ul. Jagiellońska 50a.
J'cznań 1. Sekretariat Koła jest czynny we wtorki i czwartki w godzinach 17-19
w lokalu Koła. ul. Chełmońskiego l, teł. 74-41.
Toruń -- 1. Sekretariat Kola l blbliote:ka są czynne w poniedziałki l czwartki
w godzinach 18-20, oraz w soboty w godz. 17-19 w lokalu Kola przy ul!cy
Kopernika 17.
2. W każdy pogodny wieczór sobotni o godz. 19 mo~na wyruszyć z lok::>lu
Koła na pokaz nic•ba.
3. Dnia 7. II. (pon;cdzialc k), godz. 18 - odczyt Z , Polackleg o pt. "Ins trum " n l y
astronomiczne". Dnia 19. II. (sobota), godz. :u - Ak'ldcmia Kopernikow. lo
(s zc z egóły Lędą podtmc w prasie miej scowej).
Warszawa - 1. Sekrctanat Koła jest czynny we wtorki, czwartki l soboty
w godz. 19-20, al. Ujazdowskie 4.
2. Ludowe Obserwatorium Astronomiczne prowadzi pokazy nieba w gmachu
Obs. Astr. U. W., al. Ujazdowskie 4, w ka1. dy pogodny wieczór (opr6cz nicdziel l świąt) w godz. 20-22.
3. Dnia 17. TI. (czwarte k ), godz. 19 - miesięczny odczyt w gmachu Obserwatorium Astronom., Al. Ujazdowskie 4. Szczegóły w prasie stołecznej.
Wrocław Dnia 9. II. (środa), godz. 19 - odczyt mgr. P. Rybki pt. "Prakty ,~znr
zas•.osowanie a s tronomii". Dnia 23. II. (środa), godz. 19 - odczyt mgr. Paciorkówny pt. "Z1 3Wlf'k3 na pow iCl'Z<'hni s:o·,ca". Sala konfer.: ncyjna Wojewódzkieg o Klubu TPPR, pl. Teatralny 4.

l'tyty szklane na zwierciadła teleskopowe o średnicy 150 mm, grubo ~ ct 30 mmrozprowadza dla członków Towarzystwa Zarząd Gt. PTMA w cenie zł 50 (2 p tyty, 50 gramów tlenku ceru do polerowania luster wraz z przesyłką pocztową).
Wysyła się po otrzymaniu wpłaty na konto PKO 4-113-5227.
Kompletujemy r?cznlki "Uranii". Wobec wyczerpani::> n:.kładu nast : p.Jjących numerów "Uranti": 7-9 z r. 1948; 9-10111-12 z r. 1951; 1, 2, 3 t 9 z r. 1952, oraz
od l do 6 z r. 19G3 - Zarząd GI. PTMA prosi ClytPtników, którzy n1e kompletują "Uranii··. o odot<: p :nvanłc
nam wymienionych zeszytów za zwroh!m
Ich warloki i kosztów przesyłki.
Odznaki PTMA, dla członk6w zwyczajnych (emallc-wane) w cenie 25 z l ("l'ls
4 zł. na koszta przesyłki) oraz dla członków-kandydatów (oksydowane) w cc>nle
zł. 4.50 (bez kosztów przesyłki)
są do nabycia w biurze Zarządu Gł. PTMA.
Obrotowa Mapka Nieba, do nastawiania na okreś lony dzień 1 godzinę, utatw1a
rozpoznawame gwiazdozbiorów. Mapki są do nabycia w biurze Z3rządu GI.
PTMA, w cenie 9 zł (plus 4 zł na koszta przesyłki).
"Niebo przez lornetkę" dra J . Pagaczewsklcgo - str. 112 - cena 4 zł (plus 1 zł
na koszta przesyłki) jest do nabycia w biurze Zar7,ądu GI. PTMA.
Sl<ladka członków zwyczajnych wynosi 24 zł za rok kalendarzowy, a c>złnn·
!<:ów-kandydatów (uczniowie szkól ~rednlch) 6 zł za rok >?kolny. Członkmv•e
nowowstępujący wypełniają deklarację przystąplenta l wpłacają jednorazowo
wpisowe zt 1.50.
Wszelkich wpłat należy dokonywać na konto Zarząd" GI. PTMA, Kraków, ul.
św. Tomasza 30/8. PKO Nr 4-113-5227 z wyraźnym podaniem celu wpłaty .
• urania" wychorlzl jako mleslecznlk w obi,.to'ci 2 arkuszy rlruku dnia 2S-J!n
każdego miesiąca. Wszyscy członkowie PTMA otrzymują "Uranie" w ramach
składki członkowsk , ej.
Dla llleczlonkow prenumerata roc~na wynosi 24 zł.
Cena zeszytu 2 zł.
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83

KRONIKA P. T. M. A.

B8

się

92

OKŁADKA

NASZA
ERRATA

93
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Ryciny
Pawilon

obserwacyjny

na

okładce:

ObsNwatorium

Astronomicznego

Uniwer-

~ytetu Poznańskiego.

Znak .Zodiakt!: Baran.
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RADIOASTRONOMIA- NOWE OKNO NA WSZECHSWIAT*)
Jesteśmy obecnie świadkami narodzin nowej gałęzi astronomii: radioastronomii 1 ) . Upłynęło zaledwie 20 lat od pierwszych
obserwacji promieniowania radiowego z Wszechświata, a około
10 lat od rozpoczęcia systematycznych badań w tej dziedzinie.
Jak w każdej młodej dziedzinie wiedzy gromadzimy tu też
najpierw fakty, zanim przyjdzie kolej na ich uporządkowanie
w postaci teorii. Faktów tych narasta nadzwyczaj dużo.
Możnaby bez przesady powiedzieć, że stan wiedzy naszej
w tej dziedzinie zmienia się z godziny na godzinę . Badania te
dla nauki mają niezwykłe wprost znaczenie. Całą naszą wiedzę
o Wszechświecie, o gwiazdach, mgławicach, o pyle kosmicznym
czerpiemy z badań wysyłanego czy pochłanianego przez nie
promieniowania widzialnego, względnie bliskich z nim części
widma w bliskiej podczerwieni i nadfiolecie. Radioastronomia,
rozszerzając ten zakres naszych badań na nowy obszar promieniowania, otwiera przed astrofizyką jak gdyby nowe okno
na Wszechświat, rozszerzając zakres naszego poznania.
Rozpoczęty tym artykułem cykl artykułów o radioastronomii ma przedstawić czytelnikowi obecny stan tej ciągle rozwijającej się dziedziny wiedzy, zdobyte już fakty obserwacyjne
i pierwsze próby powiązania ich teorią. Zanim jednak będziemy
mogli przystąpić do omówienia tych zagadnień musimy zastanowić się z jakim rodzajem promieniowania mamy tu do czy-

*) Artykułem tym rozpoczynamy cykl artykułów poświęconych
młodszej dziedzinie astronomii radioastronomii.
1) por. artykuł W. Iwanowskiej "Urania" 22, 232 (1951).
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nienia i jak wygląda historycznie droga, na której doszliśmy
do tych odkryć.
Ruch falowy
Wyobraźmy sobie bardzo długą, naciągniętą strunę. Uderzamy tę strunę mocno w jakimś punkcie. (rys. 1). Widzimy.
że z tego punktu rozchodzi się w obie strony, z pewną pręd
kością zaburzenie. Takie zaburzenie o dowolnym kształcie,
rozchodzące się w jakimś ośrodku, nazywamy falą. Znamy
wiele rodzajów fal, np. fale na wodzie, rozchodzące się po
wrzuceniu kamienia, fale dźwiękowe, a wreszcie fale elektromagnetyczne, których szczególną własnością jest to, że rozchodzą się nawet bez ośrodka, w próżni.

Rys. l ,

Rys. 2.

Ale wrocmy do naszej struny. Wyobraźmy sobie, że bę
dziemy ją teraz poruszać w jakimś punkcie do góry i na dół v
razy na sekundę (rys. 2). Wzdłuż struny będzie się teraz rozchodzić fala monochromatyczna o częstości v Hz *).
Odległość między najbliższymi punktami struny tak samo
wychylonymi i tak samo poruszającymi się, czyli między
punktami o tej samej fazie, nazywamy długością fali 'A . Dłu
gość fali i jej częstość związane są ze sobą wzorem
AV = C

gdzie : c - prędkość rozchodzenia się fali.
Otrzymana w powyższy sposób fala ma jeszcze jedną wła
ściwość. Zwróćmy uwagę na fakt, że drgania odbywają się
w jednej płaszczyźnie - w tym wypadku w płaszczyźnie ry*) Jednostką częstości, jest l herc (skrót 1Hz), lub używany także
niekiedy l cykl na sek. Mówimy, że częstość drgań wynosi np. 100 Hz lub
100 cykli na sek., jeżeli mamy 100 drgań na sek. W pewnych wypadkach
są nam potrzebne jednos tki większe, używamy wtedy kiloherców lub
kilocykli na sek. (l kHz = 1000 Hz) i megaherców lub megacykli na sek.
(l MHz = l 000 000 Hz) .
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nazywamy falą liniowo spolaryzowaną, a pła
w której zachodzą drgania, nazywamy płaszczyzną
polaryzacji. Są jeszcze możliwe inne rodzaje polaryzacji poruszajmy teraz naszą strunę inaczej, nie z góry na dół,
ale obracajmy jakiś jej punkt v razy na sekundę (rys. 3).
Wtedy wzdłuż struny rozejdze się fala spolaryzowana kołowo;
wszystkie punkty struny zataczać będą koła.
W jaki sposób możemy drgania niespolaryzowane spolaryzować, względnie wykryć polaryzację? Wróćmy znowu do
naszego przykładu ze struną: w pewnym jej miejscu umieszczamy dwie deseczki blisko siebie tak, żeby struna mogła
.się między nimi poruszać tylko w jednej płaszczyźnie (rys. 4).
kieronei. rozchodze~Ya się foli
·sunk:u.

Taką falę

szczyznę,

Rys. 3.

•Jeżeli drgania zachodzą w płaszczyźnie równoległej do des eczek, to deseczki te nie będą stanowiły dla nich żadnej przes zkody. Ale co będzie, jeżeli deseczki obrócimy o 90° (rys. 5)?

Rys. 5.

Rys. 4

Fale już teraz nie przejdą pomiędzy nimi. Można też użyć takich deseczek do spolaryzowania drgań niespolaryzowanych:
przypuśćmy, że struna drga teraz zupełnie nieregularnie, to na

R ys. 6.

boki, to znów do góry) i na dół (rys. 6). Po założeniu lllaszych
.deseczek przedostaną się poza nie tylko drgania spolaryzowane.
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Najogólniejszym wypadkiem, jaki możemy rozpatrywać, są
fale, które nie będą ani spolaryzowane, ani monochromatyczne - fale, których zarówno częstość, jak i polaryzacja zmieniają się ciągle bezładnie. Fale takie możemy rozłożyć na całe
widmo fal monochromatycznych przy pomocy specjalnego
urządzenia. Tak np. falę "a" (jak na rys. 7) można rozłożyć na

Rys. 7.

dwie fale monochromatyczne "b", "c". Zwykle w praktyce
mamy do czynienia z falami o wiele bardziej skomplikowanymi, których widmo składa się z bardzo wielkiej, a nawet
nieskończonej liczby fal o różnej częstości.
Fale elektromagnetyczne
Przejdźmy teraz do fal, które nas najbardziej interesują
do fal elektromagnetycznych. Ładunek elektryczny wytwarza
wokół siebie pole elektryczne. Znaczy to, że jeżeli w pewnej
odległości od naszego ładunku umieścimJy inny ładunek, to na
ładunek ten będzie działać pewna siła. Przypuśćmy teraz, że
ładunek nasz będziemy poruszać, albo zmieniać jego wartość wraz z nim zmieniać się będzie pole elektryczne, przy czym
zmianom tym będzie towarzyszyć powstanie nowego pola pola magnetycznego. Obecność pola magnetycznego możemy
stwierdzić, mierząc siły działające na umieszczony w takim
polu magnes. Takie zmienne pole elektryczne i magnetyczne
będzie się rozchodzić w przestrzeni z prędkością światła, równą
dla próżni ok. 300 000 km/sek; takie właśnie zmienne pole
nazywamy falą elektromagnetyczną. Znamy dziś całe widmo
fal elektromagnetycznych - od najkrótszych promieni y, po
J>rzez promienie Roentgena, ultrafiolet, światło widzialne, promienie cieplne, aż do najdłuższych, o długości kilkudziesięciu
kilometrów, fal radiowych.
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Widmo fal elektromagnetycznych
A

V

Hz

cm

r~

Fale radiowe

-1()6

3•106

1101

3·1()8

11()2

13·1010 11
Podczerwień

{3·1012 110-2

Światło widzialne
Ultrafiolet

110-4

=s·101~

{
(1016

Promienie Roentgena

t:=:

3·1018

Promienie 1

w

{3·1020

Tabelka II ułatwia przeliczenie długości fali na częstości
interesujących nas zakresach widma fal radiowych:
TABELKA II

l

A
mm

l

=

-l cm -

MHz

l

MO~I
250 000

t·O
1'2
1'4
1'6
1·8
2•0
2·2
H
2·6
2·8
3·0
3•2
3·4
3•6
3·8

Dla ')..

V

214
187
166
150
136
125
115
107
100
93
88
83
78

10 cm

"
"

" = 10 cm " = 1 m -

,,

., = 10m -100m

m
10 m

A
mm

4•0
4'2

300
500
700
000
400
000
400
100
000
760

4•4
4•6
4·8
5·0
5·2
5·4
5•6
5•8
6·0
6·2

2~0

6'4

320
940

6·6
6•8

należy kolumnę

ll

V

MHz

75
71
68
65
62
60
57
55
53
51
r,o

000
430
170
210
500
000
690
550
560
720
ooo

46 870
no
45 460
44 120
')..

mnożyć

l

A
mm

l
a

7·0
7'2
7·4
7-6
7'8
8·o
8•2
8•4
8•6
8·8
9·0
9-2
9-4
9·6
9·8

-l M~z
l 4241 870
670

kolumnę

40
39
38
37
36
35
34
34
33
32
31
31
30
v

540
740
460
500
580
710
880
080
340
610
920
250
610

dzielić

l
p1·zez 10

l

100

"

1000

.. 1000(1
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Zajmijmy się teraz najprostszym "urządzeniem" do wysyfal elektromagnetycznych, jakim jest jakiekolwiek ciało
o temperaturze wyższej niż temperatura bezwzględnego zera.
Ciało takie promieniuje fale elektromagnetyczne o wszystkich
częstościach, poczynając od najniższych,a kończąc na najwyż
szych. Zależność między natężeniem promieniowania a często
ścią podał P l a n ck w swoim słynnym wzorze, który odnosi
się do ciała doskonale czarnego, tj. takiego, które pochłania
całe padające na niego promieniowanie niezależnie od czę
stości, a żadnego promieniowa-·
nia nie odbija. Jak wygląda
wykres wzoru Plancka widzimy
7
na rys. 8. WidzimlY, że dla
pewnej temperatury występuje
maksimum natężenia promie6
niowania, przy czym dla niż
szych temperatur maksimum to
maleje i przesuwa się w kierunku większych długości fali. Znając więc natężenie promieniowania o dowolnej częstości, wysyła
nego przez jakieś ciało, znając jego odległości i rozmiary, można
przy założeniu, że jest to ciało
doskonale czarne, obliczyć jego
temperaturę.
Tak znalezioną
temperaturę nazywamy temperaturą równoważną, lub barwną
1
danego ciała. Nie oznacza to
wcale, że ciało to musi mieć
rzeczywiście tę temperaturę -~
5 "-ro·'rm
tak np. popularne dzisiaj świa
dluqo~t fal/
tlówki, mimo że mają rozkład
Rys. 8.
widmowy zbliżony do rozkła
du widmowego Słońca, bynajmniej nie mają temperatury 6000°- temperatura ich jest niewiele wyższa od temperatury pokojowej.
Potrzebne nam też będzie pojęcie temperatury kinetycznej.
Wiemy, że cząsteczki wszystkich ciał pozostają w ciągłym ruchu, przy czym ich prędkości wzrastają z temperaturą. Jak to
wykazał M a x w e l l, średnia energia kinetyczna cząsteczek
jest proporcjonalna do temperatury.
W ten sposób, mając daną średnią energię kinetyczną dla
łania

URANIA
jakichś cząsteczek nie muszą to koniecznie być
mogą to być jakiekolwiek inne cząstki, np. elektrony
żemy obliczyć ich temperaturę kinetyczną.
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Źródłem naszej wiedzy o Wszechświecie jest w głównej mierze promieniowanie elektromagnetyczne, padające na powierzchnię Ziemi. Ale nie wszystkie fale elektromagnetyczne mogą
się do nas dostać poprzez grubą warstwę atmosfery. Mamy
w atmosferze dwa "okna" - "okno", przez które przenika

Rys. 9.

promieniowanie widzialne i "okno radiowe" (rys. 9). To, że
fale radiowe dochodzą do nas spoza Ziemi tylko w takim
zakresie, jest spowodowane dwoma przyczynami: fale krótsze
niż kilka milimetrów są to fale na pograniczu promieniowania cieplnego są pochłaniane przez atmosferę, fale
dłuższe niż kilkanaście metrów są odbijane
jonosferę.
Jonosfera odgrywa w ogóważną rolę w rozchodzeniu
się fal radiowych, warto więc
powiedzieć o niej parę słów.
Około roku 1900 udały się,

le

ku zdumieniu fizyków, pierwsze próby komunikacji radiowej przez Atlantyk. Wydało
się to dość dziwne przecież
Ziemia jest kulista,
więc rozchodzące się prostoliniowo fale radiowe powinny
Rys. 10.
"uciec" poza Ziemię (rys. 10).
W związku z tym H e a v i s i d e i K e n e 11 y wysunęli
hipotezę, że na dużych wysokościach istnieje w atmosferze
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warstwa silnie zjonizowana, tj. taka, w której znajduje się
wiele jonów oraz swobodnych elektronów. Jony te powstają
głównie pod wpływem ultrafioletowego i cząsteczkowego promieniowania Słońca. Gaz zjonizowany jest przewodnikiem
elektryczności; dłuższe niż kilkanaście metrów fale radiowe
odbijają się od tej warstwy, krótsze fale przechodzą przez nią,
choć również są częściowo odbijane, a częściowo pochłaniane.
Historia radioastronomii
Początków radioastronomii
dziesiątych ubiegłego stulecia,

trzeba szukać w latach dziewięć
krótko po odkryciu przez H e rt z a fal elektromagnetycznych o długościach rzędu decymetrów. Doświadczenia nad tymi falami były wówczas bardzo
modne, choć praktycznego zastosowania dla nich jeszcze nie
znaleziono. Wtedy to, w r. 1893 E b er t wyraził przypuszczenie, że korona słoneczna - to widzialne wyładowanie elektryczne. W związku z tym twierdził on, że Słońce musi promieniować fale elektromagnetyczne. Niedługo po tym pojawiły
się prace Plancka, z których wynikało, jak już była o tym
mowa. że Słońce promieniuje całe widmo fal elektromagnetycznych, a więc i fale radiowe. Próby odebrania tych, jak
je wówczas nazywano, fal Hertza przeprowadzał między innymi około r. 1900 Oliver L o d g e, ale bez jakiegokolwiek pozytywnego wyniku. Radiotechnika stała w tym czasie na zbyt
niskim poziomie; minęło przecież dopiero kilkanaście lat od
chwili, gdy P o p o w wynalazł odbiornik radiowy, przeprowadzano dopiero pierwsze próby telegrafowania na większe
odległości. Zresztą wkrótce zaprzestano wszelkich prób w kierunku odbierania fal radiowych spoza Ziemi i dopiero trzeba
było przypadku, aby znowu skierować badania na tory radioastronomii.
Na lata trzydzieste przypada okres bardzo intensywnych
badań nad łącznością krótkofalową na duże odległości mię
dzy innymi bardzo interesowało wówczas uczonych zagadnienie tzw. "pasożytów", tj. różnego pochodzenia zakłóceń w odbiorze. Badając je w r. 1931 zauważył K. G. Ja n s k y, że jakieś źródło zakłóceń porusza się ze wschodu na zachód w ciągu
dnia (p. fot. na wkładce). Początkowo sądził, że odkrył promieniowanie radiowe Słońca, gdy jednak spostrzegł, że źródło
zakłóceń nie porusza się względem gwiazd stałych, musiał
przyjąć hipotezę, że promieniowanie to przychodzi spoza
Układu Słonecznego. Określił on współrzędne źródła zakłó
ceń rektascenzja wynosiła 18 h, deklinacja - 20°. Punkt
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ten leży w gwiazdozbiorze Strzelca, w pobliżu centrum Galaktyki. Odkrycie to, zdawałoby się tak rewelacyjne, przeszło
jednak niemal bez echa.
W latach 1936-37 obserwowano niejednokrotnie w dzień
silne szumy , odbierane na częstościach 10 do 40 MHz. Zwykle
po tych zjawiskach następowały silne zaburzenia, a nawet zupełne przerwy w łączności krótkofalowej. Wówczas nie umiano
wytłumaczyć tych zjawisk, dziś wydaje się pewne, że szumy
t e pochodziły ze Słońca, które było w tym okresie bardzo
aktywne.
Szereg nowych prób wykrycia promieniowania radiowego
spoza Ziemi rozpoczął Re b er w 1940 r. na fali 187 cm.
Niestety nie udało mu się odebrać promieniowania radiowego
Słońca, natomiast z całą pewnością stwierdził, że promieniowanie takie wysyła Galaktyka. Po raz pierwszy pewne dane
o promieniowaniu radiowym Słońca otrzymano w lutym 1942 r.,
kiedy to na stacjach radarowych w Anglii, pracujących w zakresie 4-6 m, zaobserwowano silne zakłócenia na ekranach.
Ponieważ obawiano się, że są to przeszkody stosowane przez
nieprzyjaciela, rozpoczęto natychmiast badania nad nimi. Prowadził je H e y, który stwierdził, że szumy pochodzą ze Słońca.
W następnych latach prace te kontynuowali zarówno - już
z większym powodzeniem - Reber, jak i S o u t h w ort h,
ale prawdziwy rozwój radioastronomii nastąpił dopiero po
wojnie.
Równolegle do tej linii badań rozwijała się druga gałąź
radioastronomii - gałąź radiolokacyjna. W krótkich słowach
tak możemy określić radiolokację: wysyłamy sygnał - wiązk~
fal radiowych, a następnie badamy odbite od interesującego
nas obiektu "echo radiowe". Tą metodą bada się dziś przede
wszystkim meteory, Pierwsze prace w tej dziedzinie sięgają
lat 1931-1932, kiedy to najpierw S c h afer i G o o d a l l,
później A p p l e t o n i N a i s m i t h, a następnie wielu innych
obserwowało i badało echa odbite od śladów meteorów w jonosfe rze. Badania te nieprzerwanie trwają do dnia dzisiejszego;
metodzie radiowego badania meteorów poświęcony będzie osobny
artykuł.

warto wreszcie wspomnieć o tym, że w roku 1946 węgier
Z. B a y odebrał po raz pierwszy sygnał radiowy, wysłany
z Ziemi i odbity od Księzyca. Był to fakt o wielkim znaczeniu - radiolokacja sięgnęła daleko poza granice Ziemi, dokonano pierwszego bezpośredniego pomiaru odległości między
ciałem kosmicznym a Ziemią.

URANIA

74

JAN MERGENTALER-

Wrocław

ZACMIENIOWE KŁOPOTY ASTRONOMOW
Pierwszy projekt zorganizowania ekspedycji zaćmieniowej
naszkicowany przez autora jesienią 1952 r., był bardzo skromny.
Wyobrażałem sobie, że zaćmieniem zainteresuje się niewielu
fachowców, może paru miłośników i to wszystko. Wydawało mi
się, że trzeba będzie namawiać filmowców, radio, prasę, by
chciały zająć się tym zjawiskiem, że astronomowie sami będą
musieli myśleć o propagandzie i popularyzacji..., rzeczywistość
okazała się zupełnie inna.
Już na pierwszym posiedzeniu Komitetu Astronomicznego
PAN okazało się, że prawie wszystkie obserwatoria są zainteresowane tym problemem, a w rezultacie - w tej czy innej
formie - nie zabrakło w ekspedycjach zaćmieniowych ani
jednego z naszych obserwatoriów. A jeżeli chodzi o popularyzację ... niezliczona ilość artykułów, pogadanek, radiowych
przemówień, trzy filmy, jeden reportażowy, drugi dokumentarny kolorowy - mówią same za siebie.
Pierwotnie wydawało się, że trzeba będzie ograniczyć się
tylko do krajowych ekspedycji. Niezmiernie życzliwe stanowisko
Akademii Nauk ZSRR i gościnność radzieckich astronomów,
pozwoliła wysłać także ekspedycję do odległego Nalczyka na
północnych przedgórzach potężnego Kaukazu.
Trudno tu skreślić całą historię przygotowań. Kilka szczegółów jednak warto podać. Przygotowanie ekspedycji zaćmienio
wej - to co najmniej trzy odrębne problemy. Opracowanie programu naukowego i wykonanie odpowiedniej aparatury - to
byłby punkt pierwszy. Wybranie miejsca gwarantującego największe możliwe prawdopodobieństwo udania się ekspedycjito punkt drugi. Wreszcie trzeci - znalezienie środków finansowych. Ten ostatni problem wzięła na siebie Folska Akademia
Nauk, astronomowie jedynie wysuwali zapotrzebowania. Zdradzę tu jedną tajemnicę. Astronomowie (wina w tym głównie
autora) początkowo preliminowali zbyt skromnie. Wynikły stąd
potem pewne trudności, które jednak zostały załatwione pomyśl
nie dzięki życzliwemu stanowisku PAN.
Drugi punkt- wybranie miejsca, spoczął głównie na barkach dwu ludzi: prof. E. S t e n z a jako geofizyka orientującego
się w ogólnych możliwościach klimatycznych i przede wszystkim dra K. Kordylewskiego, który wiosną 1953 r. wyjechał na Suwalszczyznę w okolice przysz:1.ej siedziby ekspedycji
dla przygotowania terenu i zorganizowania sieci abserwacyjnej
dla ustalenia prawdopodobnych najlepszych warunków klima-
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tycznych. O wyprawie tej i jej wynikach czytelnicy Uranii byli
już poinformowani. Widoki na pogodę nie były duże. Wiadomo
było z góry, że w godzinach południowych, kiedy miało mieć
miejsce zaćmienie, zachmurzenie w czerwcu zwykle bywa duże.
Chodziło więc o wybranie takiej okolicy, w której to zachmurzenie mogłoby być najmniejsze.
Praca nad programem dokonywana była w ciszy pracowni
poszczególnych obserwatoriów i w hałasie tokarek warsztatów
mechanicznych. W Krakowie pracowano nad konstrukcją i montażem pierwszej w Polsce aparatury radioastronomicznej. We
Wrocławiu konstruowano nowoczesny spektrograf, kamerę do
fotografowania Słońca i szereg drobnych narzędzi, w Toruniu
montowano kamerę lustrzaną i budowano montaż do astrografu.
·wreszcie w Poznaniu i Krakowie pracowano nad ulepszeniem
chronokinematografów. A program ekspedycji był następujący.
Przede wszystkim oczywiście astrofizyczny. W tym głównie
wyrażał się ogromny postęp w stosunku do ekspedycji zaćmie
niowych organizowanych przed wojną, które zajmowały się
prawie wyłącznie zagadnieniami astrometrycznymi. Nie zaniedbano oczywiście także i problemów astrometrycznych, jakie nastręcza każde zaćmienie, czego dowodem było to, że aż 3 chronokinematografy brały udział w ekspedycji.
Jeżeli chodzi o szczegóły, to celem zamierzonych obserwacji
było : l) Badanie przyćmienia brzegowego tarczy słonecznej.
2) Pomiar stopnia polaryzacji, widma i jasności korony słonecz
nej wewnętrznej i zewnętrznej. 3) Próby obserwowania chromosfery i jej widma. 4) Pomiary momentów kontaktów i średnic
Słońca i Księżyca metodą chronokinematograficzną. 5) Obserwacje radiowe promieniowania słonecznego. 6) Różne pomiary
geofizyczne.
W wyniku obserwacji zachmurzenia na Suwalszczytnie,
o których wyżej wspominałem, wybrano 3 punkty obserwacyjne,
w których ekspedycje pomieściły się w sposób następujący.
Ogrodniki-dokąd pojechała ekspedycja Obserwatorium Krakowskiego kierowana przez dra K. Kordylewskiego. Tam też
ulokowała się ekspedycja Czechosłowacka z dr. V a nyski e m
na czele. Trakiszki, gdzie osiedlił się Poznań pod kierunkiem
prof. J. W i t k o w ski e g o oraz warszawska geofizyka z dr. M.
M a ck i e w i c z ów n ą na czele i wreszcie Wiżajny, które gościły astronomów wrocławskich (oraz częściowo warszawskich)
i skromną ekipę młodych astronomów z Torunia pod opieką
autora tego sprawozdania. Czwartym ośrodkiem, w którym pracowali polscy astronomowie, był daleki Nalczyk w ZSRR, dokąd
wyjechali astronomowie z Torunia z prof. W. I w a n o w s k ą
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na czele, z Wrocławia kierowani przez prof. A. O p o l ski e g o
oraz geofizycy z Warszawy pod opieką prof. E. S t e n z a. Ogólne
administracyjne kierownictwo nad wszystkimi wyprawami
objął prof. E. R y b k a.
A teraz parę szczegółów o programie obserwacyjnym. Nie
mogę zbyt obszernie o tym pisać, bo z felietonu zaćmieniowego
zrobiłaby się książka, ale parę uwag o niektórych zagadnieniach
warto powiedzieć.
W częściowych fazach zaćmienia projektowano dokonać: pomiaru przyćmienia brzegowego tarczy Słońca różnymi metodami. W fazach dalekich od fazy całkowitości miały być dokonywane fotografie z pomocą 10 cm refraktora, w ognisku którego
umieszczono małoobrazkowy aparat fotograficzny bez obiektywu, a tuż przed ogniskiem filtr interferencyjny .. Użyto przy
tym dwu filtrów po to, by w dwu oddzielnych wąskich przedziałach widma uzyskać pomiar przyciemnienia, które jak wiadomo - zależy od długości fali. Tuż przed i tuż po fazie całko
witości projektowano dokonać obserwacji za pomocą kamery
fotograficznej zaopatrzonej w pryzmat obiektywowy i ruchomą
kasetę, tak skonstruowaną, że miała w sposób ciągły przesuwać
się, umożliwiając uzyskanie widma brzegowych części tarczy
Słońca i chromosfery. Spodziewano się w ten sposób otrzymać
widmo, które można będzie fotometrować w kilku wybranych
przedziałach długości fali.
Efektowi przyciemnienia brzegowego tarczy słonecznej poświęcono tyle uwagi z następujących powodów. Światło sło
neczne, dochodzące do nas, pochodzi z powierzchniowych
warstw grubości paruset kilometrów, z tz~. fotosfery. To promieniowanie, które idzie ze środkowych części tarczy słonecznej,
pochodzi z warstw głębszych, gorętszych, to, które wychodzi
z btzegowych części, wydostaje się z płytszych, chłodniejszych
warstw gazu. Przyciemnienie występuje więc skutkiem tego, że
w środku tarczy obserwujemy gorętsze źródła promieniowania,
przy brzegach chłodniejsze, a więc bardziej czerwone. Interpretacja teoretyczna tego zjawiska pozwala wyśledzić, jaki to czynnik powoduje pochłanianie światła w fotosferze, ujawniające się
w postaci przyciemnienia brzegowego. Obserwacje wskazują
na to, że efekt ten zależy w pewien określony sposób od dłu
gości fali świetlnej. Z teorii wynika, że obserwowaną zależność
od długości fali najdokładniej można wytłumaczyć przypuszczając, że głównym czynnikiem pochłaniającym światło w fotosferze są ujemne jony wodorowe. Jednocześnie dokładniejsza
analiza zjawiska pozwala przypuszczać, że procentowa zawartość helu w tych powierzchniowych warstwach kuli słonecznej
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nie przewyższa 2-4% ilości wodoru (dawniej przypuszczano, że
wynosi ona do 20%) . Pewną rolę odgrywają poza tym w krótszych długościach fali atomy niektórych metali. Tyle dziś wiemy. Ale jeszcze nie całkowicie dokładnie i ciągle jeszcze konieczne jest uzyskanie bardziej wszechstronnego materiału
ohserwacyjnego. Najdokładniejsze dane uzyskuje się w czasie
zaćmień Słońca. Stąd program wrocławski.
Innym, niemniej podstawowym zagadnieniem zaćmienio
wym, jest badanie korony słonecznej. Jak wiadomo, obserwowana korona sięga na duże odległości od Słońca, ale, co świeci
jako korona, to nie tylko najbardziej zewnętrzne warstwy
atmosfery słonecznej, ale także i pył międzyplanetarny w niedalekim sąsiedztwie od Ziemi, te jego cząstki mianowicie, które
znajdują się pomiędzy Słońcem a Ziemią. By więc poznać budowę korony właściwej, trzeba z jej świecenia obserwowanego
wydzielić to światło, które pochodzi od fotosfery, a rozprasza
się na cząstkach pyłu międzyplanetarnego. Eliminacji takiej
można dokonać mierząc polaryzację światła korony oraz sposób, w jaki świecenie jej słabnie w miarę oddalania się od
brzegu tarczy słonecznej. Pomiary tego rodzaju dokonywane
w wąskich przedziałach widma pozwalają następnie wnioskować o tym, z czego składa się korona, oraz jak jest zbudowana.
Dlatego to temu zagadnieniu miały być poświęcone obserwacje
polaryzacji korony zewnętrznej w Wiżajnach i korony wewnętrznej i pośredniej w Nalczyku, obserwacje widma korony
w Wiżajnach i dokładna fotometria korony w Nalczyku.
Program obserwatoriów Poznańskiego i Krakowskiego poza projektowaną w Ogrodnikach fotograficzną fotometrią
korony i otoczenia - koncentrował się głównie na zagadnieniach astrometrycznych, a więc na wyznaczeniu dokładnych
momentów początku i końca zaćmienia oraz na obserwacjach
z pomocą chronokinematografów długości małych cięciw
i przede wszystkim tzw. pereł, a więc ostatnich czy pierwszych
krótkich błysków poprzez doliny księżycowe zasłoniętej przez
Księżyc tarczy Słońca. Warto wspomnieć, że chronokinematografy brały już udział 3-krotnie w zagranicznych ekspedycjach
zaćmieniowych, a teraz miały pracować po raz czwarty. Problemowi temu wartoby poświęcić osobny artykuł, dlatego nie
omawiam go tu obszerniej.
Tak wyglądały - nie wszystkie zresztą - projekty. Rzeczywistość niestety sprawiła zawód. W Nalczyku w czasie zaćmienia padał deszcz. W Ogrodnikach, częściowo poprzez
chmury, udało się zrealizować program chronokinematograficzny i uzyskać parę zdjęć korony, te ostatnie niestety także
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poprzez lekkie chmury, więc zapewne nie nadające się do
dokładnych pomiarów. W Trakiszkach uzyskano kilka udanych
zdjęć chronokinematograficznych, na projektowanych paręset.
Ten skromny materiał prawdopodobnie jednak da się opracować tak, by wnioski były dość dokładne. W Wiżajnach uzyskano kilkadziesiąt zdjęć dla efektu przyćmienia brzegowego
w czasie częściowego zaćmienia, z tego zapewne więcej niż
połowa będzie mogła być dokładnie pomierzona, resztę robioną
częściowo przez chmury, trzeba będzie odrzucić. Program na
zaćmienie całkowite niestety nie udał się zupełnie z powodu
gęstej chmury, która zeszła ze Słońca na 1-2 sekundy przed
końct>m zaćmienia.
Jak więc osądzić wyniki ekspedycji?
teczną ocenę trzeba będzie poczekać co

Oczywiście na ostanajmniej rok, zanim
zostaną opracowane zdjęcia. Wydaje się jednak, że plon zebrany, choć stanowi zaledwie jakieś kilka procent projektowanego, jest mimo to poważny i posunie choć trochę naprzód
naszą wiedzę o Słońcu.
A poza tym są i inne korzyści. Przede wszystkim dzięki
przygotowaniom do ekspedycji skonstruowano szereg przyrzą
dów astronomicznych*), których dotkliwie brak było w naszych obserwatoriach. Prócz tego wielu młodych astronomów
zainteresowało się przy tej okazji zagadnieniami nowoczesnymi
z zakresu astrofizyki i przeszło - choć częściowo - odpowiednie przeszkolenie. Była to przecież pierwsza polska ekspedycja
o tak poważnym, nowoczesnym programie astrofizycznym.
A nie należy też zapominać o znaczeniu propagandowym dla
upowszechnienia zagadnień naukowych w społeczeństwie.
Napisałem, że była to pierwsza ekspedycja. Skorygujmy.
Była pierwszą po wojnie. Wyciągnijmy dalszy wniosek. Skoro
była pierwsza, musi być druga i następne. Nie wątpię w to.
Dziś już prowadzone są w niektórych obserwatoriach prace nad
przygotowaniem ekspedycji na zaćmienie Słońca w 1959 r.
w północnej Afryce i w r. 1961 w południowej Europie. Na
Suwalszczyźnie przeszliśmy przeszkolenie, wypróbowaliśmy
metody i aparaturę. Podobnie jak sportowcy, którzy muszą
przejść trening krajowy, zanim wyjadą za granicę. W latach
następnych astronomowie nasi sięgną po laury zagraniczne.
N a zakończenie kilka wrażeń turystycznych. N aj wspanialsze
mieli oczywiście uczestnicy wyprawy do Nalczyka. Podróż do
Moskwy, stamtąd do Nalczyka, wycieczka na Elbrus, dały
z pewnością niezapomniane przeżycia. Ponieważ jednak sam

Do takich należał m. in. radioteleskop krakowski, o którym tu
znany on jest już czytelnikom Uranii z notatki w Nr 11
z r. 1954.
*)
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14 osób. Dwie osoby: doc. dr S.
ę b a wyjechali wcześniej na
kilka dni po to, by zorg anizować na miejscu pobyt całej ekspedycji, dopilnować budowy słupków betonowych pod instrumenty, wybrać ostatecznie miejsce pod instrumenty itp. Reszta
uczestników wyruszyła w południe 21 czerwca z przed bramy
Obserwatorium autobusem PKS, zabierając ze sobą cały bagaż
instrumentalny wagi około l tony oraz dwa kajaki, ponieważ
mieliśmy mieszkać przez kilka dni nad samym jeziorem. Już
sama 2-dniowa jazda przez Leszno, Poznań, Gniezno, Toruń,
Olsztyn, Gołdap i dziesiątki małych wsi i miasteczek była
wspaniałą turystyczną imprezą. Widziane z okien autobusu
dziesiątki jezior, wspaniałe lasy, pagóry na Garbatych Mazurach zlały się w jeden niezapomniany film coraz piękniejszych
widoków. A w samych Wiżajnach wprawdzie tylko mechanikowi ekspedycji udało się spotkać na jeziorze kilka dzikich
łabędzi, bo wyjechał kajakiem o 4 rano, ale inni członkowie
wykorzystywali każdą wolną chwilę, także i w krótkie noce
czerwcowe, by choć chwilę "pokajakować", postraszyć perkozowe mamy pielęgnujące swoje małe, zaszyć się w gąszcza trzcin
i skrzypów nawodnych, albo pomyszkować po bujnych łąkach,
porozmawiać z miejscowymi mieszkańcami o tragicznych losach miasteczka w czasie okupacji, lub z rybakami o współ
czesnych zagadnieniach gospodarki rybnej na jeziorze.
A wrażenia w czasie zaćmienia? Wspaniałe i pełne emocji.
Niestety podmalowane tłem, które dominowało nad samym
obrazem. Tłem tym była irytacja i oczekiwanie, czy chmura
odsłoni na czas Słońce, czy nie. Nie odsłoniła.
S z e l i g o w s k i i mgr A. Z i

JANUSZ PAGACZEWSKI- Kraków

JAN SNIADECKl- TWÓRCA OBSERWATORIUM
KRAKOWSKIEGO
Małe

miasto wielkopolskie -

Znin,

leżące

na trasie Po-

znań-Bydgoszcz, jest miejscem rodzinnym Jana Śni a d e c-

k i e g o. Jan Śniadecki urodził się dnia 29 września 1756 roku.
Gdy miał 8 lat posłano go do szkół w Poznaniu, gdzie odznaczał się pilnością i zdolnościami. Wielkiego zamiłowania do
nauk matematycznych nabrał na lekcjach fizyki doświadczal
nej wykładanej w kolegium jezuickim przez ks. Rogal i ń
ski e g o.
Studia wyższe odbywał Śniadecki w Krakowie, mieszkając
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w bursie Jagiellońskiej i uczęszczając na wykłady matematyki
i fizyki w ciągu dwóch lat. W r. 1775, już jako doktor filozofii,
rozpoczął wykłady algebry, które prowadził do r . 1777. Powołany przez K o ł ł ą t a j a na stanowisko profesora VI klasy
gimnazjum Nowodworskich, uczył statyki, hydrauliki, logiki,
oraz nie znanej jeszcze wówczas w Polsce ekonomii politycznej.
W r. 1778 wyjechał w swą pierwszą zagraniczną podróż naukową; zwiedził Lipsk, rok przebywał w Getyndze, był w Lejdzie, Utrechcie i Hadze. W styczniu 1780 udaje się do Paryża,
gdzie poznaje znakomitych ówczesnych uczonych jak: L ap l a c e i d' A lember t i tam studiuje w dalszym ciągu astronomię, matematykę, fizykę i chemię. Już wówczas tak się wyróżnił. że spotkał się z propozycją objęcia posady astronomaobserwatora w Madrycie. Sniadecki nie przyjął jednak tak
korzystnej propozycji; wolał poświęcić swe siły służbie dla
kraju. Powraca do Folski po miesięcznym jeszcze pobycie
w Wiedniu.
Wróciwszy do Krakowa otrzymuje Sniadecki patent na
profesora matematyki i astronomii w Akademii Krakowskiej.
Wykłady swe prowadził Sniadecki w języku polskim, a nie,
jak dotychczas było w zwyczaju, po łacinie . Rozpoczął je odczytaniem pochwały nauki Mikołaja Kopernika- ucznia Akademii Krakowskiej, którego teoria heliocentryczna dotąd jeszcze w Polsce nie była powszechnie przyjęta. Już wówczas
Sniadecki powziął zamiar zbudowania w Krakowie obserwatorium astronomicznego i z zamiarem tym wystąpił publicznie
w mowie wygłoszonej 30 września 1782 r. z okazji otwarcia
Collegium Physicum. Młody, zaledwie 26-letni Sniadecki speł
niał wówczas obowiązki sekretarza Uniwersytetu. W następ
nym roku jedzie do Poznania po zakupione przez Komisję
Edukacyjną narzędzia astronomiczne. Przywozi m . in. pi ękny
kwadrans Caniveta, zegar le Paute'a, sferę armillarną oraz
globusy ziemski i niebieski, pochodzące z r. 1751. Równocześnie
otrzymuje w darze od króla Stanisława Augusta refraktor
Dollonda i kilka drobniejszych narzędzi; wreszcie zamawia
w Paryżu lunetę południkową i zegar z wahadłem kompensacyjnym. Zamówienia tego doglądał przyjaciel Sniadeckiego,
znany astronom M e s s i er, twórca znanego katalogu mgła
wic.
Ze Sniadecki interesował się różnymi dziedzinami wiedzy,
świadczy doświadczenie, jakie wspólnie z kilkoma profesorami
wykonał nad niedawno wynalezionym
przez M o n t g o l f i e r a balonem, a które kosztowało go trzy miesiące wytę
żonej pracy. Dnia l kwietnia 1784 r. pierwszy w Krakowie

Jan Sniadecki.

ekspedycji zaćmieniowych PAN
Rybka na stacji obserwacyjnej
w Ogrodnikach.

Ogólny widok stacji obserwacyjnej
w Wiżajnach.

Stacja obserwacyjna Obserwatorium Krakowskiego w Ogrodnikach. Po stronic prawej widoczny chronokinematograf, po stronic lewej - astrograf.

Fragment stacji obserwacyjnej
w Wiżajnach

Ramera fotograficzna z pryzmatem objektywowym na stacji obserwacyjnej ekipy
wrocławskiej w Wiżajnnch.

Chronokinematograf na krakowskiej stacji
obserwacyjnej w Ogrodnikach.

Astrograf krakowskiej ekioy obserwa
w Ogrodnikach.

Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu Poznańskiego.

i\ntena, przy pomocy której K. G. Jansky po raz pierwszy zaobserwował w r. 1932
promieniowanie radiowe Galaktyki.
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balon napełniony ogrzanym powietrzem (tzw. "bania powietrzna") wzniósł się w powietrze z Ogrodu Botanicznego.
W r. 1784 (28. II.) obserwował Śniadecki ciekawe zjawisko
atmosferyczne słońc pobocznych, a w sierpniu (22. VIII.) przeżył
rzadkie w Krakowie trzęsienie ziemi. Zjawiska te opisał Śnia
decki w swych listach do Paryża.
Zamówione w Paryżu narzędzia dla Obserwatorium przybyły w jesieni 1787 r., jednakże dopiero w dwa lata później
znalazły się się fundusze na budowę gmachu. Plany sporządził
F. R a d w a ń s k i i zaczęto budowę, która tak raźno postę
pow'lła, że jeszcze w tym samym roku ukończono mury.
Wówczas Śniadecki postanowił udać się za granicę, zwła
szcza do Anglii, celem zwiedzenia tamtejszych obserwatoriów.
Był w Wiedniu, Paryżu, Londynie. W Anglii udał się do Slough,
gdzie mieszkał wielki H e r s c h e l i kilka tygodni tam przebywał wspólnie z nim obserwując. Niestety, jak to często bywa,
brak jego w kraju odbił się bardzo niekorzystnie na budowie
obserwatorium. Bez jego wiedzy zmieniono plany i wróciwszy,
zastał Śniadecki "salQ do tańcowania zamiast do obserwacji ... "
jak się skarżył jeszcze w 30 lat później w liście do Ł ę
ski e g o.
Wykończanie i urządzanie Obserwatorium posuwało się
żółwim krokiem, gdyż opóźniał je profesor fizyki, T r z c i ń ski,
który uważał, że gabinet fizyczny jest bardziej potrzebny niż
obserwatorium. Dopiero, gdy Śniadeckiego obrano na miejsce
Trzcińskiego prezesem Collegium Physicum, prace poczęły postępować tak szybko, że już w dniu 10 października 1791 r.
mamy zanotowane pierwsze obserwacje w nowym gmachu.
Właściwe jednak otwarcie obserwatorium nastąpiło dnia l maja
1792 r.
Ciekawe, że program prac naukowych, jaki ustalił Śnia
decki dla nowej placówki w znacznej mierze powtarza się
w dzisiejszym programie pracy Obserwatorium. Przytoczymy
go tu (z pewnymi skrótami).
l) Obserwacje czasu i badanie narzędzi. 2) Obserwacje
do wyznaczenia szerokości geograficznej Krakowa, mianowicie
zaćmienia Słońca, Księżyca, księżyców Jowisza, przejść planet
przed tarczą Słońca, zakrycia planet i gwiazd przez Księżyc.
3) Obserwacje szerokości Krakowa z obserwacyj Słońca i gwiazd.
4) Obserwacje do wydoskonalenia teorii biegu ciał niebieskich
i tablic astronomicznych. 5) Obserwacje komet i nowych, lub
mało znanych ciał niebieskich. 6) Obserwacje okresowych zmian
światła niektórych gwiazd stałych.
W latach od 1791 do 1803 sprawował Śniadecki obowiązki
astronoma obserwatora, sam jeden wykonując wszystkie obser-

82

URANIA

wacje. Jedynie w latach 1791 do 1794 pomagał mu Józef
Czech.
Jednakże zajęcia sprawami Akademii, jak również wypadki
polityczne, wpływały niekorzystnie na prace astronomiczne.
W roku 1795 zajęły Kraków wojska pruskie a następnie
austriackie. Sniadecki tak przejął się tragicznymi wypadkami,
że w ciągu jednej nocy posiwiał.
Godną uwagi jest obfita naukowa korespondencja Sniadeckiego z astronomem baronem von Z a c h, dyrektorem Obserwatorium w Seeburg koło Gothy. Wyniki swych obserwacyj
zamieszcza Sniadecki w efemerydach wiedeńskich, a prace te
ściągają na niego uwagę uczonych europejskich.
Sniadecki położył wybitne zasługi przy początkowych badaniach nowoodkrytych ciał niebieskich. tj . planetoid. W dniu
28 lutego 1802 odszukał odkrytą przez Piazzi'ego, a następnie
zagubioną przez astronomów planetkę Ceres oraz wykonał szereg bardzo dokładnych dostrzeżeń jej pozycji. Obserwacje te
ogłosił za granicą oraz w I tomie roczników warszawskiego
Towarzystwa Przyjaciół Nauk. W kwietniu 1802 r. odkrywa
drugą z kolei planetoidę, nazwaną później Pallas. Obserwuje
ją przez szereg nocy, a gdy wreszcie decyduje się napisać
o swym odkryciu do barona Zacha, w chwili pieczętowania
listu otrzymuje wiadomość o odkryciu nowej planetki przez
O l b er s a. Krótki rachunek przekonał Sniadeckiego, iż jest
to samo ciało niebieskie, które on obserwował. Oprócz tych
obserwacji wykonywał liczne obserwacje Słońca, Księżyca,
planet, zaćmień i zakryć gwiazd przez Księżyc.
Zaborczemu rządowi austriackiemu nie zależało na krakowskiej placówce, toteż Sniadeckiego zniechęciły piętrzące się
trudności. Fostanowił ustąpić i na własną prośbę otrzymał
zwolnienie od obowiązków profesora i obserwatora. Następnie
przedsięwziął jeszcze jedną podróż do Francji (w Paryżu spę
dził całą zimę), Włoch i Wiednia.
Wtedy to C z a ck i rozpoczął usilne starania, aby pozyskać
tak zdolnego uczonego i administratora dla Uniwersytetu
w Wilnie, na stanowisko rektora. Początkowo Sniadecki odmawiał przyjęcia tej godności, jednakże po zwiedzeniu Wilna
i Uniwersytetu zgodził się, tak na rektorat, jak i na pracę
w Obserwatorium, które poczęło podupadać z powodu starości
i choroby P o c z o bu t a. 4 stycznia 1807 r. nastąpił jednogło
śny wybór Sniadeckiego na rektora, które to obowiązki tak
go pochłonęły,, że dopiero od roku 1808 mógł powrócić do swych
ulubionych obserwacji, którym nadal poświęcał się z wielkim
zamiłowaniem. Obserwuje planetoidę Westę, Słońce, gwiazdy
stałe, kometę z r. 1811, żaląc się przy tym często na niesprzy-
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jający

obserwacjom klimat Wilna. Zostaje członkiem korespondentem Akademii w Petersburgu.
Tu przeżył wypadki historyczne roku 1812, zetknął się bezpośrednio z Napoleonem i carem Aleksandrem I. Dzięki swemu
taktowi potrafił wybrnąć z trudnych sytuacji jakie nasuwały
wypadki polityczne. Za jego rządów Obserwatorium Wileńskie
wzbogaciło się o niektóre narzędzia sprowadzone z zagranicy.
Sam zapisał mu w testamencie 482 tomy ze swej prywatnej
bibl!oteki. Obowiązki rektora pełnił do roku 1815. W Obserwatorium pracował do przejścia na emeryturę w r. 182;), poczym przeniósł się na wieś do swej rodziny i tam w l 830 r.
zmarł w 74 roku życia. Następcą jego w kierownictwie obserwatorium był Piotr Sław i ń ski.
Śniadecki zostawił po sobie bogatą spuściznę naukową.
Umysł miał wszechstronny, toteż pisał na różne tematy. Wydał
podręcznik algebry i trygometrii sferycznej, rozprawę o meteorologii, o obserwacjach astronomicznych. Do najciekawszych
należy rozprawa o Koperniku (1802), przetłumaczona potem na
wiele języków światowych. Trzeba pamiętać, że spory o słu
szność teorii Kopernika jeszcze wówczas były dość częste,
a jeszcze niedawno, bo w r. 1738, Jan Józef Przypko w ski
otrzymał katedrę za rozprawę zwalczającą teorię heliocentryczną.
"De Revolutionibus" wciąż jeszcze znajdowało się na indeksie
ksiąg zakazanych. Śniadecki znalazł tak wiele argumentów za
słusznością heliocentryzmu, że jego rozprawa stanowi ostatni
cios w walce przeciw teorii geocentrycznej. Do większych prac
trzeba zaliczyć "Geografię, czyli matematyczne i fizyczne opisanie Ziemi". Oprócz prac na tematy przyrodnicze, Śniadecki
wydał wiele rozpraw na tematy filozoficzne, a nawet z zakresu
j ęzy kozna wstwa.
Brał duży udział w kołłątajowskiej reformie nauczania
przeciwstawiając się zacofaniu jakie jeszcze panowało wówczas
w Akademii Krakowskiej. Uznawał konieczność powierzenia
nauczania ludziom świeckim zamiast zakonnikom, ostro zwalczając przy tym jezuitów. Cieszył się tak w kraju, jak poza
j~·go granicami wielkim poważaniem.

KRONIKA
O powstawaniu

świecących obłoków

nocnych

Zamieszczone w nr. 9 (1954) "Uranii" (5) wzmianki o teoriach powstania świecących obłoków nocnych pragnę niniejszym uzupełnić wynikami nowszych badań w tej dziedzinie.
W wysuniętej w 1952 roku hipotezie J. A. C h w o s tik o w (4] tłu-
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maczy powstawanie świecących obłoków nocnych tym, że w warstwie
atmosfery leżącej na wysokości 79-84 km prężność pary wodnej nasyconej jest mniejsza od ciśnienia atmosferycznego. Dzięki temu możliwe
jest na takich wysokościach kondensowanie się pary wodnej w krople
i powstawanie kryształków lodowych, z których zbudowane są obłoki.
Różnicę między prężnością pary wodnej nasyconej a ciśnieniem atmosferycznym na tych wysokościach obliczał W. A Bron s z t e n [l.),
opierając się nie na średnich warunkach, panujących w atmosferze, jak
to czynił Chwostikow, lecz na rozkładach temperatur otrzymanych :
l) z obserwacji meteorów, 2) w czasie przelotu rakiety w dn. 7. III. 1947
oraz 3) metodą dźwiękową (w czasie wybuchu na wyspie Helgoland
18. IV. 1947 r.). Otrzymane przez niego wyniki wskazują na to, że możliwość powstawania świecących obłoków nocnych jest ściśle związana
z temperaturą warstw atmosfery na wysokościach 79-84 km, która
podlega sezonowym i rocznym wahaniom. Aby bowiem mogła zajść
kondensacja pary wodnej temperatura musi być niższa od wartości,
w której prężność pary wodnej nasyconej Jest równa ciśnieniu atmosferycznemu.
W świetle ostatnich badań hipoteza o czysto pyłowej budowie ŚWle 
cących obłoków nocnych wydaje się mało prawdopodobna. Niemniej
jednak obecność pyłu (szczególnie pochodzenia meteorowego) w atmosferze ziemskiej odgrywa istotną rolę w procesie powstawania tych obło
ków, bowiem kondensacja pary wodnej następuje właśnie na cząstkach
pyłu. Myśl ta, wysunięta przez Bronsztena [2] znalazła ostatnio potwierdzenie w pracach E. G . B o w e n a [3], który zauważył związek
pomiędzy maksimami czynności najbardziej intensywnych rojów metcorów i zjawiskami świecących obłoków nocnych.
A. P.
(l]
[2)
[3]
[4)
[5)

Literatura:
W. A. Bronszten, Astr. Circ. USSR nr 150 (1954).
W. A. Bronszten, Priroda, 39, 50, (1950).
E. B. Bowen, Austr. Journ. Phys. 6, 490, (1953).
J. A. Chwostikow, Priroda, 41, 49, (1952).
A. Pacholczyk, Urania, 25, 231, (1954).

Nowe badania astrobotaniczne
W październiku ubiegłego roku powróciła do Ałma-Ata grupa pracowników naukowych Kazachskiej S. R. R., która przeprowadzała
w obserwatorium abastumańskim (Gruzińska S. R. R.) badania astrobotan,czne dotyczące Marsa. Korzystając z jego opozycji wykonano
około 700 fotografii planety i 70 rysunków ręcznych . Opracowanie uzyskanych materiałów planowane jest na dłuższy czas. Tymczasem kierownik grupy, członek-korespondent Akademi Nauk Z. S. R. R. prof.
G. A. T i c h o w zakomunikował o wstc:pnych wynikach obserwacji.
W czasie ostatniej opozycji zachmurzenie atmosfery Marsa było
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znacznie mmeJsze niż zazwyczaj. Zaobserwowano duże zmiany w zarysach ukształtowania powierzchni Marsa. W szczególności w znacznym
stopniu zmieniła kształt Wielka Syrta. Swiadczy to na korzyść twierdzenia Tichowa, że ciemne plamy na Marsie są miejscami porośniętymi
roślinnością. Zależnie od lepszych, czy gorszych warunków meteorologicznych obszary porośnięte roślinami mogą s1ę rozszerzać lub zwężać,
a wiqc zmieniać zarysy. Tichow oznajmił również, że ekspedycja zdobyła pewne obserwacyjne materiały mające jakoby potwierdzać hipotezę radzieckich astrobotaników, ze ongiś klimat Marsa był cieplejszy.
[Wg Sowietskaja Kultura Nr. 121, str. 2 (1954)]
K. R.
Czerwone

karły,

gwiazdy

rozbłyskowe

Pierwszą gwiazdą, u której zanotowano krótkotrwały rozbłysk, była
gwiazda zmienna, odkryta w roku 1939, zwana Lalande 21258 B.
Gwiazda ta jest bardzo słaba, około 14m.8 jasności wizualnej, typu
widmowego M. Na dwóch zdjęciach zrobionych w interwale czasu zaledwie 36 minut wykazuje wzrost jasności o 1m.8 i 1m.5.
Od roku 1939 odkryto więcej takich gwiazd. LTedną z nich zanotowano jako jaśniejszą aż o 6 wielkości niż normalnie. Zwykle jednak
rozbłyski dochodzą do dwóch wielkości gwiazdowych.
Niekiedy zdarza się, że gwiazda zanotowana jako rozbłyskowa, odszukana na kliszach dawniejszych wykazuje, iż podobne rozbłyski miały
miejsce i poprzednio. U gwiazdy np. L726-8 B zaobserwowano aż 13
takich raptownych wzrostów jasności. Niektóre z nich obserwowano
na kliszach, inne fotoelektrycznie, jeszcze inne na spektrogramach.
Charakterystyczną cechą gwiazd rozbłyskowych jest duży wzrost
ich jasności w bardzo krótkm czasie, niekiedy w ciągu paru minut
i powolny 5padek w czasie około jednej lub paru godzin.
Zaobserwowano podobne zjawisko i na spektrogramach. Polega ono
wtedy na raptownym wzroście natężenia niektórych linii emisyjnych.
np. linii wodoru, zjonizowanego wapnia i helu a również na wNoście
natężenia całego widma ciągłego.
Najbliższa od nas gwiazda Proxima Centauri (odległa o 4.2 lat
światła) wykazała nieoczekiwane zmiany w natężeniu widma. Przebadano zatem dawniejsze zdjęcia. na których znajduje się ta gwiazda
i znaleziono kilka jej rozbłysków.
Obserwowane do tej por:v gwiazdy rozbłyskowe są wszystkie karłami, późnego typu widmowego -przeważnie K M, przy tym bardzo
bliskie Słońca. Rozbłyski tych zagadkowych gwiazd zdarzają się zupełnie nieoczekiwanie; do tej pory nie zauważono żadnej regularności
w ich występowaniu.
Natura rozbłysków przedstawia się zagadkowo. Przypuszcza się,
że są one tego typu, co rozbłyski obserwowane na Słońcu. Na Słońcu
jednak są one bardzo słabe w porównaniu z tymi, jakie zaobserwowano
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u niektórych gwiazd. W przypadku naszego Słońca są one związane
zwykle z powstawaniem plam: im większe jest pole plam słonecznych
tym bardziej prawdopodobny jest rozbłysk.
[Według Jour. RAS of Canada 47, Nr l (1953)]
M. K.

Jeszcze o obserwatorium na Mt Palomar

•

Przy budowie pi~ciometrowego te1eskopu natrafiono na szereg problemów technicznych, wynikających z wielkości i ciężaru zwierciadła.
Jak wiadomo, zw i erciadło to jest użebrowane i stosunkowo cienkie, a więc
łatwo odk s ztałcające się pod własnym ciężarem. Należało więc oprawę
zw!erciadla skonstruować w taki sposób, aby we wszelkich pozycjach
teleskopu zapobiec możliwym odkształceniom. Układ wzmocnień i przeciwwag, jaki opracowano, równoważy składowe styczne i normalne sił
graw tacyjnych działających na poszczególne części zwierciadła, z dokładnością 0,1-0,2% (l)
Optyczne bad 1nta kształtu zwierciadła przeprowadzono w obserwatorium już po zmontowaniu całego teleskopu. Z omówionych wyżej
powodów przy badaniu nale:lało bowiem rozpatrywać zwierciadło łącznie
z oprawą jako całość. Stosowano m. inn. metodę cieniową Foucaulta,
używając jako żródła światła gwiazdy o odpowiedniej jasności. Począt
kowo posługiwano SJię jasnymi gwiazdami, fotografując cieniewy obraz
zwierciadła w ciągu 1/20 sekundy. Wynik był dość zaskakujący zamiast charakterystycznych cieni oddających kształt powierzchni, obraz
pokryty był drobną mozaiką świateł i cieni zmieniających się od zdjęcia
do zdjęcia . Przy pomocy obserwacji wizualnych stwierdzono, że cienie te
poruszają się w określonym kierunku z dużą prędkością. Zjawisko to tłu
maczy s i ę istnieniem w górnych warstwach atmosfery turbulencji, które
powodu ia chwilowe zmiany w nat e żeniu światła padającego od tej samej
gwiazdy na rożne części zwierciadła. Dopiero przy zastosowaniu ekspozycj·i rzędu kilkudziesięciu sekund wpływ turbulencji zootal na tyle
uśredniony,
że
wystąpiły
właściwe
cienie umożliwiające pomiary
kształtu.

Około % do 2 /a czasu pracy teleskopu przeznaczone jest na obserwacje spektroskopowe, dlatego wyposażeniu do otrzymywania widm
poświęcono szczególną uwagę. Chodzi przede wszytkim o to, aby jaK
najpełniej wykorzystać całą ilość światła zbieranego przez pięciemetrowe
zwierciadło i przez to zwiększyć zasięg badań widmowych. Opracowano
szereg spektrografów wyłącznie siatkowych, których dyspersja waha się
w bardzo szerokich granicach - od 2 do 430 angstroemów na mm,
co z jednej strony pozwala na fotografowanie drobnych szczegółów
widm jasnych gwiazd, z drugiej zaś umożliwia fotografowanie widm
obiektów naJsłabszych, np. dalekich mgławic pozagalaktycznych. Najmniejszym z tych spektrografów można mierzyć prędkości radialne
mgławic do siedemnastej wielkości gwiazdowej. Mgławice te są zbyt
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słabe, aby można je było dojrzeć w okularze, dlatego konieczne było
opracowanie urządzenia do prowadzenia teleskopu za ruchem nieba
przy pomocy sąsiednich jaśmejszych gwiazd.
Wszystkie kamery spektrografów oparte są na zasadzie kamery
Schmidta. W przypadku wspomnianego wyżej spektrografu mgławico
wego światłosiła kamery wynosi l :0,47 a ogniskowa zaledwie 3,5 cm.
(J. O. S. A. 42, 795 (1952) oraz Trans. I. A. U: 8, 750 (1952): Ad.

W budowie znajduje

się

nowy wielki teleskop

Drugi pod względem wielkości średnicy teleskop świata stanie
wkrótce w Obserwatorium Licka w Kalifornii koło San Francisco.
Jeszcze w r. 1952 ukończono - po dwu latach budowy - budynek dla
tego kolosa, wysoki na 29 m, o średnicy 30 m. Budynek ten nakryty
jest kopułą o takiejże średnicy ważącą 260 ton. Kopuła ta spocz:v,va
na 30 wózkach i mimo swego olbrzymiego ciężaru obraca się zupełnie
bez wstrząsów i niemal bezszmerowo, w ciągu 5 minut dokonując peł
nego obrotu.
Wewnątrz kopuły stanie wkrótce olbrzymi teleskop, którego paraboliczne zwierciadło będzie miało 3 m średnicy. Na ten cel Obserwatorium Licka zakupiło jeszcze w r. 1933 blok szkła, który był wykonany
joko odlew próbny dla 5-metrowego zwierciadła.
Sama kopuła ma podwójne ściany, odległe od siebie na l m, aby
łatwiej można było regulować temperaturę jej wnętrza. Ciepłe powietrze w ciągu dnia przepływa tą pustą przestrzenią ku górze i uchodzi
otworem na szczycie kopuły, podczas gdy z dołu napływa powietrze
chłodniejsze. Oprócz tego zewnętrzna powierzchnia wewnętrznej kopuły
wyłożona jest staniolem, który odbija prawie całkowicie promieniowanie. W ten sposób osiągnięto ten skutek, że gorące promienie kalifornijskiego słońca nie rozgrzewają wybitniej wnętrza.
Szeroki otwór obserwacyjny w kopule nie otwiera się, jak to jest
ogólme praktykowane, na boki, lecz do góry, przy czym osłona otworu
opada na dwóch szynach na drugą część kopuły. Wysuwa się ją tak
daleko jak to tylko jest niezbędne w danym wypadku i w ten sposób
uzyskuje się osłonę górną od wiatru. Osłonę dolną tworzy się przy pomocy grubej kotary, którą można podnieść tak wysoko, aby pozostawić
wolnym jedynie niewielki kwadratowy otwór. Powstałe w ten sposób
"okno" może być automatycznie utrzymywane - bez udziału obserwatora - naprzeciw wylotu teleskopu. Obserwator dostaje się do swego
siedzenia, które podobnie jak przy 5-m. teleskopie znajduje się wewnątrz tubusa, przy pomocy windy. Siedzenie to w czasie ruchu lunety
ustawia się zawsze pionowo. . Pochłania ono tylko 11% światła wpadającego do tubusu.
Aby dać dostatecznie silną podstawę dla olbrzymiego narzędzia, wpra-
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sowano w
budynkiem

ziemię

4 000 worków cementu

tworząc

w ten sposób pod

potężną płytę cementową.

Dookoła właściwej przestrzeni obserwacyjnej znajdują się różne
mniejsze pomieszczenia zawierające wszystko, co może być potrzebne
przy pracy i dla podniesienia wygody obserwatora. Goście, którzy licznie
odwiedzają nowe obserwatorium, mogą podziwiać wspaniały instrument
przez grubą szklaną ścianę nawet w czasie jego pracy, nie przeszkadzając obserwator~wi.
Bezpośrednio pod przestrzenią obserwacyjną znajduje się wielka pracownia optyczna, gdzie szlifowano olbrzymie lustro. Lustro to przez
otwór w podłodze przy pomocy specjalnego dźwigu dostarczać można
do teleskopu i odwrotnie, gdy tego zajdzie potrzeba. Z pracownią tą
łączy się 22 m długi tunel używany do prób optycznych. Maszynownia
i wielka bateria akumultorów zaopatrują w prąd cały budynek i wszystkie urządzenia.
Trzy bezokienne, bezszmerowe i klimatyzowane (sztucznie chłodzone
i wietrzone) sypialnie umożliwiają dzienny sen astronomów w gorącym
klimacie kalifornijskim.
Z tarasu kopuły biegnącego dokoła budynku roztacza się wspaniały
widok na całe obserwatorium Licka i okolicę od San Francisco aż po
Sierra Nevada...
Pg.

KRONIKA P. T. M. A.
Komunikat

Zarządu Głównego

P. T. M. A.

Zarząd Główny P. T. M. A. już w listopadowym zeszycie Uranii,
z 1954 r., doniósł ogółowi członków o zamierzonym przejęciu, w 1955 r.,
wydawania naszego pisma przez Państwowe Wydawnictwa Naukowe
(P. W. N.) w Warszawie. Fakt ten w niczym nie zmienia istnieją
cych dotychczas wewnętrznych stosunków i Urania nadal pozostaje
organem naszego Towarzystwa; zmienił się jedynie finansowy stosunek, który objaśniliśmy we wspomnianym Komunikacie.

Nie było jeszcze wówczas zadecydowane, gdzie pozostanie siedziba
redakcji pisma, oraz kto będzie ją prowadzić. Donosimy obecnie naszym
czytelnikom, iż redakcja Uranii przenosi się do Warszawy i mieścić się
będzie przy Alejach Ujazdowskich Nr 4. Obowiązki naczelnego redaktora przejął dr. Konrad R u d n i ck i, autor licznych artykułów w naszym
piśmie, cechujących się zawsze świetną formą stylistyczną, przy zachowaniu gruntownej treści naukowej. Rolę łącznika pomiędzy pracami
redakcji a ogółem członków T-wa, spełniać będzie prezes Zarządu
Głównego P T. M. A., mgr inż. Władysław Ku c h ar ski. We wszystkich sprawach związanych z redagowaniem pisma należy się zwracać
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-do warszawskiej redakcji, natomiast w sprawach prenumeraty i administracji pisma kierować się należy do Zarządu Głównego P. T. M. A.
w Krakowie, przy ul. św. Tomasza 30, jak to dotychczas obowiązywało.
Z chwilą ułożenia się wyżej podanych stosunków, zauważą czytelnicy,
że prof. dr Stefan P i o t r o w ski opuścił stanowisko redaktora Uranii,
które piastował od stycznia 1950 r. Dla Zarządu Głównego przyjęcie
rezygnacji prof. Piotrowskiego było ciężkim przeżyciem i nie tak łatwo
<>swoiliśmy się z tą trudną koniecznością. Zmianę powyższą wywołało
przyjęcie przez prof. Piotrowskiego odpowiedzalnego stanowiska dziekana wydziału matematyczno-fizycznego w Uniwersytecie Warszawskim,
co zajmuje Mu cały wolny czas, jaki przeznaczał dla Uranii. Ulegając tej
smutnej konieczności, Zarząd Główny T-wa, przyjął wniesioną rezygnację i wyraził przy tej sposobności szczery żal, wywołany utratą wzorowego kierownika naszego organu i zasłużonego pracownika, który
zdołał szczęśliwie zrealizować powzięty wspólnie z Zarządem Głównym
plan przemienienia kwartalnika, jakim była Urania do lipca 1950 r.,
w dwumiesięcznik, a następnie od stycznia 1952 r. - w miesięcznik.
Cechowała Go zawsze
sumienność i punktualność
w spełnianiu
przyjętych obowiązków, obok niezwykłej wytrwałości w pokonywaniu
piętrzących się nieraz trudności. Wspomnienie tej harmonijnej pracy
z Zarządem Głównym nasuwa nam na usta słowa serdecznej podzięki,
albowiem praca ta rodziła trwałe owoce, jakimi się szczyci nasze T-wo.
Zachowujemy też we wdzięcznej pamięci współpracę byłych człon
ków Komitetu redakcyjnego, w składzie dr Jan G a d o m ski, dr Janusz P a g a c z e w ski i mgr Władysław Tę c z a, którym również należą się słowa podziękowania. Osobno dziękujemy mgr. Adamowi
Strzałko w ski e m u, autorowi gruntownych artykułów uranijnych
z dziedziny astrofizyki, który pełnił zastępczo przez pół roku obowiązki
redaktora, gdy prof. Piotrowski na stałe opuścił już Krraków.

*

*

*

P. T. M. A. otrzymało do użytku od tamtejszego
uniwersyteckiego obserwatorium astronomicznego aparat projekcyjny,
zwany pospolicie "planetarium", mimo iż zakres jego użytkowania nie
<>granicza się tylko do odtwarzania biegu samych planet, ale i gwiazd.
Miejscowe władze administracyjne odstapiły T-wu na urządzanie seansów planetarnych drobną część obszernej Hali Ludowej, przeznaczonej
w całości dla masowych imprez wszelkiego rodzaju. Założeni0 takie
powodowało zmienność i niestałość odstąpionej nam części, co znowu
pociągało nieraz marnowanie włożonych przez nas wkładów inwestycyjnych, a z reguły zakłócało ustalony bieg pracy popularyzatorskiej.
Taki stan domagał się radykalnego rozstrzygnięcia, przeto Koło nasze
podkreślało we wnoszonych memoriałach konieczność zmiany istnieją
-cego porządku, aż ostatecznie podjęło inicjatywę wybudowania osobnego
i celowego pomieszczenia dla planetarium, które w przyszłości połą
<:Zyłoby się w jedną całość z Ludowym Obserwatorium AstronoWrocławskie Koło
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micznym. Do solidarnej w tym kierunku akcjli przystąpił także wojewódzki oddział T. W. P. i dnia 24 stycznia br. odbyło się we Wrocławiu
zebranie wszystkich zainteresowanych czynników, które winny współ 
P-ziałać przy realizacji zamierzonej akcji. Towarzystwo nasze reprezentował na tym zebraniu prezes Zarządu Głównego mgr inż. Wła
dysław K u c har s ki, oraz główny inicjator rzuconej myśli inż. Aleksander S z a f k o w ski, prezes miejscowego Koła P. T. M. A. Atmosfera zebrania była jednolicie zgodna co do wartości i celowości samego przedsięwzięcia i wolno wnioskować, że podjęte zamierzeni~ ma
widoki pełnej realizacji. Zarząd Główny P. T. M. A oświadczył gotowość przyjęcia na siebie pewnej części wydatków połączonych z instrumrntalnym wyposażeniem nowej instytucji, zaś prezes inż. Szafkowski zaofiarował s)Voją pmcę przy ustalaniu lokalizacji i dokumentacji technicznej projektowanego budynku.
Gwarancją powodzenia omówionego zamierzenia jest szczera życzli
wość decydujących czynników dla rzuconej myśli, która winna już
w bieżącym roku przybrać pierwsze realne kształty.

*

*

*

W dniu 26 stycznia br. odbyło się w Raciborzu (wojew. opolskie) zebranie miejscowych członków P. T. M. A., a to celem zorganizowania
terenowego Koła naszego T-wa. Na zebranie przybył delegat Zarządu
Głównego, prezes T-wa mgr inż.
Wł.
Kucharski, który przy tej
sposobności wygłosił referat na temat roli i zasług miłośników astronomii w rozwoju tej nauki. Zebranie powzięło uchwałę o powołaniu do
życia autonomicznego Koła i dokonało wyboru tymczasowego Zarządu .
Prezesem wybrano prof. Brunona S t r z a ł k ę, wiceprezesem kier. Stefana Maślankę, sekretarzem Tadeusza Wilusza, skarbnikiem Rozalię
Szewczyk, na członków Zarządu Franciszka Zontka i dra Janusza
Pagaczcwskiego.
Delegat Zarządu Głównego, życząc nowej placówce P. T. M. A jak
najlepszych wyników w podjętej pracy samokształceniowej, przyrzekł
nie tylko normalną pomoc, jaką otrzymują nasze placówki, ale także
wyj<Jtkowe uposażenie w postaci lunety.
Obok Koła zwyczajnych członków T-wa, zapowiedziano zorganizowanie, wysiłkiem miejscowych sił, dwóch Kółek członków-kandydatów
spośród tamtejszych szkół stopnia licealnego.

*

*

*

Ruch samokształceniowy na polu astronomii, połączony z usiłowa 
niami amatorskiej budowy zwierciedlanych teleskopów-lunet, rozwija
się ze wzrastającym tempem. Piękne wyniki osiągają pojedyncze jed- .
nostki, niemniej jednak takie same rezultaty przynoszą praoo zespołowe Szkolnych Kółek
Astronomicznych; jest to zasługą opiekunów
tych Kółek, rekrutujących się wyłącznie spośród grona nauczyciel-
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skiego danej szkoły. Szczupłość m1e]sca w naszej Uranii nie pozwala szczegółowo wymieniać poszczególnych placówek i ich zasłużonych
kierowników. Odkładamy to do rocznego. zwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów Kół T-wa, jak to czyniliśmy w ubiegłych latach.
Zarząd Główny powodowany gorącą chęcią świadczenia jak najwyż
S7ej rzeczowej pomocy, zwłaS~Z:cza owym Szkolnym Kółkom, powziął
ważną d ecyzję utworzeJ;lia osobnego kompletu lunet teleskopowych, które
będą wypożyczane na czas przejściowy tym szkołom, w obrębie których istnieje i wzorowo pracuje taki właśnie ośrodek samokształce
niowy. Powyższa inicjatywa ma na celu wywołanie i wzmocnienie
obserwacyjnej pracy u naszych członków-kandydatów. Dotychczasową
okazję do takich bezpośrednich obserwacji dawał jedynie przyjazd z lunetą naszych objazdowych prelegentów, wysyłanych z ośrodków odczytowych T-wa na zlecenie Zarządu Głównego. Swiadorni jesteśmy
niedostateczności podobnej akcji, zwłaszcza, że paraliżują ją także
warunki atmosferyczne, oczywiście nie dające się dokładnie przewidzieć. W warunkach złej widoczności gwiażdzistego nieba, taki przyjazd naszego prelegenta ograniczał się z konieczności do wygłoszenia
prelekcji i w;r-wołania stosownej dyskusji, a mimo tego brak pokazu
nieba wywołał często uczucie zawodu, choćby nie zawinionego. Przywożone zaświadczenia pobytu prelegenta w danej szkole są z reguły
zaopatrzone dopiskiem szkoły, że przyjazd i referat był okazją, wzbudzającą żywe zainteresowanie wśród młodzieży i kończą
się prośbą
o ponowny przyjazd. Ale obok tych pochlebnych słów notowano niejednokrotnie żal, że pochmurne niebo nie pozwoliło oglądać pięknych
gwiazd. Stan ten ulegnie gruntownej poprawie przez decyzję Zarządu
Głównego o dostarczaniu wzorowym
Kółkom,
na czas przejściowy.
wspomnianych lunet, które pozwolą opiekunowi Kółka wykorzystać
pogodę i urządzić pokaz nieba nawet podczas nieobecności objazdowego
prelegenta. Oprócz wspomnianej korzyści można będzie wykorzystać
dostarczoną lunetę, jako wzór do naśladowania dla amatorskiej budowy
własnego narzędzia obserwacyjnego. Potrzebne szkło (względnie szkła),
materiał szlifierski i rury na tubusy, dostarcza odpłatnie Zarząd Główny
P. T. M. A. Podobną lunetę otrzymało już Kółko Szkolne w !ławie
(wojew. olsztyńskie), którego opiekunem jest prof. T. Schramm.
Często wyniki pracy
nie przy ofiarnej pracy
różnienia.
Opracowania
czasu i zamiłowania do

pojedynczych członków-kandydatów, szczególopiekunów Kółka, są naprawdę godnymi wyreferatowe świadczą o poważnym wkładzie
przedmiotu danego ucznia, przeto winny być
wyróżniane choćby
skromniutką
nagrodą.
Zarząd
Główny
stawia
w tym celu opiekunom Kółek szkolnych pewną sumę , przeznaczoną
na premiowanie prac uczniowskich, pisanych i wygłaszanych na miesięcznym
posiedzeniu Kółka. Nagroda taka nie może przekroczyć
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kwoty 30 zł za wygłoszony referat i udziela się jej na wniosek opiekuna Kółka potwierdzony przez dyrekcję szkoły. W akcji tej uczestniczą
nie tylko Kółka szkół licealnych, ale także każde Technikum zawodowe, w którym istnieje taki ośrodek samokształceniowy, albowiem
Zarządowi
Głównemu są znane
piękne
wyniki Kółek szkół zawodowych. Do prac w Kółkach należy wciągać uczniów klasy dziesią
tej, którzy dysponują czasem mniej obciążonym nadchodzącą maturą.
Wzywamy zatem do pracy wszystkich miłośników astronomii!
W. K.

NASZA

OKŁADKA

Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu

Poznańskiego

Obserwatorium Uniwersytetu Poznańskiego założył w r. 1919, prof.
Kazimierz Gr a f f, dokonując wyboru miejsca w parku, leżącym wówczas poza obrębem miasta. Pracownie mieściły się w parterowym budynku tzw. "pałacu na Górczynie". Prof. Graff ofiarował przyszłemu
Obserwatorium podręczną bibliotekę oraz narzędzie przejściowe, sam
jednak wolał przyjąć proponowane mu stanowisko dyrektora Obserwatorium Wiedeńskiego. Dopiero w styczniu 1922 r. dyrektorem Obserwatorium i profesoTem astronomii został Bohdan Z a l e s k i, b. obserwator
w Pułkowie i Nikołajewie. Organizuje on Obserwatorium, rozpoczyna
obserwacje, wykłada. Rezultatem obserwacji na kole południkowym jest
katalog gwiazd; zamiarowi uzupełnienia pracy przez podobny katalog
dla południowego nieba z zamierzonych obserwacji w Nowej Zelandii
przeszkadza przedwczesna śmierć w r. 1927.
Następcą Zaleskiego na katedrze astronomii jest od r. 1929 prof. dr
Józef W i t k o w ski. W roku 1929 zbudowano 5-metr. kopułę dla 20-cm
refraktora Zeisa, który, uzupełniony przez nowoczesny mikrometr pozycyjny Societe Genevoise, służył do obserwacji małych planet. Od
roku 1946 planetki obserwowane są fotograficznie przy pomocy dwóch
astrokamer 12-cm zmontowanych na refraktorze. Regularne fotografowanic małych planet doprowadziło do odkrycia nowej planetki "Posnania" (odkrywcy: A. Kwick i J. Dobrzycki).
Obserwatorium brało udział w pomiarach długości geograficznej,
prowadzonych z ramienia Komisji Geodezyjnej Państw Bałtyckich
(r. 1929) oraz Międzynarodowej Unii Astronomicznej (r. 1933), ponadto
wzięło udział w trzech ekspedycjach na zaćmienie Słońca (do USA
w r. 1932, do ZSRR w r. 1936 oraz na Suwalszczyznę w r. 1954). Obserwacji dokonywano przy pomocy chronokinematografów pomysłu prof.
T B a n a c h i e w i c z a. Prace personelu obserwatorium, tak obserwacyjne jak i teoretyczne, publikowano w "Acta Astronomica", w "Publications de l'Observatoire de Poznań", w "Journal des Observateurs",
w "Astronomische Nachrichtcn". Obserwatorium wydawało również komunikaty prasowe oraz artykuły treści popularnej.
Po wojnie wrganizowano własny warsztat mechaniczny, w którym
zbudowano niektóre narzędzia. M. in. skonstruowano dwa zegary kwarcowe, co pomogło do postawienia służby czasu na nowoczesnym poziomic. Do obserwacji czasu służy nowonabyte narzędzie przejściowe Zeissa
(C/J = 100 mm, F ~ 1000 mm). Służba czasu posiada specjalne przyrządy
·do odbioru sygnałów czasu, a także do porównywania zegarów kwarcowych z zegarem Shortta (tzw. chronoskop).
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Obserwatorium Astronomiczne U. P. stanowi w zespole obserwatoriów polskich placówkę astrometryczną . Wytyczne jego rozwoju idą
kierunkach: l) astrometrii względnej , 2) astrometrii absolutnej, 3) astrometrii geodezyjnej, 4) prac teoretycznych, związanych z poprzednimi
punktami.
,
(Opracowano na podstawie danych otrzymanych od prof. J. Witkowskiego).

Errata. Urania, t. XXVI, str. 56, rys. 2 zamiast M ma

być:

,..._.

KALENDARZYK ASTRONOMICZNY
na marzec 1955 r.
Wszystkie zjawiska podano w czasie środkowo-europejskim.
Marzec I955:
l . do 31. Przez mniejsze lunety osiągalne są planetki Massalia poniżej •
gwiazd gamma i eta Panny (w przeciwstawieniu ze Słońcem 26. III.)
oraz Westa pomiędzy gwiazdami beta i zeta Byka, oddalająca się
od Ziemi i wskutek tego już tylko BY:! wielk. gwiazdowej. Po odszukaniu planetek (p. wskazówka przy końcu kalendarzyka) należy
zwrócić uwagę na ewentualne zmiany ich jasności, które świadczy
łyby o obrocie dokoła osi.
l. Wieczorem poniżej Księżyca świeci czerwona gwiazda 1-szej wielk.,
Aldebaran, alfa Byka, otoczona rozległą gromadą Hyad.
1. 20h Saturn nieruchomy w rektascenzji. . Jest on widoczny w drugiej
części nocy jako gwiazda % wielk. na tle gwiazdozbioru Wagi ..
W lunecie pokazującej wyraźny pierścień Saturna widać, że pierścień ten nie schodzi się z dolnym lewym brzegiem tarczy planety
(luneta odwraca obrazy!), tak jak to ma miejsce w 3 innych częściach •
tarczy. Powodem tego jest cień kuli Saturna, rzucany na pierścień.
2./3. (również 18./19. III.). Z pomocą lunet łatwo odszukać możemy najjaśniejszego satelitę Saturna, Tytana, świecącego jako gwiazdka 8~
wielk. w największym odchyleniu na zachód, tj. w lunecie na lewo
od Saturna w odstępie równym 4 średnicom pierścienia planety.
śledzenie jego ruchów wykaże regularny jego obieg dokoła Saturna
w ciągu 16 dni po elipsie podobnej do widzianego obwodu pierścienia.

3. Wieczorem na lewo od Księżyca świeci Jowisz, jako gwiazda minus 2-giej wielk., najjaśniejsze po Księżycu ciało niebieskie na
wieczornym niebie. W lunecie śledzić można ruchy jego 4 jaśniej
szych satelitów, ustawionych na jednej linii, obserwować ich za-~
ćmienia, zakrycia i przejścia przez tarczę planety (p. osobne zestawienie, oraz nauczyć się rozróżniania ich według jasności (najjaśniejszy jest III Ganimedes) i według osiąganych największych odchyleń od planety (najbliższy jest I Jo, najdalszy IV Kallisto).
3./4. Po północy nastąpi zakrycie gwiazdy 4-tej wielk. zeta Bliźniąt
przez Księżyc. Gwiazda zniknie przy nieoświetlonym brzegu I{.się
życa tuż przy jego dolnym rogu w Warszawie i Toruniu o godz. lh20m.
w Poznaniu o lh26m, w Krakowie o lh32m. We Wrocławiu i całej
pąłudniowo-zachodniej Polsce zakrycia nie będzie.
4. 11h Jowisz, a 18h Uran w złączeniu z Księżycem, odstęp 20 na pn.
4. Wieczorem na prawo od Księżyca świeci Jowisz, powyżej - Kastor
i Polluks, a poniżej - Prokyon, alfa Małego Psa.
6. 18hl3m dogodnie obserwować można koniec zaćmienia II satelity
Jowisza na prawo od tarczy Jowisza w odstępie równym l średnicy
taTczy.
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6./7. 20h do lh śledzić można ruchy III sate1ity Jowisza, który po wyjściu z poza tarczy Jowisza, tuż przy prawym jej brzegu, odsuwa
się w prawo i niknie w odstępie .V. średnicy tarczy, zanurzając się
w cień Jowisza. Po przejściu przez cień ukaże się ponownie w odstępie około l średnicy tarczy Jowisza.
6./7. Na lewo powyżej Księżyca świeci Regulus. Następnej nocy znajdzjemy go na prawo powyżej Księżyca.
.
,
S. lOh 15m do lOh 20m Wenus zakryje gwiazdę 5-tej wielk. pi Koziorożca. Zjawisko widoczne będzie z Południowej Ameryki.
10. do 24. Okres najlepszej widzialności światła zodiakalnego na wieewmym zachodnim niebie.
10./11. Na lewo od Księżyca znajdziemy Kłos Panny (Spika) .
.11. lh Merkury w największym odchyleniu 270 na zachód od Słońca.
Deklinacja planety jest bardziej południowa niż Słońca i dlatego
wschodzi u nas krótko przed wschodem Słońca. Mieszkańcy południowej półkuli Ziemi natomiast widzą go w bardw dogodnych
warunkach na rannym niebie.
11./12. Na pra.wo powyżej Księżyca świeci Spika (Kłos Panny).
12. 2h Neptun w złączeniu z Księżycem, odstęp 70 na północ.
12. 3h 45m z Południowego Pacyfiku widoczne będzie zakrycie gwiazdy
9-tej wielk. przez Marsa.
13. 20h 48m koniec zaćmienia II satelity Jowisza (p. 6. III.) .
.13. 23h Saturn w złączeniu z Księżycem, odstęp 6o na północ.
14./15. Na lewo poniżej Księżyca świeci czerwona gwiazda 1-szej wielk.
Antares, alfa Skorpiona, zaś daleko na prawo od nich i wyżej na
niebie widać Saturna jako białą gwiazdę o 3/4 wie:lk. jaśniejszą od
Antaresa.
15./16. Antares już na prawo od Księżyca.
16. 2lh Jowisz nieruchomy w rektascenzji.
19. do 21. Na rannym niebie świeci stojący sierp Księżyca, uzupełniony
do pełnej tarczy światłem popielatym.
21. 3h Wenus w złączeniu z Księżycem w odstępie 40 na południe od
Księżyca. O świcie zobaczymy na jasnym t1e wschodniego nieba tuż
obok siebie dwa ciała niebieskie najjaśniejsze po Słońcu: stojący
sierp Księżyca i na prawo od niego jasną Wenus.
21. lOh 36m Słońce wstępuje w zn,a k Barana i przekracza równik niebieski (deklinacja Słońca równa się oo); mamy równonoc wios·enną ,
początek wiosrn.y astronomicznej. Tarcza Słońca od 12 marca świeci
na tle gwiazdozbioru Ryb, a dopiero 19 kwietnia prz.e jdzie do gwiazdo,zbio.ru Barana.
.22. 12h Merkury w niewidocznym złączeniu z rosiężycem (70 na pd.).
25. do 28. Wieczorami widać leżący sierp Księżyca, którego reszta tarczy
świeci w świetle popielatym.
28. Wieczorem na lewo powyżej sierpa Księżyca świeci Mars jako czerwona gwiazda już tylko l.V. wielk. gwiazdowej.
27. 12h Mars w złączeniu z Księżycem w odstępie 3o na południe. Wieczorem znajdziemy Marsa poniżej, zaś gromadę Plejad powyżej Księ
północ od Księżyca. Położenie Księżyca pomiędzy gwiazdami podobne
jak 4. III.
Minima Algola (obserwować przez kilka godzin przed i po podanym
czasie): Marzec 1955 17d 22h oraz 20d 18h.8.
Minima główne Beta Liry (obserwować również w dzień poprzedni i następny): Marczec 1955 lld 2h oraz 24d lh .
.:n 17h Jowisz, a 23h Uran w złączeniu z Księżycem w odstępie 30 na
życa.
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Zjawiska w

układzie

satelitów Jowisza: Marzec 1955.

• - zasłonięcie przez tarczę; pz, kz - początek (koniec) zaćmienia.
c - cień satelity przechodzi przez tarczę Jowisza (ciemna plamka).
O - satelita niewidoczny, gdyż znajduje się na tle tarczy Jowisza.
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PLANETY
MERKURY
Data
1955
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W największym odchyleniu 27 " na zachód od Słońca jest 11. HL lecz mimo
to pozostaje niewidoczny
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Rekt.

l
l

MARS

W Warszawie
czas środ.-eur.

1

w pierwszej części uocy na zachodn.
niebie w gwiazdozbiorze Barana.
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W drugiej części nocy widoczny
gwiazda 1/ 2 wielk. na lewo od
Wagi.
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19 54
- 19.5 4 38
13 I I
20 42
- 17.6 1 4 35
13 31
2r 30
- 14.9 4 26
13 s6
22 16
- II-4 4 14
14 23
Jest gwiazdą poranną widoczną
o świcie nisko nad horyzontem.
21. III. piękne złącz. z Księżycem .

l
l

Świeci coraz słabiej (już tylko 11/ 2 wielk.)

SATURN

h

JOWISZ
7 28
+ 22 .4 12 IO
4 42
7 27
+ 22-4 I I 29
4 02
7 27
+ 22-4 10 so 3 23
7 28
+ 22-4 10 13
2 44
.Jest najjaśn. po Księżycu ciałem niebieskim na wieczornym
niebie. Znajduje się w gwiazdozbiorze Bliźniąt.
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+ 17·3 1 6 55
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7 36
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7 44 1
2I .8112 3I
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+ 2I.9 II IO
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7 42
u .9 9 52
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Do odszukania w lornetkach jako
gw. 6-tej wielk. blisko Jowisza.
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23.2 10 42
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Osiągalny

tylko przez duże teleskopy w gwiazdozbiorze L w a.

Dostępny przez lunety w gwiazdozbiorze Panny.

Planetka
:t<rNazwa Jasność
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4 III. 1955 ,_ I_4_I_II,..._I_9_SS_ _ 2_4_ 1I,I._I_9_S_S_ , 3 IV. 1955
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4 48 12 31.5 -

l

h

O

m

s 44'5

1

+ 2402

3 57 I2 22.6- 2 s6 12 13.4 -

I 54

Dla odszukania planetki Oależy w ciągu szeregu po~odnycb wieczorów wykonać dokładne
rysunki z wszystkimi nawet najsłabszymi gwiazdarot dostrzegalnymi przez używaną lunetc;
w okolicy nieba wskazanej przez wapółrzqdne planetki .. Przez porównanie rysunków znaleźć można planetkę jako t~ z pośród gwiazd, która zmieniała •we położenie z dnia na dzień
jednakowo w tym samym kierunku.
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ASTRONOMICAL CALENDAR

HAJIEH,ll:APb

KOMUNIKATY KOł.. PTMA
na miesiąc marzec 1955 r.
Gdańsk Sekretariat Koła jest czynny w poniedziałki w godz. 17-18 l w piątki
w godz. 16-18.30 w II Zakładzie Fizyki Folitechniki Gdańskiej.
ellwice - 1. Sekretariat Koła jest czynny w poniedziałki l czwartki (godz. 16-19)
w Gliwicach, ul. Sobieskiego 26, teł. 49-i7 - Inż. T. Adamski.
J. Biblioteka jest czynna przy sekretariacie.
J . Pokazy nieba odbywają się w każdy bezchmurny wieczór po uprzednim
telefonicznym porozumleniu się:
Gll\\lce - ul. Sobieskiego 26, teł. 49-77 - Inż. T. Adamski.
Ruda Sl. - ul. 3-go Maja 32, tel. 524-67 l 524-69 - J. Kasza.
Stal!ncogród-Dąb, ul. Wlejska 7, teł. 319-87 Jan Palt.
ł. Miesięczne zebrania sekcji Instrumentalnej odbywają się co miesiąc w każd~
d1ugą sobotę o godz. 17.30 w Stalinogrodzie
w Palacu Młodzieży lm. Boi.
Bieruta.
Kraków - 1. Sekretariat Kola Jest czynny w poniedziałki l czwartki w godz.
17-19 w lokalu Kola, Kraków, ul. św. Tomasza 30/8.
2. Biblioteka Kola jest czynna w poniedziałki l czwartki w godz. 18-19.
3. ,.Wieczory Astronomi<'zne" referatowo-dyskusyjne odbędą się w dniach
10. III. (czwartek) i 25. III. (piątek) w lokalu Koła, ul. św. Tomasza 30/8
4. Seminarium astronomiczne, część II ( kład planetarny) odbywa się w poniedziałki w godz. 17.30-19.30 w lokalu Koła.
5. Kurs szlifowania zwierciadeł teleskopowych odbywa się we środy w godz.
17-19 w lokalu Koła.
ł.ód:l: l. 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 l czwartki w godz. 18-21.
Nowy Sącz - Sekretariat Kola jest ~zynny we wtorki l piątki w godz. 17-11
w lokalu Koła, ul. Jagiellońska 50a.
Peznań - l. Sekretariat Koła jest czynny we wtorki l czwartki w godzinach 17-19
w lokalu Kota. ul. Chełmońskiego l, teł. 74-41.
Toruń l. Sekretariat Koła l biblioteka są czynne w poniedziałki l czwartk'
w godzinach 10-20, oraz w soboty w godz. 17-19 w lokalu Kola przy ulic~
Kopernika 17.
2. W każdy pogodny wieczór sobotni o godz. 19 można wyruszyć z lokalu
Kola na pokaz nieba
3. Dnia 14. III. {poniedziałek), godz. 18 - odczyt R. Ampla pt. ,.Budowa
gwiazd". Dnia 28. III. (poniedziałek), godz. 18 - Walne Zebranie Kola z pre.
lekcją J. Hanasza pt. ,.Pochodzenle Układu Słonecznego".
Warszawa - l. Sekretariat Kola jest czynny we wtorKI, czwartki l soboty
w godzinach 8-10 l 19-20, teł. 856-72, Al. Ujazdowskie 4.
2. Ludowe Obserwatorium Astronom1czne prowadzi pokazy nieba w gmachu
Obs. Astr. U. W., al. Ujazdowskie 4, w każdy pogodny wieczór (oprócz niedziel l świąt) w godz. 20-22.
3. Dnia 10. III. (czwartek), godz. 19 - pogadanka Inż. A. Marksa pt . .,Amatorskie obserwacje astronomiczne". Dnia 17. III. (czwartek), godz. 19 - odczyt
miesięczny (szczegóły w prasie). Al. Ujazdowskie 4.

-------------------------

f'lyty szklane na zwierciadła teleskopowe o średnicy 150 mm, grubości 30 mmrozprowadza dla członków Towarzystwa Zarząd G l. PTMA w cenie zł 50 (2 pły
ty, 50 gramów tlenku ceru do polerow;~nta luster wraz z przesyłką pocztową).
Wysyła się po otrzymąntu wpłaty na konto PKO 4-9-5227.

--------

Kompletujemy rocznikł "Uranii". Wobec wyczerpania nakładu następujących numerów ,.Uranii": 7-9 z r. 1948; 9-10 111-12 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 odstępowanie
nam wymienionych zeszytów za zwrotem
Ich warto~el l kosztów przesyłki.
Odznaki PTMA, dla członków zwyczajnych (emaliowane) w cenie 25 zł (plus
4 zł. na ll:oszta przesyłki) oraz dla członków-kandydatów (oksydowane) w cenie
zł. 4.50 (bez kosztów przesyłki) są do nabycia w biurze Zarządu GI. PTMA.
Obrotowa Mapka Nieba, do nastawiania na określony dzień i godzinę, ułatwia
rozpoznawanie gwiazdozbiorów. Mapki są do nabycia w biurze Zarządu GI.
PTMA, w cenie 9 zł (plus 4 zł na koszta przesyłki) .
.,Niebo przez lornetkę" dra J. Pagaczewsklego - str. 112 - cena 4 zł (plus 1 zł
na koszta przesyłki) jest do nabycia w biurze Zarządu GI. PTMA.
Składka czlonków zwyczajnych wynosi 24 zł za rok kalendarzowy,
11 <'Złfln·
ków-kandydatów (uczniowie szkół średnich) 6 zł za rok szkolny. Członkowie
nowowstępujący wypełniają deklarację przystąplenta l wpłacają jednorazowo
wpisowe zł 1.50.
Wszelkich wpłat należy dokonywać na konto Zarządu GI. PTMA, Kraków, ul.
św. Tomasza 30/8. PKO Nr 4-113-5227 z wyraźnym podaniem celu wpłaty .
,Urania" wychodzi jako miesięcznik w ob1Ptoścl 2 arkuszy druku dnia 25-go
Kazdego miesiąca Wszyscy czlonkowle PTMA otrzymują ,.Uranię" w ramach
>kldJki c.t.wnkow· k.cJ
Ula nieczłonków pr.,numcnHd 10.:1.na wynosi ~• Zl
Cena z~szytu 2 7ł

CZASOPISMO ASTRONOMICZNE POPULARNO-NAUKOWE
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ARTYKUŁY

Jan Gr> d o m ski: Jan Walery

Jędrzejewicz

97

Andrzej Kruszewski i Józef Smak : Gwiazdy
Jerzy de M e z er : Anteny i odbiorniki. Z
nomii (II)

rozbłyskowe

zagadnień

101

radioastro107

KRONIKA
Pomost między Wielkim Obłokiem Magellana i Galaktyką. O łańcuszkach gwiezdnych. - Pomiar odległości radioźródeł. -Wieniec gwiazd naokoło Galaktyki. - Swobodne elektrony w koronie
słonecznej.- O przestrzennym rozmieszczeniu gwiazd typu W UMa.
Jeszcze jeden dowód spiralnej budowy Galaktyki.
Okresowe
~miany średnicy Słońca .
115
NASZA

OKŁADKA

120

KALENDARZYK ASTRONOMICZNY .

Rycina na
Zakład

. 125

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

Nr Oc-506/50, jako

JAN GADOMSKI- Warszawa

JAN WALERY
NAJWIĘKSZY

JĘDRZEJEWICZ

POLSKI ASTRONOM-AMATOR

Dnia 14 kwietnia l 9fi5 r. przypada 120-lecie urodzin Jama
Walerego Jędrzej e w i cz a. Był to najwybitniejszy polski
astranom-amator. Jeżeli przyjmiemy, że najwyższy poziom roiłośniczy w tej nauce, to osiągnięcie drogą samokształcenia,
fachowego wykształcenia oraz produkcja wartościowych
prac naukowych, trzeba uznać, że te warunki zostały przez
Jędrzejewicza całkowicie spełnione. Konsekwentną pracą nie
tylko zdobył fachową wiedzę astronomiczną, lecz wylronał i opubłilrował za granicą wiele wartościowych obserwacji. Oczywiście, trzeba było przedtem wybudować własne obserwatorium, co wcale nie należało do łatwych zamie,rzeń wobec skromnych zasobów lekaTZa prowincjOIIlalnego miasteczka Płońska.
Ale właśnie ten mizerny Płońsk znalazł się dzięki nli.emu na
łamach almanachów astronomicznych świata.
Jędrzejewicz uvodził stię w Warsz!a wie dnia 14. IV. 1835 r. 1 )
jako syn sybiraka, powstańca przeciw carskiej Rosji. Również
w Warszawie ukończył szkoły średnie, wykazując fenomenalne
zdolności. Opan10wal kilka języków, co później bardzo mu pomogło w korzystaniu z zagran:icznej literatury w zakresie astro,_
nomii. Wobec zwinięcia v.ryższych klas gimnazjum, do którego
uczęszczał, przeniósł się do klasy V oddziału mechanicznego
gimnazjum realnego w Warszawie, które ukończył w r. 1852.
1 ) Datę urodzenia, dotychczas nieznaną, 'vvyszukał przed r. 1938 w metrykach parafialnych Warszawy dr Wincenty P i e ć k o (1). Spo;rną dat
śmierci zaczerpnęliśmy też z jego pracy.
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przydał mu się jednak później przy budowie i obsłudze własnego obserwatorium. Później zabłądził jeszcze na
Wydział Architektury Szkoły Sztuk Pięknych w Warszawie.
Nie mógł jednak k'Ointynuować tam studiów z powodu z.agroŻ'O!n.ego wzroku na skutek przepraoowania nad rysunkami technicznymi. W e wszystkich tych ucz eliliiach uzyskał liczne nagrody. Wia:rtlll1ki. materialne zmus:iły go do pmcy zarobkowej
Y' charakterze aplikanta skarbowości (1854 r.). Ale wytrzymał
tu tylko rok, planując ukończerue studiów uniweirsyteckich.
Już w roku 1856, znalazł się na Wydz]ale Lekarskim Uniwersytetu w Moskwie, by po pięciu latach nauki uzyskać dyplom
lekarza. W Moskwie utrzymywał się z korrepetycji i lekcji muzyki, bo grał także biegle na kilku instrumentach.

Ten fakt

Następnie przebywał Jędrzejewicz rok na uzupełniających
studiach w Wiirzburgu w Niemczech oraz w Anglii i Francji.
W roku 1862 osiadł wreszcie w Płońsku, w gubernii płockiej,
jako wolnopraktykujący lekarz. Mimo uciążliwej praktyki zajmował się nauką, najpierw medycyną, ogłaszając drukiem pa:rę
prac z tej dziedziny. Następnie zaczął się interesować żywo
astronomią. Staje się ona ogniskiem wszystkich jego zainteresowań. Zapewne tu w Płońsku wobec braku oświetlenia, które
już wówczas posiadały stolice, narzuciło mu się gwiaździste
niebo jako n:owy temat zainteresowania naukowego, tym razem już ostateczny.
Ka•riera astronomiczna Jędrzejewicza- jeżeli tak zechcemy
to nazwać - była bardzo mozolna. Najpierw w ciągu 10 lat
gromadził bibliotekę fachową, przy pomocy której systematycznie się kształcił. W dalszej kolejności oszczędnością tworzył fwndusz naJ zakup narzędzi astronomicznych. Przed
mkiem 1872 nabył w Niemczech lO-centymetrową lunetę firmy Merz 'Ze :spektroskopem. Po zwiedzeniu niektórych obserwatoriów w Niemczech zakupił w l'oku 1872 małą lunetę południkową u Gerlacha w Warszawie. W 3 lata potem za sumę
1000 rubli sprowadził z Niemiec lunetę firmy Steinheil o obiektywie 162 mm średnicy wraz z wyposażeniem pomocniczym,
przede wszystkim mikrometrem Merza, który miał się stać jego
głównym narzędziem pracy. Obiektyw musiał jednak odesłać
z powrotem do fabryki do korekcji, co kosztowało 100 rubli.
W roku 1875 przystąpił wreszcie do budowy własnego obserwatorium.
W tym celu wynajął przy obecnej ul. Ciechanowskiej nr 22
ogródek w pobliżu rzeczki Płonki, za którą rozciągały się obszerne łąki, dając otwarty widok na sklepienie niebieskie. Dom
ten stoi jeszcze dziś. W podwórzu jego nie znalazłem w r. 1954
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obserwl:'.iorium oprócz tradycji u starszych
mieszka:l'lców miasteczka. Ustawił osobiście narzędzia, wyznaczając
współrzędne
observ.ratorium z dużą dokładnością:
<f'= 52°37'40", i o 'A.= 20°23'0",0. Do niedawna figurowały one
jeszcze w rocznikach Nautical Almanac i innych. Rozpoczął
systematyczne obserwacje astronomiczne, oczywiście nie przerywając praktyki lekarskiej. W konsekwentnym jego życiu pojawia się pewne odchylenie. Dotąd ciągle jeszcze samotny, kierując się względami przyjaźni do rodziny Kozłowskich w Krysku, przeniósł się w roku 1878 wraz ze swym obserwatorium
do miasteczka Sokołowa, gdzie od jesieni do końca roku prowadził dostrzeżenia astronomiczne. Brak praktyki w ubogiej
okolicy zmusił go jednakże do powrotu. W marcu następnego
roku powrócił do Płońska i już w sierpniu, odbudowawszy na
tym samym miejscu obserwatorium, roepoczął ponownie regularne obserwacje (patrz fot. na wkładce). W roku 1884 mając
lat 49 wszedł Jędrzejewicz w związki małżeńskie ze Stanisławą
Malczykowską. Miał dwoje dzieci: syna i córkę, z których jedno
zmarło w drugim roku życia.
W roku 1885 skompletował swe instrumentarium, kupując
od wdowy po inż. A. Lewickim w Częstochowie dobry refraktor f. Cooke o średnicy obiektywu 140 mm. Przeniósł go z lropułą do Płońska, wydając na to wszystko 700 rubli. Do przechowywania dokładnego czasu, który sam wyznaczał, służył
Jędrzejewiczowi zegar astl"onomiczny, sporządzony przez zegarmistrza G u g e n m u s a w Warszawie (patrz wkładka). Obserwatorium J ędrzejewicza, wyposażone nie gorzej niż obserwatoria warszawskie i krakowskie, składało się z trzech pawilonów. Pracował w nim lat dwadzieścia, sam jeden bez żad
nego pomocnika, równocześnie jako obse-rwator i rachmistrz,
nie przerywając przy tym lekarskiej pracy zarobkowej.
Jędrzejewicz zajął się głównie gwiazdami podwójnymi, konsultując co do programu z astronomem niemieckim H. K. V og l e m z obserwatorium w Poczda:mie. Dokonał w sumie 1829
obserwacyj 435 par tych gwia·zd. Opierały się one na 10 433
pomiarach kątów pozycyjnych oraz 7602 pomiarach mikrometrem kątowej odległości składników. Prace te ogłosił w ję
zyku francuskim w Astronomische Nachrichten w tomach: 97,
98, 99, 101, 103 i 116. Sprawozdania z czynności obserwatorium
drukował w Vierteljahrschrift der Astronomischen Gesellschaft
w tomach 15, 17, 19 i 21. Prace nad gwiazdami podwójnymi
zjednały mu imię w nauce i weszły w skład dwutomowego
katalogu S. W. B urn h a m a, pt. A general catalogue oj double
stars.
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Oprócz tej specjalności Jędrzejewicz był czynny we
wszystkich dziedzinach astronomii obserwacyjnej, dostępnych
dla jego narzędzi. W ciągu lat 1881-7 pomierzył wielokrotnie
pozycje 16 komet, jakie w tym czasie pojawiły się na niebie
(h-stron. Nachrichten tomy: 101, 102, 104, 105, 108, 110, 111,
114, 116 i 117). Ponieważ narzędzia były stosunkowo niewielkie, musi'ał niekiedy - jak zeznaje - obserwować bocznymi
częściami siatkówki, które jak wiadomo, są dwa razy czulsze,
niż części środkowe. Obserwował również systematycznie plamy
na Słońcu oraz zakrycia gwiazd przez Księżyc. W roku 1880/1
mierzył pozycje tzw. czerwonej plamy na Jowiszu, obliczając
na tej podstawie czas trwania obrotu planety dokoła osi.
W roku 1887 dnia 19 sierpnia - na parę miesięcy przed
śmiercią wybrał się wraz z narzędziami na własny koszt na
obserwacje całkowitego zaćmienia Słońca do Wilna (Urania,
tom XXV, str. 331), gdzie jednakże pogoda nie dopisała 2 ). Należy jeszcze wspomnieć, że od roku 1875 prowadził Jędrzeje
wicz w swym obserwatorium systematyczne obserwacje me~
teorologiczne, ogłaszając wyniki w Pamiętniku Fizjograficznym
t. I-VIIP). Wykaz 34 prac Jędrzejewicza znajdujemy w pracy (1). Ponadto Jędrzejewicz napisał bardzo dobrą Kosmografię (r. 1886), na której wykształciło się wiele naszych pokoleń. Był przy tym dobrym i czynnym popularyzatorem nauki
o niebie. Rolę naukowego konsultanta Jędrzejewicza spełniał
Jan Kowa l czy k, starszy astronom Obserwatorium Warszawskiego.
Jędrzejewicz zmarł przedwcześnie dnia 19. XII. 1887 roku,
zaraziwszy się tyfusem. Spoczywa w Płońsku na tamtejszym
cmentarzu parafialnym. Grobowiec zachował się dotychczas.
Między licznymi wieńcami na jego grobie zwracał uwagę wieniec Dyrekcji Obserwatorium Pułkowskiego. W roku 1937,
w 50-rocznicę śmierci, rada miejska Płońska nazwała dawną
ulicę Młynarską jego nazwiskiem.
Obserwatorium Jędrzejewicza po wielu staraniach społe
czeństwa przeniesiono do Warszawy, stawiając je na podwórzu Szkoły Wawelberga i Rotwanda przy ul. Mokotowskiej 6.
Otwarcie odbyło się dnia 16. VI. 1898 r. Przeszło ono w r. 1912
na własność Towarzystwa Naukowego Warszawskiego. W obSffi'Watorium tym pracował Romuald M ar e ck i, a potem G.
Tołwiński.
2)

Jak podaje prof. W. D z i e w u l ski (2) w Kuprianiszkach w od.leczasie fazy

głości 3 km na SE od stanowiska Jędrzejewicza chmury w
całkowitości rozstąpiły się, udostępniając koronę słoneczną.
3 ) Dostrzeżenia te kontynuował przez lat kilkanaście dr L.

Rutkowski.
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Opiekunem naukowym był najpierw Jan Kowa l czy k,
w późniejszych latach M. Kamieński. W roku 1919 placówka ta przestała być czynna z powodu obudorwania jej wysokimi, wielopiętrowym!i gmachami. Wówczas to lepsze na-.
rzędzia zasiliły ubogie pod względem instrumentalnym obserwatoria w Wa1rszawie, Poznaniu i Wilnie. Refrakto1r Oooke'a
ustawiony w ogródku astronomicznym w Al. Ujazdowskkh 6/8
służył mi w latach 1927-,33 do fotometrii klinowej gwiazd,
po czym był on oddany do użytku Folskiemu TowaTzystwu
Przyjaciół Astrom:Jmii. Narzędzie to zniszczył dnia 2. VIII.
1944 r. pocisk z czołgu hitlerowskiego. Kolo południkowe
Mailhat'a wypożyczyło Obserwatorium w Wilnie. Chronometr
Denta nr 1005 przeszedł do Obserwatorium Folitechniki Warszawskiej, gdzie przepadł w czaS'ie wojny. Refraktor Steinheila
ocalał i do dziś jest czynny w Obserwatorium w Poznaniu.
Budynek Obserwatorium Jędrzejewicza, który przetrwał powstanie w Warszawie w roku 1944, został potem rozebrany.
Jeszcze przedtem księgozbiór rozszab110wano.
LITERATURA
l. Dr Wincenty P i e ć k o, "Jan Walery Jędrzejewicz. lekarz i astronom płoński" (A1·chiwum Historii Filozofii i Medycyny T. XVIII 1938 r.)
2. Prof. Wbdysław D z i e w u l ski, "Jan Jędrzejewicz (1835-1887)
w setną rocznicę Jego urodzin" (Urania XIV, 21-33).
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GWIAZDY

ROZBŁYSKOWE

Współczesną astronomię dzieli niespełna 300 lat od pierwszych histoTycznych obserwacji gwiazd, których blask nie jest
stały. Badania przeprowadzone w ciągu tego okresu doprawadLiły do odkrycia kilkunastu tysięcy gwiazd zmiennych, stworzenia ich klasyfikacji i wreszcie - co najważniejsze - stały
się podstawą wielu osiągnięć w innych działach astronomiii.
Dziś bowiem są gwiazdy zmienne potężnym środkiem badania
wszechświata, odgrywając doniosłą rolę w astrofizyce, astronomii gwiazdowej, kosmogonii itd. Wystarczy wspomnieć
o gwiazdach zaćmieniowych, które są prawdziwą korpalnią
wiadomości o cechach fizycznych gwiazd czy o cefeidach, bę
dących słupami kilometmwymi w przestrzeniach wszechświata.
W ostatnim dziesięcioleciu bardzo aktualna stała się sprawa
badania gwiazd zmiennych o małej jasności abso.l utnej (kaTłów).
Takimi gwiazdami są znane już dawniej zmienne typów T
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Tauri i SS Cygni, zwane tak od swych przedstawicieli, oraz
niedawno odkryte gwiazdy rozbłyskowe.
Odkrycie ich zostało dokonane zupełnie przypadkowo.
11 maja 1939 r. Adrian van M a a n e n fotografował za pomocą 2,5 metrowego teleskopu na Mount Wilson układ zło
żony z dwu bardzo słabych czerwonych karłów, oznaczony numerem 21 258 w katalogu Lalande'a. Chodziło o wyznaczenie
paralaksy tego układu w ramach prac dotyczących słabych
częrwonych karłów, głównie typu widmowego M (do typu widmowego M należą gwiazdy najzimniejsze).
Jakież było zdziwienie van Maanena, gdy okazało się, że
na jednej z klisz, zawierającej dwie ekspwycje dokonane w odstępie 36 min., słabszy składnik układu, oznaczony Lal 21258 B,
miał jasności fotograficzne odpowiednio 14m2 i 14m5, gdy tymczasem jego normalna jasność wynosi 16mo. Reprodukcję tego
historycznego zdjęcia zamieszczamy na wkładce.
W latach wojny van Maanen jeszcze raz spotkał się z tego
rodzaju fenomenem. Tym razem rozbłysk zaobserwowano
u gwiazdy Ross 882, również czerwonego karła.
Te pierwsze obserwacje nie wzbudziły jednak większego
zainteresowania. Przełomowym okazał się rok 1948. Wybitny
badacz białych i czerwonych karłów W. L u y t e n wyznaczył
paralaksę gwiazdy L 726-8 i stwierdził, że znajduje się ona
bardzo blisko Słońca. W celu wyznaczenia jej typu widmowego
2,0

E 1,0

l

b'3a~

'

39 ~

l

•n~
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Rys. l. Krzywa zmian blasku UV Ceti w dniu 29. X . 1952 r .
wg fotoelektrycznych obserwacji Roquesa
zwrócił się do dwóch astronomów Obserwatorium na Mount
Wilson - J o y a i H u m a s o n a, z prośbą o przeprowadzenie obserwacji spektralnych. Okazało się, że obydwa składniki
(L 726-8 jest układem podwójnym) są karłami typu widmowego
M. Jedno ze zdjęć uzyskanych przez Joya i Humasona, zostało wykonane w czasie, gdy jasność gwiazdy wzrosła niespo-
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dziewanie o przeszło 1mo. Zdjęcie stało się prawdziwą rewei wywołało wielkie zainteresowanie tą gwiazdą, Luyten
obserwuje jeszcze dwa rozbłyski i stwierdza, że zmianom ulega
jaSI!lość słabszego składnika. Otrzymuje on oznaczenie UV Ceti.
Przebadanie klisz Obserwatorium Harwardzkiego przyniosłio
wykrycie aż siedmiu rozbłysków o amplitudzie większej niż
l m5. Gwiazda UV Ceti stała się tak popula!I"'la, że często cała
klasa gwiazd rozbłyskowych bywa nazywana gwiazdarni typu
UV Celi.
Szczególnie dokładnych danych dostarczają obserwacje fotoelektryczne. Rys. l podaje krzywą zmian blasku UV Ceti
podczas rozbłysku obserwowanego dnia 29. X. 1952 r. przez
Paul E. R o q u e s a za pornocą fotokomórki 1P21 zainstalowanej przy 30 cm refraktorze. Jak widać z wykresu, najpier-vv
nastąpił wstępny rozbłysk o długotrwałości 54 s (amplituda
wynosiła oms), a później główny rozbłysk, w czasie którego już
po 7 sekundach jasność gwiazdy wzrosła o 1m6. Należy wspornniec, że Harlow S h a p l e y przypuszcza, iż tego rodzaju
wielokrotne rozbłyski nie są czymś wyjątkowym, ale pewną
cechą szczególną dla niektórych gwiazd, niewątpliwie łączącą
się z mechanizmem r'Ozbłysków.
N aj okazalszy z obserwowanych dotychczas był rozbłysk UV
Cet, dostrzeżony przez O ska n i a n a (25. IX. 1952). Amplituda
rozbłysku przekrocz[Yła wtedy 5m. Trudno wyobrazić rs obie,
jak imponujące musiało być to zjawisko; zilustrować to można
lacją

częściowo

następującym

przykładem:

przypuśćmy,

że

jakaś

ledwo dostrzegalna gołym okiem gwiazda szóstej wielkości nagle staje się jedną z najjaśniejszych gwiazd całego nieba,
zwiększając w ciągu 20 sek. swój blask prawie stokrotnie.
Nawet rozbłyśnięcie gwiazdy nowej nie jest tal{ olśniewającym
zjawiskiem, bo przecież w przypadku nowych, zmiany blasku
przebiegają tysiące razy wolniej.
Obecnie znamy już kilkanaście gwiazd rozbłyskowych. Dane
o kilku z nich zawarte są w poniższej tablicy.
Nazwa gwiazdy

~ wizualne
J"nośoi

T

fotograficzne
L726 -8B ~ UV Ceti
Ross 882
= YZ CMi
BD2002465 = AD Leo
L 212588
= WX UMa
Prox. Cent = V645Cen
Ross 154
= V1216Sgr
Krn 608
= DO Cep

13lll5
11 (i
9 6

14 8
11 3
10 5
11

a

14m7
13 1
10 6
16 o
13 4

l

Widmo
dM5,5e
dM4-,5e
dM4e
dM5,5e
dM e
dM4-,5e
dM4,5e

Promiei1
w jedn. promienia Słońca
0,07
0,45
0,85
0,09
0,07
0,31
0,~1
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Cechami charakterystycznymi dla wszystkich gwiazd typu
UV Cet są bardzo małe jasności absolutne or:raz niska temperatura (ok. 3000° K), na którą wskazuje ich późny typ widmowy. Zachodzące co pewien czas gwałtowne zmiany blasku
są zjawiskami jak się wydaje - nieregułamymi zar:równo
co do długotrwałości i amplitudy, jak i odstępów czasu dzielących dwa kolejne rozbłyski.
Ze względu na bardzo małe jasności absolutne gwi'a zd rozbłyskowych, obserwujemy tylko te z nich, które znajdują s!i.ę
w najbliższym otoczeniu Słońca. Można więc przypuszczać, że
jest to najlicznri.ejsza grupa gwiazd zmiennych. Niektórzy astronomowie są skłonni uważać, iż wszystkie czerwone karły są
gwiaJZdami omawi;mego typu. Jako ciekawostkę podamy, że
nasza najbliższa sąsiadka w przestrzeni - P11oxima Centauni
(również czerwony karzeł) jest gwiazdą rozbłyskową.
Niezwykle ważne są obserwacje spektralne gwiazd rozbłystk.o
wych. Widma gwiazd rozbłyskowych są oznaczane dMe. Litera d
oznacza, że mamy do czynienia z karłem (od ang. "dwarrf"), "M"
mówi, iż Wlidmo absorpcyjne należy do typu M, wreszcie dodanie litery "e" wskazuje na występowanie na tle widma cią
głego jasnych linti emisyjnych. Dla czteTech gwiazd udało się
uzyskać zdjęcia widma również w czasie rozbłysku. Widać na
nich silne wzmocnienie widma ciągłego w części fioletowej ,
występujące w czasie normalnego blasku linie emisyjne wodOJru (tzw. seria Balmera) i zjonizowanego wapnia ulegają
wzmocnieniu, nadto pojawiają się czasami linie helu (neutralnego i zjonizowanego).
Zjawiska zachodzące na gwiazdach rozbłyskowych zdają
się mieć związek z:
l) rozbłyskami na Słońcu,
2) zmiennością gwiazd typu T Tauri,
3) zjawiskami zachodzącymi w ciasnych układach zaćmie
niowych typu W UMa.
Postaramy się pokrótce omówić te zjawiska.
Pojawianie się rozbłysków słonecznych jest związane z istnieniem plam. Co więcej, właśnie rozbłyski, a nie plamy są
"odpowiedzialne" za istnienie takich zjawisk, jak wrrze polarne, burze magnetyczne, zakłócenia w łączności radiowej itp.
Naturę !'lozbłysków tłumaczy obecnie najlepiej teoria G i o v an e 11 y'ego. Mechanizm podany przez Giovanelly'ego polega na
wzajemnym oddziaływaniu pola magnetycznego plam z ogólnym polem magnetycznym Słońca, powodującym wyładowania
elektryczne obserwowane jako rozbłyski.
Porównanie widm oraz cza:su trwania zjawisk na Słońcu
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rozbłyskowych nasuwa przypuszczenie, że
w obydwu przypadkach mamy do czynienia z podobnymi procesami. Nie ma większych trudności w znalezieniu powodów,
dla których rozbłysk na gwieździe typu UV Ceti zwiększa znacznie jej jasność, gdy tymczasem rozbłyski na Słońcu zmieniają jego całkowitą jasność tylko minimalnie. Przede wszystkim rozbłyski słoneczne są na ogół nieco słabsze. Poza tym
działa tu prawo kontrastu. Chodzi o to, że rozbłyski są silnym
źródłem promieniowania krótkofalowego (fiolet, ultrafiolet), na
które uczulona jest klisza i większość fotokomórek, gdy tymczasem w okresach pomiędzy rozbłyskami u gwiazd rozbły
skowych przeważa promieniowanie czerwone.
Słońce wysyła więcej promieni krótkofalowych. Poza tym
całkowita jasność gwiazd rozbłyskowych jest 100-10 000 razy
mniejsza niż Słońca, co znacznie zwiększa kontrast.
Astronom radziecki G ord o n tłumaczy świecenie rozbły
sków za pomocą "modnego" ostatnio mechanizmu relatywistycznych elektronów. W przypadku Słońca pola magnetyczne,
przemieszczające się w koronie słonecznej, mają przyśpieszyć
swobodne elektrony do prędkości porównywalnych z prędko
ścią światła. Takie elektrony hamowane w niejednorodnym
polu magnetycznym tracą nabytą poprzednio energię (jest ona
rzędu 10 9 eV) w postaci promieniowania. Długość fali, na jaką
przypada największe promieniowanie, może zależeć tak od pola
magnetycznego, jak i od energii elektronów. Maksimum promieniowania leży czasem w dziedzinie radiowej, niekiedy zaś
w ultrafiolecie i taki przypadek odpowiada rozbłyskowi. Istnienie linii emisyjnych tłumaczy Gordon pobudzaniem do świe
cenia innych atomów przez relatywistyczne elektrony.
Drugą grupą zjawisk mogących mieć związek z gwiazdami
typu UV Ceti jest zmienność innych czerwonych karłów, tzw.
gwiazd typu T Tauri. Gwiazdy typu T Tauri są zmiennymi
nieregularnymi Tworzą one w przestrzeni grupy tzw. asocjacje
typu T, a ich cechy kinematyczne zdają się wskazywać, iż
mamy tu do czynienia z tworami bardzo nietrwałymi, a więc

i na gwiazdach

młodymi.

Widma gwiazd typu T Tauri uderzająco przypominają
widma gwiazd rozbłyskowych. Wydaje się więc prawdopodobne,
że przyczyny zmian blasku są w obu przypadkach jednakowe.
Różnica polega tylko na tym, że o ile u gwiazd rozbłyskowych
procesy zachodzą na małej części powierzchni gwiazdy i tylko
w górnych warstwach atmosfery, to zmiany gwiazd typu T
Tauri są wywołane przez procesy rozgrywające się w całej prawdopodobnie bardzo rozległej - atmosferze. Wielu astro-
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nornów przypuszcza, iż może to być proces akrecji 1). Poglądu
tego nie podzielają jednak inni wybitni uczeni, z O. S t r u v e m
i W. A m b a r c u m i a n e m na czele.
Trzecim rodzajem obiektów, u których obserwuje się zjawiska analogiczne do rozbłysków, są gwiazdy zaćmieniowe typu
W UMa. Są to ciasne układy podwójne, składające się z prawie
jednakowych karłów, bardzo często otoczonych wspólną otoczką
gazową. U niektórych takich gwiazd oprócz zwykłych periodycznych zmian, spowodowanych wzajemnymi zaćmieniami
składników, zaobserwowano również nieregularne zmiany
blasku. Dla przykładu wspomnimy o obserwacjach wykonanych przez japońskiego astronoma H u r u h a t ę. Zaobserwował on, że gwiazda U Pegasi w czasie maksymalnego blasku
nagle zwiE;ksza czasem jasność, zupelnie tak samo jak gwiazdy
typu UV Ceti. Przemawia za tym nie tylko kształt krzywej
zmian blasku, ale przede wszystkim fakt, że rozbłyski zanotowano tylko w świetle fioletowym, gdy tymczasem obserwacje
w barwie niebieskiej wykazały tylko nieznaczne zmiany jasności, a w barw:e żółtej trudno się dopatrzyć nawet śladu
rozbłysku. Fakt, że takie rozbłyski zaobserwował Huruhata
tylko w czasie maksymalnego blasku, wskazuje, iż miejscem,
gdzie zachodzą rozbłyski jest przestrzeń między gwiazdami widoczna tylko wtedy, gdy układ jest ustawiony do nas "bokiem".
Bardzo możliwe, że odgrywają tu pewną rolę zjawiska przypływowe.

Nie brakuje też hipotez łączących zjawiska rozbłysków
z pewnymi anomaliami w widmach gwiazd zmiennych długo
okresowych (Gordon), czy też z liniami emisyjnymi w widmach gwiazd Wolfa - Rayeta (Johnson).
Możemy wiE;c słusznie przypuszczać, że rozwiązanie problemu gwiazd rozbłyskowych b(idzie miało ogromne zn'1CW:lie
dla astrofizyki. W szczególności ulec mogą zmianie nasze wyobrażenia o źródłach energii gwiazd. Zdają si~ na to wskazywać
pewne badania wybitnego astronoma radzieckiego W. Ambarcurniana. Rozpatrując zjawiska na gwiazdach rozb 'yskowych
doszedł on do wniosku, że zachodzi tam wyrzucanie na powierzchnię gwiazdy materii wewnętrznej, będącej źródłem
energii gwiazdy. W tP.n sam sposób można by wytłum3.czyć
zmienność gwiazd typu T Tauri oraz zjawiska zachodzące
w mgław·cach tzw. kometarnych, które znajdują się w pobliżu
tych gwiazd. Aroharcumian sądzi, że materia będąca źródłem
wewnętrznej energii gwiazdy jest identyczna z hipotetyczną
materią przedgwiazdową, z której tworzą się asocjacje.
1
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Kraków

ANTENY i RADIOODBIORNIKI
Z zagadnień radioastronomii (II)

Do powierzchni ziemi docierają ze źródeł pozaziemskich
fale elektromagnetyczne o długościach od kilku milimetrów do
kilkunastu metrów. Podobnie jak wizualna jasność gwiazd
zależy bardzo od długości fali (barwy), w której dokonujemy
obserwacji, tak i natężenia promieniowania radioźródeł zależą
od długości pobieranej fali. Analogia jest tym większa, że podobnie jak w badaniach spektroskopowych stwierdzono istnienie w promieniowaniu świetlnym linii widm emisyjnych i absorpcyjnych wielu pierwiastków, tak i w zakresie promieniowania radiowego zaobserwowano istnienie linii emisyjnej wodoru na fali 21 cm.
Do chWYtania fal radiowych służą, jak wiemy, anteny, które
dla celów radioastronomicznych zbudowane są inaczej niż normalne anteny radiofoniczne.
Anteny
W badaniach radioastronomicznych antena odbiorcza wykonana jest w ten sposób, że elementem odbierającym promieniowanie jest prosty pręt metalowy, zwany dipolem. W dipolu pod działaniem fal elektromagnetycznych powstają szybkozmienne napięcia elektryczne. Otrzymywane napięcia przekazywane są do odbiornika za pomocą kabla koncentrycznego.
Dla sprawnego działania anteny bardzo ważne znaczenie
ma związek między długością zastosowanego dipola a długością
-odbieranej fali. Znaczenie doboru odpowiedniej długości anteny wyjaśni nam następujące porównanie:
Wyobraźmy sobie swobodnie zwisające wahadło. Wystarczy je raz pchnąć ręką, aby wykonało wiele samodzielnych
wychyleń. Częstość tych ruchów jest dla danego wahadła stała
i zależy jedynie od długości jego ramienia. Popychanie wahadła z taką samą częstością, z jaką wykonuje ono swobodne
ruchy własne, spowoduje, że kolejne wychylenia będą coraz
większe: jeżeli natomiast zmienimy częstość dokonywanych
pchnięć, to wychylenia wahadła poprzednio wywołane ustaną,
a na ich miejsce pojawią się bardzo nieznaczne i nieregularne
ruchy. Wahadło wykazuje więc największą wrażliwość na
pchnięcia pobudzające z częstością dokładnie taką samą, jak
ezęstość ruchów swobodny~h wahadła.
Wróćmy jednak do rozważań nad działaniem anteny. Oka-
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zało się, że największe prąd~ w dipolu (podobnie jak najwięk
sze wychylenie w przypadku wahadła) wywołuje tylko jedna
częstość. Częstość ta, zwana częstością rezonansową anteny,
odpowiada długości fali równej podwójnej długości anteny.
Dipol jest więc w rc>Zonansie i najlepiej odbiera falę, gdy jego
długość równa się połowie długości odbieranej fali, dlatego
nosi on nazwę dipola półfalowego. Fale elektromagnetyczne są ,
falami poprzecznymi (drganią poprzeczne względem kierunku
rozchodzenia), co wykazał jui M a x w e 11, dlatego dipol powinno się zawsze ustawiać prostopadle do kierunku rozchodzenia się fal (patrz rys. 1). Na rysunku pokazana jest charakterystyka kierunkowa dipola półfalowego.
Natężenie fal elektromagnetycznych, docierających do Ziem!
ze źródeł pozaziemskich, są bardzo słabe, więc najbardziej nawet czułe odbiorniki nie pozwoliłyby na stwierdzenie takiego
promieniowania odbieranego opisaną anteną. Znacznie ulepszoną anteną, umożliwiającą odbiór fal ze źródeł kosmicznych,
jest antena Yagi. Składa się ona z jednego dipola czynnego-
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Rys. l. Charakterystyka kierunkowa dipola półfalowego.
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Rys. 2. Antena Y agi.

i z kilku dipoli biernych (patrz rys. 2), z których jeden zwie
się reflektorem, pozostałe zaś direktorami. Jak widać z rysunku, reflektor jest nieco dłuższy od dipola czynnego, direktory natomiast są krótsze. Antena Yagi wykazuje wyraźne
własności kierunkowe, to znaczy zwiększoną czułość na promieniowanie z jednego kierunku. Wielkość określająca wzrost
czułości anteny względem anteny odbierającej jednakowo ze
wszystkich kierunków nosi nazwę zysku kierunlrowego. Antena
Yagi posiada zysk kierunkowy rzędu kilku.
Dalszym postępem na d11odze do polepszenia czułości i wła
sności kierunkowych anteny było zbudowanie anteny ściano
wej. Antena taka składa się z wielu dipoli, umieszczonych obok
siebie w jednej płaszczyźnie. Tworzą one niejako ścianę. Równolegle do powierzchni anteny poza zespołem dipoli umiesz-
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czony jest ekran metalowy, który służy jako reflektor. Antena ścianowa, zależnie od wielkości jej powierzchni, posiada
•zysk kierunkowy od kilkudziesięciu do wielu tysięcy.
Wielkie zyski kierunkowe dają również anteny paraboliczne.
Antena paraboliczna posiada reflektor paraboliczny, którego
zadaniem jest skupianie fal elektromagnetycznych w ognisku,
gdzie umieszczony jest dipol. Aby reflektor dobrze odbijał fale
elektromagnetycznet jego wewnętrzna powierzchnia pokryta
jest siatką metalową lub blachą. Siatka metalowa jest dla fal
elektromagnetycznych niewiele gorszym "lustrem" od blachy,
jeżeli oka siatki są mniejsze od 1 / 10 długości fali. Reflektory
paraboliczne do odbioru fal najkrótszych wyłożone szt blachą.
Orientacyjną wartość zysku kierunkowego dla anteny parabolicznej można wyliczyć z następującego wzoru:

s

G=4;r-A2

gdzie G - oznacza zysk kierunkowy anten, S - powierzchnię
czynną reflektora mniejszą o 30 do 500/o od powierzchni geometrycznej, A- długość odbieranej fali.
Zysk kierunkowy anten ścianowych i parabolicznych pm;wala na pomiar promieniowania wielu źródeł pozaziemskich,
nie pozwala jednak na określenie ich rozmiarów, a często nawet położenia. Pochodzi to stąd, że anteny omówionych typów
~harakteryzują się bardzo małą zdolnością rozdzielczą. Zdolność
rozdzielczą anteny określamy przy pomocy kąta <p między
kierunkiem największej czułości a kierunkiem, w którym czułość anteny spada do polowy. Im mniejszy jest ten kąt, tym
większą zdolność rozdzielczą posiada antena. Kąt <p 0 w stopniach
dla anteny parabolicznej obliczyć można według następującego
wzoru:
<p

0

=40

~

'

gdzie A - długość odbieranej fali, D - średnicą zwierciadła.
Na przykład, największy na świecie radioteleskop paraboliczny o średnicY. reflektora 65 m przy odbiorze fali o długości
jednego metra posiada zysk kierunkowy około 30 000, a zdolność rozdzielczą około
36'. Dla porównania przypomnę,
że średnicę tarczy słonecznej wrl.dzimy z Ziemi pod kątem
około ,32'.
Dokładniejsze pomiary wielkości i położenia radioźródeł
umożliwione zostały dzięki wprowadzeniu metody interferencyjnej. Zasadę tej metody ilustruje rysunek 3. Do pomiarów
interferencyjnych potrzebne są dwie lub większa ilość anten
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ustawionych wzdłuż równoleżnika ziemskiego. Rozważmy przypadek, gdy interferometr składa się z dwóch anten. Stały ruch
dzienny kuli ziemskiej zmienia wzajemne położenia badanego
obiektu i anten ustawionych na ziemi. W chwili gdy źródło
promieniowania znajduje się w równych odległościach od oby-

lnl~rferencj4

Rys. 3. Zasada metody
in ter!erencyj n ej.

Rys. 4. Przy przeciwnych fazach fali
odbieranej z dwu anten drgania:
znoszą się wzajemnie.

dwóch anten, odbiornik mierzy sumę odbieranego promieniowania. Po pewnym czasie ruch obrotowy ziemi sprawi, że odległości badanego obiektu od poszczególnych anten będą się
różnić dokładnie o pół długości odbieranej fali. Wówczas napięcia z poszczególnych anten mają przeciwne fazy przy równych amplitudach i wartości ich wzajemnie się znoszą (patrz
rys. 4). Dalszy obrót ziemi wywoła ponowne wzmocnienie się
obu sygnałów, gdy różnica długości dróg promieni równać się
będzie długości fali. Zdolność rozdzielcza anten interferencyjnych wynosi niekiedy parę sekund. Charakterystykę
kierunkową
anteny tego
typu przedstawia rys. 5. Interferometr
dwuantenowy ma wiązki przyjmowanego
promieniowania położone bardzo blisko.
co utrudnia często rozróżnienie sąsiadują
cych radioźródeł. Wady tej uniknięto przez
zbudowanie interferometru wieloantenowego (patrz fotografia na wkładce).
Porównanie własności niektórych z omówionych typów anten przedstawia rys. 6.
Rys. 5. Charakterystyka (Charakterystyki kierunkowe różnych tykierunkowa interferen- pów anten radioastronomicznych. Dla pocyjnego układu dwu
równania zdolności rozdzielczych tych ananten.
ten podano na rysunku orientacyjne rozmiary tarczy słonecznej dla najczęściej spotykanych wymiarów anten).
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We wstępie powiedziano, że elementem chwytającym fale
w pomiarach radioastronomicznych jest najczęściej półfalowy
dipol. Istnieje jednak i inne rozwiązanie, zastosowane przy odbiorze fal krótszych od kilkunastu centymetrów. Fale skupione
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Rys. 6. 'l'ablica porównawcza charakterystyk różnych typów anten.
Zakrc!>kowane kółka przedstawiają dla porównania wielkość kątową
tarczy słonecznej w tej samej skali.

przez paraboliczne zwierciadło w jego ognisku wpadają do lejowatej tuby, a następnie prowadzone są do odbiornika rurą
o przekroju kołowym bądź prostokątnym, zwaną falowodem.
Falowody połączone z antenami tubowymi znalazły zastosowanie wyłącznie przy odbiorze fal najkrótszych, ponieważ
falowód spełnia zadanie tylko wtedy, gdy jego wymiary poprzeczne są większe od połowy długości odbieranej fali, np.
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falowód do prowadzenia fali metrowej
wyzej 50 cm.
Odbiorniki
Bezpośrednie połączenie

miałby szerokość

po-

anteny odbiorczej z elektrycznym
szybkozmiennych nie da żadnych wyników,
powstające bowiem w antenach prądy, pochodzące od promieniowania źródeł kosmicznych, mają wartości rzędu setnych
czę~ci f..LA 1 , a towarzyszące im napięcia nie przekraczają zwykle jednego f..LV. Otrzymane z anteny prądy i napięcia muszą
więc być wielokrotnie wzmocnione, a dopiero potem zmierzone.
W badaniach radioastronomicznych nie ma na ogół potrzeby
ścisłego wydzielania promieniowania monochromatycznego spośród wszystkich długości fal docierających do nas. Odbierając
np. falę o długości 50 cm (częstość 600 MHz) możemy jednocześnie odbierać falę 49 cm i 51 cm oraz wszystkie pośrednie
• wartości, czyli całe pasmo fal lub częstości. Zakres częstości
odbieranych jednocześnie nazywa się szerokością wstęgi i jest
cechą charakteryzującą własności odbiornika. Szerokość wstęgi
przyjmowanych częstości wynosi w odbiornikach radioastronomicznych najczęściej 0,5-2 MHz. Odbieranie tak szerokiej
wstęgi częstości jest na ogół bardzo wygodne, bowiem energia
odbieranego promieniowania rośnie proporcjonalnie do szerokości wstęgi. Wprawdzie energia szumów zakłócających rośnie w tym samym stopniu, ale wzajemny stosunek energii
z badanego źródła kosmicznego do energii zakłóceń pozostaje
ten sam. Zysk przejawia się tym, że przy większej odbieranej
wstędze częstości odbiornik może mieć mniejsze wzmocnienie.
Istnieje jednak przypadek, w którym szerokość wstęgi odbiornika nie powinna być dowolnie duża. Zachodzi to przy odbiorze monochromatycznego promieniowania widma ~misyj
nego wodoru na fali 21 cm. Do tych pomiarów stosuje się odbiorniki o szerokości wstęgi od kilku da 100 KHz.
Nowoczesna radiotechnika mimo olbrzymiego postępu, jaki
w niej nastąpił od dnia rozpoczęcia badań radioastronomicznych, nie rozwiązała jeszcze definitywnie problemu wzmacniania najwyższych częstości, odpowiadających najkrótszym odbieranym falom.
Ogólnie przyjęty i stosowany jest obecnie system odbiorll;
superheterodynowego, polegający na przemianie (obniżaniu)
odbieranej częstości. Zasadę działania takiego odbiornika obrazuje rysunek 7. W generatorze lokalnym powstają drgania
o częstości nieco różnej od odbieranej. W mieszaczu łączą się
miernikiem

l)

prądów

u. A = 0,000001 A.

Jan Walery

Jędrzejewicz,

lekarz

wybitny astronom 1835-1887

Obserwatorium Jędrze
jewicza. Pomieszczenie
oświetlone

było

naftą.

Na uwagę zasługuje lampa widoczna na zawieszeniu
kardanowskim
nad środkową częścią
lunety, służąca do oświe
tlenia skal narzędzia. We
wnęce zegar Gugenmusa
(rok 1882)

Zewnętrzny widok Obserwatorium Jędrzejewi
cza w Płońsku. Po lewej
stronie widoczny "pawilon południkOWY'', obok
kopuła
z refraktocem,
taras obserwacyjny oraz
narzędzia
meteorologiczne

Rozbłysk

gwiazdy lal 21258 B w dniu 11 maja 1939. Na zdjęciu
lew ym mamy obrazy gwiazdy z dwu ekspozycji dokonanych w odstępic 36 minut. Na prawym zdjęciu gwiazda znajduje się w normalnym blasku i jest prawie zupełnie niewidoczna
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l
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l 11

Widmo gwiazdy UZ Tauri w stanie normalnym (górny środkowy pasek)
i w czasie rozbłysku (dolny środkowy). - U góry i u dołu widma
porównawczych źródeł światła

Asystent Zakładu Astronomii Geodezyjnej mz.
B. Żukowski przy instrumencie uniwersalnym
Wild T4
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one z drganiami doprowadzonymi z anteny i w rezultacie powstaje częstość pośrednia, równa różnicy obu częstości przyłożonych. Napięcia częstości pośredniej po wzmocnieniu zostają
przyłożone do detektora (prostownika). Przyrząd pomiarowy
mierzy średnią wartość wyprostowanego prądu. Wadą przytoczonego układu jest fakt, że element, w którym zachodzi przemiana częstości, powoduje powstawanie dodatkowych napięć
zakłócających, uniemożliwiających odbiór najsłabszych sygnałów. Właśnie powyższa cecha układów przemiany częstOOci
sprawiła, że przy odbiorze fali o długości decymetrów i metrów napięcie z anteny doprowadza się do układu przemiany

H h Ali hA
VVYVYV
Rys. 7. Schemat odb1urnika superheterodynowego.
częstości

poprzez wzmacniacz, ponieważ układy wzmacniaczy
lampowych mają mniejsze napięcia zakłócających szumów wła
snych niż układy przemiany częstości. Zastosowanie wzmacniacza napięć wielkiej częstości odbieranych z anteny pozwala
więc na pomiar słabszych źródeł promieniowania. Wzmacniaczy takich nie stosuje się przy odbiorze fal centymetrowych
i krótszych, ponieważ budowa ich wymagałaby użycia specjalnego typu lamp, natomiast łatwo jest na tak krótkich falach
uzyskać znacznie wifkszy zysk kierunkowy, co poowala na zrezygnowanie z dodatkowego wzmacniacza.
Technika przemiany częstości najkrótszych nawet fal została już doskonale opanowana dzięki wynalezieniu klistronów
oraz detektorów krystalicznych. Klistron jest nowoczesną lampą
do wytwarzania napięć najwyższych częstości, detektor krystaliczny natomiast dokonuie mieszania odbieranej i lokalnej
częstości, wytwarzając częstość pośred...'1ią.

Pomiary bezwzględne natężeń
Opisana aparatura odbiorcza pozwala jedynie na pomiary
porównawcze obserwowanycł) radioźródeł, nie daje jednak
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liczbowej oceny natężenia promieniowania docierającego do
powierzchni ziemi. Bezwzględne pomiary promieniowania
umożliwione zostały dzięki zastosowaniu wzorcowego źródła
szumów, zwanego generatorem szumów. Generator szumów jest
cechowanym źródłem prądów i napięć wielkiej częstotliwości.
Szumy otrzymane z generatora szumów mają charakter identyczny z prądami w radioastronomicznej antenie. Antena i generator szumów włączane są do odbiornika na przemian 'Z czę
stością, np. 25 Hz. Synchronicznie z przełącznikiem antenov1ym
działa przełącznik na wyjściu odbiornika, a otrzymane ze!l
napięcia służą do regulacji napięcia generatora szumów na
wartość identyczną z napięciem utrzymywanym z anteny. Przyrząd pomiarowy załączony do układu podaje wartość napięcia
otrzymywanego z generatora szumów, a dzięki własnościom
układu odbiorczego napięcie to jest w każdej chwili równe napięciu otrzymywanemu z anteny; tak więc wskazania odpowiadają bezwzględnym natężeniom promieniowania docierają
cego do powierzchni ziemi.
Inny sposób interpretacji radioastronomicznych pomiarów
polega na wprowadzeniu pojęcia zastępC'zej temperatury anteny. Antena zwrócona w część nieba wolną od wszelkiego
(stwierdzanego) promieniowania radiowego doprowadza do odbiornika pewne zn:kome napięcia, które pozwalaią wyliczyć
z jej własności fizycznych zastępczą temperaturę anteny. Temperatura ta wynosi około 10° K. Skierowanie anteny na radioźródło powoduje wzrost napięć powstających w antenie, co interpretuje się przyrostem temperatury anteny. Tak pojęta zastępcza temperatura anteny jest proporcjonalna do temperatury badanego obiektu, do jego wielkości i do zysku kierunkowego anteny. Temperatura zastępcza anteny wyznacwna na
podstawie pomiarów przy znajomości rozmiarów i odległości
radioźródła oraz zysku kierunkowego anteny, pozwala obliczyć
temperaturę badanego obiektu. Często więc w publikacjach
wyników obserwacji podaje Rię zamiast innych wielkości zastępczą temperaturę anteny.
Pomiary polaryzacji

Poznanie zjawisk zachodzących w kosmicznych radioźró
przy powstawaniu fal elektromagnetycznych wymaga
czasami pomiaru polaryzacji badanego promieniowania. Taka
koniecznooć zachodzi szczególn!e często przy pomiarach aktywności Słońca. W zakresie fal metrowych i decymetrowych do
pomiaru polaryzacji buduje się antenę złożoną z dwóch prostopadłych do siebie układów antenYagi lub w ognisku rellekdłach
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tora parabolicznego umieszcza się dwa prostopadłe dipole.
Zmieniając długości przewodów doprowadzających napięcia
z obu anten, oceniamy rodzaj występującej polaryzacji.
Pomiar polaryzacji kołowej fal centymetrowych i krótszych
przeprowadza się anteną paraboliczną, osłoniętą kratą polaryzacyjną. Fala spolaryzowana kołowo po przejściu przez kratę
polaryzacyjną zostaje spolaryzowana liniowo, skośnie do poło
żenia prętów kraty, co pozwala określić kierunek polaryzacji
(lewy, czy prawy).

KRONIKA
Pomosł między

Wielkim

Obłoklem

Magellana i Galaktykit

Jednym z podstawowych zagadnień astronomii gwiazdowej jest badanie rozkładu przestrzennego gwiazd. Badania tego typu prowadzą do
poznania rozmiarów i kształtu układu gwiazdowego, którego członkiem
jest Słońce.
Zwiększenie dokładności w ocenie odległości gwiazd, ich jasności~
rozkładu materii międzygwiazdowej pozwala na zbadanie subtelnej budowy Galaktyki.
Ostatnie badania rozkładu gwiazd na półkuli południowej nieb~
prowadzone na górze Strombo (Obserwatorium Commonwealth w Australii), doprowadziły do rewelacyjnego wniosku, że pomiędzy Wielkim.
Obłokiem Magellana a naszą Galaktyką istnieje połączenie w postaci
azerokiego pasa materii międzygalaktycznej, w której skład wchodzą
gwiazdy i materia międzygwiazdowa. Podobne pasma łączą niektóre
z podwójnych galaktyk.
Oprócz tego udało się stwierdzić z całą pewnością spiralną budowę
(typu "z poprzeczką") Wielkiego Obłoku Magellana. Występuje tu nierównomierny rozwój ramion. Jedno jest doskonale rozwinięte, gdy tymczasem drugie znajduje się w stanie zarodkowym. Taki typ spirali jest
prawdopodobnie wynikiem działania grawitacyjnego innego bliskiego.
układu gwiazdowego, którym w tym przypadku byłaby Galaktyka.
Słońce znajduje się na początku pasma, łączącego Galaktykę z Wielkim Obłokiem Magellana.
Wiele osobliwości w rozkładzie gwiazd w Drodze Mlecznej, jak słynna
luka, tworzenie pasa Goulda przez bliskie gwiazdy typu B, kierunek
apeksu słonecznego, leżącego na północ od płaszczyzny galaktycznej:
i wiele innych cech sugeruje przypuszczenie, że jedno z ramion spiralnych naszej Galaktyki nachylone jest pod pewnym kątem do płaszczyzny
galaktycznej i kieruje się ku Wielkiemu Obłokowi Magellana.
[Wg The Observatory, Vol. 74 No. 878 (1954)]
M. K.
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łańcuszkach

gwiezdnych

Czytelnicy Uranii pamiętają, jak wielką sensacją w świecie naukowym stała się wiadomość o otrzymaniu przez W. F i e s j e n kowa
i D. R o ż k o w s k i e g o pierwszych zdjęć tzw. łańcuszków gwiezdnych
(por. artykuł S. Piotrowskiego - "Widzimy narodziny gwiazd" w Uranii
nr 11, 1952). Badania w tej dziedzinie są niesłyc-hanie ważne dla rozwiązania problemu powstawania gwiazd.
Ostatnio D. M ar ty n o w dokonał próby klasyfikacji łańcuszków ,
kierując się ich ewentualnym związkiem z sąsiadującymi ciemnymi
mgławicami pyłowymi. Wyróżnia on trzy typy łańcuszków:
Typ I - pojedynczy łańcuszek, składający się z jasnych gwiazd
występujących na
ciemnym tle, pokrytym równomiernie słabszymi
gwiazdkami. Z badań radzieckiej astronomki G. B o r y s o w i c z wynika,
iż gwiazdy, tworzące łańcuszek, należą do ciqgu głównego. Podobny
wynik otrzymał Martynow badając łańcuszki znajdujące się w obszarze
znanej mgławicy "Ameryka" w Łabędziu. Odległość między gwiazdami
w łailcuszku ocenia się na 0,08 do 0,21 parseków (0,26-1),68 roku świetl.).
Typ II - pojedynczy łańcuszek lub kilka łańcuszków równoległych
znajduje się w sąsiedztwie obszarów bezgwiezdnych. Są to według Martynowo twory nierealne; łańcuszki widzimy jedynie dlatego, że światło
innych gwiazd jest pochłaniane przez materię ciemną, tworzącą równoległe włókna. W przerwach między takimi włóknami widzimy gwiazdy
tworzące łańcuszek. Martynow przypuszcza, że niektóre globule mogą
być po prostu takimi włóknami materii oglądanymi wzdłuż o"i. Sądząc
z rozkładu łańcuszków drugiego typu, włókna układają się równolegle
do płaszczyzny Galaktyki. Przybliżona gęstość materii tworzącej włókna
wynosi 0,5-3,0 . 1Q-22 g/cm 3, przy masie wynoszączj od 0,1 do 6,0 mas
Słońca .

Typ III - wiele krótkich łańcuszków, tworzących jak gdyby wiry.
Martynow sugeruje, że w większości przypadków mamy tu do czynienia z efektem fizjologicznym; większość łańcuszków tego typu znajduje
się bowiem w obszarach o dużej gęstości gwiazdowej.
Jak się wydaje, tylko pierwszy typ może mieć związek z problemem
powstawania gwiazd. Należy mieć nadzieję, że dalsze badania przyniosą
wiele ciekawych danych o te.i sprawie.
[Wg Astronomiczeskij Cirkular 149 (1954)1
JIS
Pomiar

odległości radioźródeł

Pomiary położenia rozmaitych radioźródeł są w obecnej chwili jak wiadomo - mało dokładne. Dokładność tę można porównać do
pomiarów pozycji gwiazd z czasów przedkopernikal'1skich. Fakt ten stoi
na przeszkodzie w określaniu paralaksy, a zatem i odległości. Do tej
pory można było jedynie ocenić, że niektóre z radioźródeł znajdują się
w odległości większej niż 1/! ps (l parsek
~ . 26 roku świl'thw go). W nie-
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wielu wypadkach udało się zidentyfikować radioźródła z obiektami
obserwowanymi fotograficznie, których odległość wyznaczono jednym
ze znanych sposobów.
Ostatnio dwaj pracownicy stacji doświadczalnej w Jodrell Bank W i 11 i a m s i D a v i e s - podali metodę oceny odległości radioźródeł
na podstawie pomiaru pochłaniania promieniowania pochodzącego z radioźródła przez międzygwiazdowy wodór w długości fali 21 cm. Wodór
międzygwiazdowy obserwujemy w Galaktyce w postaci dwu spiralnych
ramion.
Fachłanianie promieniowania radiowego pomierzono dla radioźródła
w Łab~dziu i Kasjopei. W przypadku pierwszego źródła pochłanianie
przez międzygwiazdowy wodór odpowiada całkowitej absorpcji, obli·
czonej teoretycznie dla obu ramion spiralnych. Stąd można wnioskować, że to radioźródło znajduje się poza granicami obu ramion spiralnych. Ponieważ odległość dalszego ramienia ocenia się na 9500 ps (około
31 000 l. św.), więc radioźródło w Łabędziu położone jest jeszcze dalej.
Jest to zgodne z dawniejszymi badaniami M i n k o w s k i e g o, które
dały odległość tego radioźródła 34 megaparseki (110 milionów lat św.).
Minkawski przypuszcza więc, że znajduje się ono poza granicami naszej galaktyki, identyfikuJe je z dwoma galaktykami będącymi prawdopodobnie w zderzeniu.
Fachłanianie przez międzygwiazdowy wodór promieniowania radioźródła w Kasjopei jest znacznie mniejsze, wynosi jedynie ułamek obliczonej teoretycznie absorpcji dla ramienia bliższego, którego odległość
ocenia się na 500 ps. (około 1600 l. św.). To radioźródło jest więc obiektem galaktycznym. Wynik ten znów jest zgodny z wynikiem poprzednim
Minkowskiego, który oceniał odległość tego ;f.ródła na 300--500 ps.
[Wg Jodrell Bank Reprint No 104 (1954)]
M. K.
Wieniec gwiazd

naokoło

Galaktyki

Badania O ort a, dotyczące rozkładu przestrzennego rozmaitych typów gwiazd, doprowadziły do oceny ich średniej odległości od pła
szczyzny galaktycznej. Okazało się, że gwiazdy typu O i B, klasyczne
(długookresowe) cefeidy i nadolbrzymy koncentrują się w pobliżu pła
szczyzny galaktycznej. Dalej, średnia odległość zdaje się wzrastać wraz
z typem widmowym. Cefeidy krotkookresowe, stanov.riąc oddzielną grupę,
mają średnią odległość od płaszczyzny galaktycznej 2500 ps (8150 lat św.).
Ten typ cefeid nadaje się doskonale do określenia odległości wewszechświecie, gdyż posiada znaną stałą jasność absolutną (równą 0)
niezależną od okresu. Wyznaczenie dokładne ich jasności widomej pozwala na określenie odległości.
Odkrycie cefeid tego typu w wysokich szerokościach galaktycznych
pozwala na ocenę grubości Galaktyki. Badania tego typu prowadzili
B a a d e na północnej półkuli galaktycznej i S h a p l e y na południa-
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im się znaleźć kilka cefeid krótkookresowych, których odod płaszczyzny galaktycznej przekracza 10 000 ps. (około 33 000 l.
św.). Najdalsza okazała s ię BE Virginis, której odległość od płaszczyzny
Drogi Mlecznej określił Baade na 30 000 ps. (98 000 l. św.).
Cefeidy tego typu na znacznych odległościach od Słońca odkryli
S h a p l e y i H e n r n w kierunku przeciwnym kierunkowi do środka
Galaktyki. Największą odległość posiada FV Oronis - 21 800 ps. (71 000
l. św.). Nasza Galaktyka w kierunku antycentrum sięga więc dalej, nl!
sądzono do niedawna.
H u m a s o n i Z w i c k y prowadzili ciekawe badania gwiazd niebieskich za pomocą 18 calowej kamery Schmidta w Obserwatorium na
górze Palomar. Na zdjęciach, robionych w czterech barwach, znaleźli
bardzo słabe gwiazdy (poniżej 15 wielkości) . które zdają się być typu
widmowego B. Gwiazdy te leżałyby poza granicami naszej Galaktyki.
Gdyby przypuścić, że są, podobnie jak i Cefeidy krótkookresowe, człon
kami populacji II z wielkością absolutną O, wtedy odległość ich zredukowałaby się mniej więcej do l O 000 ps. (33 000 l. św.).
Liczne odkrycia gwiazd znajdujących się na tak dużych odległościach
prowadzą do wniosku, że nasz układ gwiazdowy otoczony jest wieńcem
gwiazd prawdopodobnie populacji II. Być może, że są to gwiazdy, które
uciekają z naszej Galaktyki, jednakże wniosek ten na razie wydaje się
mało prawdopodobny.
[Wg The Journal of British Astronamical Association Vol. 64, No. 6

wej.

Udało

ległość

(1954)]

M. K.

Swobodne elektrony w koronie

słonecznej

Powszechnie się przyjmuje, że widmo ciągłe korony słonecznej po·chodzi z rozpraszania światła fotosfery na swobodnych elektronach
znajdujących się w koronie. Oparłszy się na takim założeniu astronomka
kijowska N. C h i n ku ł o w a dokonała obliczenia il ości elektronów swobodnych w koronie słon8cznej, korzystając z wyników fotoelektrycznych
obserwacji jasności korony podczas pięciu zaćmień. W wyniku otrzymała ona, iż wartość ta waha się w granicach od 0,75 . 1041 do 2,99 . 1041
elektronów, przy czym zachodzi doskonała korelacja między ilością swobodnych elektronów w koronie a liczbami Wolfa, charakteryzującymi
działalność plamotwórczą Słońca, jak również łączną powierzchnią rzutów protuberancji na tarczę Słońca
[Wg Publ. Kiewskoj Astr. Obs. Nr. 5 (1953)]
JIS
O przestrzennym rozmieszczeniu gwiazd typu W UMa
Dwaj francuscy astronomowie E. S c h a t z m a n i J. L. R i g a l przeprowadzili badania rozmieszczenia przestrzennego gwiazd zaćmienio
wych typu W Ursae Maioris. Są to, jak wiadomo, ciasne układy po-
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dwójne, składające się z gwiazd należących do późnych typów widmowych (G, K, M) . Opierając się na danych wziętych z katalogu paralaks Miss Je n k i n s, wydanego w r. 1952, przyjęli oni, że średnia jasność absolutna gwiazd badanego typu , ....ynosi 5m2 ± 1m1.
Schatzman i Rigal stwierdzają w wyniku badań, że gwiazdy typu
W UMa skupiają się 'w grupy liczące po kilka (do dziewięciu) par
gwiazd. Srednia gęstość przestrzenna w takich grupach wynosi około
2. 10· 6 , par gwiazd na parsek sześc. (promień skupiska wynosi średnio
50 ps.), gdy tymczasem ogólna średnia gęstość przestrzenna wynosi tylko
2. 1Q-7 par gwiazd na ps. sześć. Ponadto wydaje się, iż w kierunku
Musca-Centaurus poszczególne grupy wykazują tendencję do skupiania
się w większe zbiorowisko, pewnego rodzaju super-grupę.
[Wg Contr. de l'Inst. Astroph. de Paris No 170 (1954)]
JIS
.Jeszczt'l jeden dowód spiralnej budowy Galaktyki
Na podstawie materiału zebranego w Krymskim Obserwat01ium
Astrofizycznym W. F. G a z e zbadała rozkład przestrzenny mgławic
dyfuzyjnych. Okazało się, że tworzą one w przestrzeni trzy podłużne
skupienia, będące niewątpliwie fragmentami ramion spiralnych naszej
Galaktyki. Jak wiadomo, z kształtu ramion spiralnych i z kierunku
rotacji Galaktyki można wywnioskować, czy Galaktyka skręca się, czy
też rozkręca. Niestety, różne metody dają różne kształty ramion i, co
za tym idzie, różne odpowiedzi na powyższe pytanie. Z pracy Gaze wynika, że Galaktyka jest spiralą rozkręcającą się.
(Wg Doklady Ak. Nauk. SSSR 95. Nr 5 (1954)]
JIS
Okresowe zmiany
Włoski

średnicy Słońca

astronom M. C i m i n o przeanalizował wyniki długoletnich
Słońca mających na celu wykrycie zmian, jakim ulega wielkość średnicy Słońca.
Obserwacje te rozpoczęto w Rzymie jeszcze
w 1876 r. i prowadzono systematycznie do roku 1937, uzyskując bogaty i nadzwyczaj jednorodny materiał obserwacyjny. Okazuje się, że
Słońce doznaje pulsacji o okresie 22 lata, powodujących zmiany średnicy
Słońca o amplitudzie 1"2, przy czym ekstremalne wartości są obserwowane w okresach minimalnej plamotwórczości.
Porównując te wyniki z teoretyczną pracą Gr o tri a n a dotyczącą
tego zagadnienia otrzymujemy dla ogólnego pola magnetycznego Słońca
natężenie 2500 gaussów. Zebranie dalszego materiału obserwacyjnego
pozwoli na wyciągnięcie wielu innych wniosków, obecnie jednak nawet
wielkość okresu pulsacji nie jest ustalona; przypomnimy choćby, że podobne obserwacje przeprowadzone w końcu zeszłego stulecia w Getyndze (por. Urania Nr 3 1952 r.), dały wartość dwukrotnic mniejszą.
[Wg Atti Convegni Accad. Naz. Lincei Nr 11. (1953)]
JIS
obserwacji
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NASZA

U :RANI A
OKŁADKA
Zakład

i Obserwatorium Astronomii Geodezyjnej
Politechniki Warszawskiej

l. Utworzenie na terenie Folitechniki Warszawskiej Zakładu (1925)
a następnie katedry (1927) Astronomil ·Praktycznej poprzedzone był<>
dwuletnim okresem prowadzenia przez mjr. K Ja n k o w ski e g o.
i doc. dra F. Kęp i ń ski e g o wykładów zleconych z astronomii w tejże
uczelni. Nowopowstała placówka powzięła zadanie szkolenia słuchaczów
Wydziału Geodezyjnego Folitechniki oraz prowadzenie prac naukowobadawczych w zakresie astronomii geodezyjnej (wyznaczanie azymutu
oraz współrzędnych geograficznych). Personel naukowy składał się z prof.
c.ira F. Kępińsklego i inż. A. Kw i a t k o w s k i e g o. Zakład mieścił się
na najwyższej kondygnacji Gmachu Fizyki P. W. Zalążkowe instrumentarium stanowiło kilka instrumentów uniwersalnych, dwa chronometry
oraz radioodbiornik. ObsE:'rwatorium posiadało ruchomą kopułę nad słu
pem centralnym oraz cztery (później pięć) betonowych słupków na tara.Jie okalającym kopułę. Wzniesieme pawilonów obserwa•yjnych na
powierzchni ziemi napotykało stale trudności wynikające z braku odpowiedniego miejsca.
2. W okresie poprzedzającym wybuch II wojny światowej wykonan<>
w Zakładzie około 10 prac dyplomowych z astronomii praktycznej oraz
dużą liczbę prac naukowo-badawczych obserwacyjnych, teoretycznych
i rachunkowych - ogłaszanych od roku 1927 w publikacjach Zakładu.
Między innymi w roku 1933, w ramach międzynarodowej operacji dłu
t;ościowej, prof. F. Kępiński wyznaczył długość geograficzną centralnego
słupa Obserwatorium Politechniki; w roku 1936 pracownicy naukowi
Zakładu prof. F. Kępiński, dr M. Kowa l c z e w ski i mgr W. O p a lski odbyli kilkutygodniową ekspedycję naukową do Jugosławii (Belgrad i Dalmacja); wreszcie już od roku 1926 prof. Kępiński prowadził
obliczenia ruchu komety 1906 IV (Kop f f).
Wyposażenie Zakładu stopniowo zwiększyło się o kilka instrumentów
uniwersalnych, instrument przejściowy, astrograf, ekwatoriał, mikrofotometr, kilka chronometrów oraz różną aparaturę pomocniczą. Biblioteka
Zakładowa osiągnęła liczbę 1500 tomów.
3. Lata wojenne 1939-1944 przekreśliły niemal zupełnie działalność
Zakładu. Rozmyślnemu zniszczeniu i rozgrabieniu uległo całe instrumentarium, znaczna część biblioteki oraz wszystkie rękopisy i archiwum
wieloletniego dorobku naukowego, częściowo jeszcze nie ogłoszonego.
Spośród trójosobowego personelu Zakładu w roku 1942 został stracony
przez hitlerowców nieodżałowany M. Kowa l c z e w ski, w r. 19-!3
ciężkich strat moralnych i fizycznych doznał kierownik Katedry prof.
Kępiński, zaś mgr W. Opalski lata okupacji spędził za drutami Oflagu_
Działalność naukowa i dydaktyczna, początkowo zupełnie uniemożli
wiona, w późniejszych latach okupacyjnych znalazła wyraz w zajęciach
prowadzonych przez prof. Kępińskiego w Wyższej Szkole Techmcznej
(namiastka Politechniki) oraz w tajnym nauczaniu i egzaminowaniu
przedwojennych słuchaczy. Do roku 1944 prof. Kępińskiemu udało się
także wyjednać u władz zatrzymanie niektórych szczątkowych narzędzi
oraz zabezpieczyć w zakamarkach Folitechniki dużą część księgozbioru
naukowego.
Ostatnim aktem dewastacji Zakładu było w roku 1944 całkowite
spalenie jego siedziby.
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4. Jesienią 1945 roku ·Obsada Zakładu Astronomii Praktycznej w osobach prof. Kępińskiego oraz adiunkta mgra W. S z p u n ar a przystą
piła do pracy dosłownie z kawałkiem kredy w ręce. Zakład został tymezasowo ulokowany w ciasnym pomieszczeniu w gmachu Mechaniki
Folitechniki (do r. 1949).
Uruchomi0no odratowaną część biblioteki, a ponadto przez rozsyłkę
podjętych po wojnie publikacji zakładowych wznowiono ożywioną wymianę naukowych publikacji z zagranicą. W uciążliwych warunkach
podjęto nauczanie w zakresie astronomii sferycznej i praktycznej dla
słuchaczy III roku Wydziału Geodezyjnego Politechniki.
W pierwszych latach powojennych kontynuowano prace naukowobadawcze w dziedzinie astronomii geodezyjnej i innych dziedzinach astronomii. Jesienią 1948 roku Zakład wznowił coJloquia astronomiczne łąCZillie
z astronomami UW i członkami Folskiego Towarzystwa Astronomicznego.
5. Ostatnie pięciolecie istnienia Zakładu charakteryzowało się dużym
ożywieniem jego działalności naukowej i dydaktycznej. W roku 1954
personel Zakładu wzrósł do liczby 7 osób. To dość wydatne i od dawna
konieczne zasilenie obsady personalnej spowodowane zostało przez
zv.riększenie dydaktycznych obowiązków Katedry na Wydziale Geodezyjnym. J"uż w roku akademickim 1949/50 Katedra włączyła się do dwustopniowego systemu nauczania, zaś w ostatnich latach prowadzimy zajęeia jednocześnie na 3 i 4 poziomach nauczania. W związku z powyż
szym Katedn~ przemianowano na Zespołową Katedrę Astronomii Geodezyjnej z podlegającymi jej Zakładami Astronomii Sferycznej i Astronomii Geodezyjnej.
Instrumentarium po licznych perypetiach osiągnęło z początkiem
br. stan zadowalający, jeżeli chodzi o potrzeby dydaktyczne. oraz minimalni,e n1ezbędny dla potrzeb naukowych.
W roku 194~ Zakład powrócił do dawnej siedziby na górnych kondygnacjach budynku Fizyki. Jako obserwatorium służy słup centralny
z kopułą obrotową oraz pięć słupków na tarasie. Biblioteka Zakładowa,
z której korzysta nie tylko· ciasny krąg pracowników naukowych Zakładu,
wzrosła do pokaźnej liczby blisko 3 0.00 pozycji. Poza tym w ostatnim
czasie forsujemy rozbudowę pawilonów obserwacyjnych w Józefosławiu
pod Warszawą.
Spośród ważniejszych prac naukowych ostatnich lat wymienić należy:
l) obliczenie i przygotowanie do druku katalogu gwiazd do metody wyznaczenia azymutu z ·o bserwacji par gwiazd na tym samym almukantaracie
opracowanej przez prof. Kępińskiego oraz cykl próbnych obserwacji tą metodą; 2) kontynuowanie po kilkuletniej przerwie przez prof. Kępińskiego
i mgra M. B i e l i ck i e g o obliczeń ruchu okresowej komety 1906
IV (Kopfi); 3) wykonanie przez dra Opalsldego obserwacji gwiazd wizualnie podwójnych; 4) zorganizo·.v::mie na terenie Folitechniki sesji kopernikowskiej oraz zrekonstruowanie instrumentarium M. Kopernika,
wreszcie 5) podjęcie pod kierunkiem kierownika Katedry z chwilą powiększenia stanu liczebnego personelu naukowego opracowania metodyki
służby czasu i długości geograficznej, służby szerokości g•eograficzmej,
służby azymutu.
Pracownicy Zakładu wykazali także żywą działalność publikacyjną;
oddzielne publika·c je oraz artykuły i polemiki osiągnęły w okresie ostatnich pięciu lat liczbę bliską stu. Wygłoszono także wiele odczytów i referatów naukowych i popularno-naukowych zarówno na wewnętrznych
zebraniach Katedry, jak i w salach publicznych.
Ludoslaw Cichowicz
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OBSERWACJE
ANTONI RYBARSKI
NOWA METODA SZLIFOWANIA ZWIERCIADEł..
ASTRONOMICZNYCH*)

Odczyt wygłoszony w Kole Warszawskim PTMA dnia 9 XII. 1954 r.
Omawiana metoda polega na przedwstępnym podszlifowaniu oddzielnie przyszłego zwierciadła i oddzielnie matrycy według szablonów wykonanych z blachy cynkowej grubości 0,4 mm. Do wykonania szablonów
dla zwierciadła (/) 150 mm z ogniskową około 1500 mm należy wyciąć
pasek blachy o wymiarach 150 mm X 70 mm i przybić go do deski około
3,80 m długiej lub do drewnianej podłogi. Poza tym należy przygotować
listewkę drewnianą o przekroju około l cm X 5 cm, długą około 3,70 m
(listewka może być zbita mocno z kilku kawałków drewna).
Jeżeli przyszłe zwierciadło chcemy mieć o ogniskowej 150 cm, promic!'l.
jego sfery dla grubszego szlifowania musi wynosić: 150Xl,25X2 = 370 cm.
Igla ara/owa

Gwriidi ol<rqgly ~2

Rys. l. Listewka drewniana do wycinania szablonów.
Do jednego końca listewki należy wbić gwoździk
igłę stalową wystającą z listewki na kilka mm, a

stalowy lub mocną
do drugiego końca
gwóźdź o (/) około 2 mm w oddaleniu 370 cm od igły i przybić go do
deski lub podłogi tak, aby igła znalazła się w połowie szerokości blachy
cynkowej,
Po kilkudziesięciu przesunięciach igły po blasze z niedużym naciskiem
zostaną wycięte 2 szablony: jeden wypukły dla lustra, a drugi wklęsły
dla matrycy,
Do przedwstępnego szlifowania obu szkieł będą potrzebne: albo kawałek kamienia karborundowego (np. część osełki do szlifowania kosy)
lub mały kawałek, np. 5 X 5 cm, jednolitego piaskowca. Do podsypywania pod kamień karborundowy będzie potrzebny niezbyt gruby proszek
karborundowy lub kwarcowy piasek, polewany wodą w czasie pracy.
Piasek kwarcowy (najlepiej wiślany) należy najpierw przepłukać kilkakrotnie w wodzie dla usunięcia gliny i bardzo drobnych pyłków piasku
i po dokładnym wysuszeniu przesiać przez drobne sitko, np. do herbaty.
Wskazane jest (ale nie konieczne) uzyskanie drobniejszego piasku na
sitku o oczkach jeszcze mniejszych, np.. o połowę.
Po podszlifowaniu w ten sposób tak lustra, jak i matrycy według
szablonów - chodząc wokół beczki, na której umocowano lustro lub
matrycę, przystępujemy do dalszego szlifowania lustra według wskazówek podanych w Uranii (nr 2-6 tomu XXV), pnesuwajac lustro po
matrycy.
Do podsypki można stosować piasek najpierw grubszy, potem drobniejszy z wodą.
Szlifowanie na piasku będzie trwało tak długo, póki nic uzyskamy
*) Powyższy artykuł drukujemy jako uzupełnienie cyklu artykułów
A. R y b a r s k i c g o i K. S er k o w s k i e g o, zamieszczonego w numerach 2-6 XXV tomu Uranii (rocznik 1954).
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dokładnej sfery i jednolitej powierzchni lustra. Końcowe szlifowanie
będzie wykonane z pomocą pyłu karborundowego, który należy zdekatyzować według wskazówek podanych w Uranii.
Zawartość pyłu około 300 g zalewamy przegotowaną (ostudzoną) wodą

i po dokładnym przemieszaniu pozostawiamy rozczyn w spokoju przez
45 sek., po czym górną połowę odprowadzamy za pomocą rurki z gumy
do drugiego słoika . Czynność tę należy powtórzyć kilkakrotnie.
Następną dekatyzację należy wykonać z roztworem przelanym przez.
rurkę gumową po upływie 1,5 minuty do 2,5 min. Otrzymamy w ten
sposób trzy gatunki proszków karborundowych:
l) najgrubszy nr 350,
2) średni nr 500.
3) bajdrobniejszy nr 1000.
Należy je stosować kolejno 'Vedług wskazówek podanych w Uranii.
Jakie korzyści daje nowa metoda?
l. Znaczną oszczędność w zużyciu proszku karbonmdowego, który
jest materiałem reglamentowanym i trudnym do nabycia.
2. Małe zmniejszenie grubości obu płyt.
Przy metodzie "klasycznej" tak lustro, jak i matryca, zmniejsza swą
grnbość o 3-krotne wgłębienie, więc gdy potrzebne wgłębienie lustra wynosi l mm, tracimy na grubości po 3 mm tak w lustrze, jak i w matrycy.
3. Czas potrzebny do wstępnego przedszlifowania szkieł jest o wiele
krótszy aniżeli przy metodzie "klasycznej'·.
Obserwacje w czasie zaćmienia Słońca
w dniu 30 czerwca 1954 roku
Program obserwacji przeprowadzonych w Jaworznie przez grupę
uczniów Technikum obejmował trzy kierunki:
a) Obserwacje o charakterze astronomicznym ograniczyły się ze
względu na brak instrumentów wyłącznie do pomiarów temperatury
w Słońcu przy użyciu termometru fizycznego Normalglas 6. Termometr
ten umieszczony był na stole, który stał w miejscu o~łoniętym od wiatrów. Dla uzupełnienia spostrzeżeń notowano równocześnie stan widzialności Słońca przez chmury.
b) Obserwacje klimatologiczne objęły notowanie siły i kierunku wiatrów, stanu zachmurzenia oraz temperatury w cieniu przy powierzchni
gruntu. Do wyznaczenia temperatury użyty był termometr fizyczny Normalglas L.
c) W spostrzeżeniach przyrodniczych zwrócono uwagę na zachowanie się zwierząt i roślin.
Momenty (w czasie środk.-europejskim) wszystkich obserwacji zostały
ustalone za pomocą dwóch stoperów, uruchomionych z uderzeniem pią
tej kropki sygnału czasu, nadanego przez Obserwatorium Astronomiczne
UJ w Krakowie o godz. 12. Stopery te, porównane po 3 godz. i 15 min.,
nie wykazały dostrzegalnej rozbieżności.
Na załączonym wykresie przedstawiono przebieg zmian temperatury
w Słońcu (kropki i linia ciągła), w cieniu (krzyżyki i linia przerywana)
oraz poniżej - widzialność Słońca przez chmury w trójstopniowej skali;
I - pełne Słońce, II - Słońc.e zamglone, lii - Słońce za chmurami.
Jako czasy I kontaktu, maksimum i ostatniego kontaktu przyjęto momenty podane dla Stalinogrodu (12h 47m, 14h 02m, 15h 13m).
Obserwacje stanu zachmurzenia oraz siły i kierunku wiatrów.
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lekkie i silniejsze wiatry z kierunków od półlllOCy do
zachodu.
Godz. 13h 20m - nadeszły z południowego wschodu chmury warstwowe.
Godz. 13h 40m - przeważnie wiatry z kierunku północno-wschodniego.
Godz. 14h 02m (maximum) różowo-żółta poświata wśród chmur, jak
przy zachodzie Słońca.
Godz. 14h 5Qm - wiatry północne i północno-wschodnie.
Spostrzeżenia przyrodnicze
a) Z w i e r z ę t a
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Ostatni koniakt

być może odpoczywają po poruchliwe (wg opinii pracowników
chlewni jest to najczQstszy objaw zachowania się świń o tej porze dnia).
Ptaki zachowują się normalnie.
Psy jedne w budach, drugie siedzą nie okazując specjalnego zainteresowania ani większej ruchliwości.
Godz. 13h 5Qm - wszystkie psy w budach.
W czasie maximum ptaki skryły się.
Godz. 14h 10m - świnie zachowują się nadal normalnie.
b) Rośliny
Godz. 13h 50m - kwiaty i liście nasturcji i bratków nieco stulone.
Zapach maciejk: nic wybijał się, może z powodu okresu jej przekwitania.

Godz. 13 -

łudnio\\ryrn

świnie przeważnic śpią -

posiłku.

Młode trochę

Marek Mietelski.
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KOMUNIKAT
Rocznik Astronomiczny na rok 1955 w cenie 28.50 zł.
Rocznik Astronomiczny na rok 1954 w cenie 15.- zł.
rozsyłane są ze Składu Głównego Folskiego Towarzystwa Astronomicznego w Krakowie, ul. Kopernika 27.
Zamówienia i ·wpłaty należy kierować na wyżej wymieniony adres.

KALENDARZYK ASTRONOMICZNY
na kwiecień 1955 r.
Wszystkie zjawiska podano w czasie środkowo-europejskim.
l. do 30. Dla

małych lunet dostępne są tylko dwie planetki 9-tej wielk.:
Higieja (w przeciwstawieniu ze Słońcem 2. IV.), poruszająca się
w rejonie na prawo od Kłosu Panny oraz Irena, która będzie w przeciwstawieniu 13. V. i poszukiwana być może według współrzędnych,
podanych na końcu kalendarzyka, powyżej Saturna, na lewo od beta
Wagi.
l. 16h Uran nieruchomy w rektascensji.
3. Powyżej Księżyca świeci Regulus, alfa gwiazdozbioru Lwa.
3. (również 19. IV.). Najjaśniejszy z satelitów Saturna, Tytan. znajduje
się w największym odchyleniu 3' na zachód od Saturna. W lunecie
odwracającej obrazy odszukać go można jako gwiazdkę 81/2 wielk.
w od stępie równym 4 średnicom pierścienia planety na lewo, licząc
od skraju pierścienia w kierunku jego wielkiej osi. Tytan zatacza
w ciągu 15 dni i 23 godzin dokoła planety elipsę podobną do obwodu
pierścienia Saturna o rozmiarach 9-krotnie większych .
4. 9h4Qm do 13h20m Jowisz zakryje swą tarcza gwiazdę 81/2wielk.
BD + 22°1706. Zjawisko widoczne jest w Australii i Azji Wschodniej.
5. do 15. Z wieczoru na wieczór obserwujemy przemieszczanie się
Marsa, świecącego jako czerwona gwiazda 2-giej wielk, względem
gromady Plejad. Z początku Plejady znajdują się 5° powyżej Marsa,
z końcem tego okresu 5° na prawo od Marsa, a 10° nR lewo od planety świeci czerwony Aldebaran, "oko Byka". z gromadą Hyad.
7. 7h35m Pierwsza pełnia wiosenna, która decyduje o dacie Wielkanocy.
7/8. Powyżej Księżyca w pełni świeci Kłos gwiazda 1-szej wielk.
8. gh Neptun w złączeniu z Księżycem, odstęp planety 7° na północ.
9. do 22. Pod koniec zmierzchu wieczornego mamy ostatnie okazje obserwowania światła zodiakalnego na zac:1odnim niebie, jako słabej
smugi światła wzdłuż ekliptyki, ustawionej zatem skośnie do horyzontu, której koniec rozpływa się na tle Drogi Mlecznet
9./10. Powyżej Księżyca świeci Saturn, jako gwiazda 1/ 2 wielk. Złączenie
nastąpi o godz. 4h rano w odstępie 6°.
10. 22h12m bardzo dogodnie obserwować można początek zaćmienia IV
satelity Jowisza. Satelita mikać będzie powoli, znajdując się w odstępic P/2 średnicy tarczy Jowisza na prawo od planety (w odwracającej lunecie).
\
11. 15h Jowisz w kwadraturze ze Słońcem. Jest to dogodny czas do obserwacji zaćmień satelitów Jowisza, gdyż zaćmienia następują przy
dość znacznych odstępach satelitów od brzegu tarczy Jowisza.
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nastąpią zaćmienia 2 satelitów Jowisza. Najprzód
pojawi się satelita III Ganimcdes w odstępie 11/2 średnicy tarczy
Jowisza na prawo od planety. w drugim terminie ukaże się satelita
I Jo w odstępie tylko % średnicy tarczy Jowisza.
11/1:!. Na prawo od Księżyca świeci Antares, czerwona gwiazda 1-szej
wielkości alfa Niedźwiadka.
H. 1011 Uran w kwadraturze ze Słońcem.
17. 17h Neptun w przeciwstawieniu ze Słońcem.
18. 19h3Qm do 25h zachodzą ciekawe zjawiska w układzie satelitów Jowisza: 3 zaćmienia, 2 zakrycia i l przejście przez tarczę. Wskutek
tego od 21hQ8m do 23h55m przy Jowiszu widać tylko jednego satelitę
II Europę. W tym czasie IV Kalisto przesuwa się przez tarczę Jowisza, I Jo przebywa poza tarczą Jowisza i tam ulega zaćmieniu,
z którego wychodzi bE:dąc już w odstępie 1/2 średnicy tarczy na
prawo od brzegu tarczy Jowisza, zaś III Ganimedes, który 19h3Im
ukazał się spoza tarczy u jej pnwcgo brzegu, o godz. 21.08 zanurza
się w cień Jowisza w odstępie od brzegu tarczy równym 1 /2 średnicy
Jowisza i ukazuje się na nowo, opuszczając cień w miejscu odległym
na prawo od tarczy planety o 11/2 jej średnicy.
18. do 20. Rano widoczny jest stojący sierp Księżyca uzupełniony do peł
nej tarczy wyraźnym światłem popielatym,
20. Przed wschodem Słońca odszukać można planetę Wenus na jasnym
tle nieba wschodniego poniżej sierpa Księżyca. Złączenie nastąpi
o godz. 6h rano w odstępie 7°.
20. 22h Słońce wstępuje w znak zwierzyńcowy Byka. Tarcza Słońca
świeci od 19. IV na tle gwiazdozbioru Barana, a do gwiazdozbioru
Byka przejdzie w dniu 14. V.
20. do 22. Zjawiają się nieliczne gwiazdy spadające z roju Liryd,
22. Mars w ciągu dnia w swym ruchu na tle gwiazd przechodzi pomię
dzy 2 gwiazdami 41/2 wielk. v i k Byka.
22. 16h Merkury w niewidocznym złączeniu z Księżycem, odstęp 5°.
2.1. 5h Me!'kury w górnym złączeniu ze Słońcem, mija tarczę Słońca
w odstępie 1/2° na południe od jej środka.
23. do 26. Wieczorami widać leżacy sierp Ksi(?życa z jasnym światłem
popielatym.
24. Wczesnym wieczorem z trudem odszukamy Marsa jako gwiazdę
2-giej wielk. na lewo powyżej sierpa Księżyca, dalej na lewo, lecz
niżej, znajduje się Aldebaran, zaś na prawo od Marsa Plejady.
25. 3h Mars w złączeniu z Księżyccm w odstępie l 0 na południe. W Ameryce Północnej i w Azji Wschodniej widoczne będzie zakrycie Marsa
przez Księżyc.
27. 20h19m i 20h47m nastąpi koniec zaćmienia 2 satelitów Jowisza: IV
w odstępie 2 średnic tarczy, a I w odstępie 1/2 średnicy tarczy Jowisza na prawo od brzegu tarczy planety,
27 128. Na lewo powyżej Księżyca świeci Jowisz, nad nimi- Kastor i Folluks, a poniżej Księżyca - Prokyon, gwiazdy 1-szej wielk.
28. 3h Jowisz, a 511 Uran w złączeniu z Księżycem w odstępie 3° na pół
noc od :Księżyca.
30. IV. do 27. V. Najlepszy okres widzialności Merkurego na niebie
wieczornym, 30. IV. jest on gwiazdą minus II/e wielk. (jak Syriusz)
Poszukiwać go należy przez lornetkę zaraz po zachodzie Słońca nisko
nad zachodnim horyzontem, 10° poniżej gromady Plejad, którą w lornetce łatwo rozpoznać.
30. IV./1. V. Powyżej Księżyca świeci Regulus.

11. 20h45m i 21h59m
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J\tinima Algola: Kwiecień 1954 r. 9d 20h6.
l\Iinima główne Beta Liry: 5d 23h oraz 18d 21h .
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Dla odszukania planetki należy w ciągu szeregu pogodnych wieczorów wykonać dokła Jne
rysunki z wszystkimi nawet najsłabszymi gwiazdami dostrzegalnymi przez używaną lunetq
w okolicy nieba wskazanej przez w s pół rzędne planetki. Przez porównanie rysunków zna·
leźć można planetkę jako tę spośród gwiazd, która zmieniała swe położenie z dnia na dzień
jednakowo w tym aamym kierunku.
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KOMUNIKATY KOL PTMA
na miesiąc kwiecień 1955 r.
Gdańsk

- Sekretariat Kola jest czynny w poniedziałki w godz. 17-18 l w piątki
w godz. 16-18.30 w II Zakładzie Fizyki Folitechniki Gdańskiej.
attwice - 1. Sekretariat Koła jest czynny w poniedziałki l czwartki (godz. 16-11)
w Gliwicach, ul. Sobieskiego 26, tel. 49-77 - Inż . T. Adamski.
2. Biblioteka jest czynna przy sekretariacie.
3. Pokazy nieba odbywają się w każdy bezchmurny wieczór po uprzednim
telefonicznym porozumleniu się:
Gliwice - ul. Sobieskiego 26, tel. 49-77 - Inż. T. Adamski.
Ruda Sl. - ul. 3-go Maja 32, tel. 524-67 l 524-69 - J . Kasza.
Stalln<'gród-Dąb, ul. Wlejska 7, tel. 319-87 Jan Palt.
4. Miesięczne zebrania sekcji instrumentalnej odbywają się co miesiąc w każd4
drugą sobotę o godz. 17.30 w Stalinogrodzie
w Pałacu Młodzieży lm. Bol.
Bieruta.
.
litraków - 1. Sekretariat Koła Jest czynny w poniedziałki l czwartki w godz
17-19 w lokalu Kola, Kraków, ul. św . Tomasza 30/ 8.
z. Biblioteka Koła jest czynna w poniedziałki i czwartki w godz . 18-19.
~ . .,Wieczory Astronomiczne"
referatowo-dyskusyjne odbędą się w dniach
10. III. (czwartek) i 25 . III. (piątek) w lokalu Koła, ul. św . Tomasza 30 '8.
4. S e minarium astronomiczne , część II ( u kład planetarny) odbywa się w poniedziałki w godz. 17.30---19.30 w lokalu Kola .
5. Kurs szlifowania zwierciadeł teleskopowych odbywa się we środy w godz.
17-19 w lokalu Kola.
t..ódź - 1. Sekretariat Koła jest czynny w poniedziałki od godz. 18 do 20, ul. Moniuszki 4a (M . D. K .), pokój 350.
2. Do s trzegalnia jest czynna w pogodne poniedziałki l czwartki w godz. 18-21.
Nowy Sącz - Sekretariat Koła jest -::zynny we wtorki l piątki w godz. 17-11
w lokalu Koła . ul. Jagiellońska 50a.
Poznań 1. Sekretariat. Kola jest czynny we wtorki i czwartki w godzinach
17·-19, w lokalu Kola, ul. Chełmońskiego 1, tel. 74-41, w tym czasie można
korzystać z biblioteki.
2. Pc.kazy nieba odbywać się będą w każdy pogodny wieczór wtorkowy od
godz . ltl . Zbiórka w lokalu Koła przy ul. Chełmońskiego 1.
Toruń l
Sekretariat Kola l biblioteka są czynne w poniedziałki i czwartki
w godzinach 18-20, oraz w soboty w godz. 17-19 w lokalu Koła przy ulicy
M . Kopernika 17.
2. W każdy pogodny wieczór sobotni o godz 19 można wyruszyć z łoitalu Kola
na pokaz nieba .
3. Dnia 18. IV. (poniedziałek godz. 18 - odczyt A. Woszczyka .,Radioastronomia'" .
\Varszawa - 1. Sekretariat Koła jest czynny we wtorki, czwartki i soboty w godzinach 8-10 l 19-20, teł. 856-72. 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 świąt) w godz. 20---22 .
3. Dnia 14. IV. (czwartek) godz. 19 - odczyt dra Jana Gadomsklego pt . .,120le~lc u1odzin Jana Jędrzejewlcza, wybitnego milośnika astroaomii", g odz. 20Zwyczajne Walne Zebranie Koła, Al. Ujazdowskie 4.
Wrocław 1. Dnia 20 kwietnia o godz . 18 - w Sali Konferencyjnej Wojewódzkiego Klubu T . P. P. R., Plac Teatralny 4, we Wrocławiu, odbędzie f.!ę dorO<' Ztl<' Zebranie sprawozdawczo - wyborcze Członków Wrocławskiego Kola
P. T. M. A. Zebranie będzie poprzedzone odczytem prof. dra Eugeniusza Rybki
pt. .,Jak powstały Gwiazdy 1 Planety".
Płyty

szklane na zwierciadła teleskopowe o średnicy 150 mm, grubości 30 mmrozprowadza dla członków Towarzystwa Zarząd Gł. PTMA w cenie zł 50 (2 pły
ty, 50 gramów tlenku ceru do polerowanta luster wraz z przesyłką pocztową).
Wysyła się po otrzymaniu wpłaty na konto PKO 4-9-5227.

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.
"Niebo przez lornetkę" dra J'. Pagaczewskiego - str. 112 - cena 4 zł (plus 1 zł
na koszta przesyłki) jest do nabycia w biurze Zarządu Gł. PTMA.
lkladka członków zwyczajnych wynosi 24 zł za rok kalendarzowy, a człon
ków-kandydatów (uczniowie szkól średnich) 6 zł za rok szkolny. Członkowi~
nowowstępujący wypełniają deklarację przystąplenta 1 wpłacaj11 Jednorazowo
wpisowe zł 1.50.
Wazełkich wpłat należy dokonywać na konto
Zarządu GI. PTMA,
Kraków, ul.
św. Tomasza 30/8. PKO Nr 4-113-5227 z wyratnym podaniem celu wpłaty .
• urania" wychodzi jako miesięcznik w objętości 2 arkuszy druku dnia 25-go
kaidego mlelillca. Wszyscy członkowie PTMA otrzymuJII .,Uranlt:" w ramach
składki członkowskiej.
Dla nieczłonków prenumerata roczna wynosi 24 zł.
Cena zeszytu z 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.

JAN GADOMSKI -

Warszawa

POD NIEBEM INNYCH PLANET
I. Merkury i Wenus
Świat planet układu słonecznego został już na tyle zbadany,
że można podjąć próbę

odtworzenia wyglądu tamtejszego nieba.
Ba, można nawet, opierając się na niektórych danych obserwacyjnych świata gwiazd, opisać niebo przypuszczalnych sy<>temów planetarnych należących do innych gwiazd.
Ziemia

Zanim rozpoczniemy przegląd, przypomnijmy dla porównania tutejsze ziemskie warunki. Tysiąckilometrowej grubości
atmosfera, o ile nie ma w niej obłoków, daje w dzień na skutek
rozpraszania światła, błękit nieba tłumiący całkowicie światło
gwiazd. Podobnie, choć na znacznie mniejszą skalę, działa
w nocy Księżyc, zwłaszcza, jeżeli jest w fazie bliskiej pełni.
Nocą atmosfera osłabia (ekstynkcja) i barwi (ekstynkcja selektywna) blask gwiazd dzięki pochłanianiu ich światła. Z pobliża zenitu, gdy noc jest pogodna, dociera do naszego oka
tylko 3 / 4 światła ciał niebieskich, a z pobliża horyzontu zaledwie 1/100 lub jeszcze mniej. Odnosi się to głównie do promieni widzialnych krótkofalowych (fiołkowych i niebieskich) .
W wyniku tego ciała niebieskie 9bserwowane z Ziemi w miarę
malejącej odległości od horyzontu wyraźnie "czerwienieją".
Wreszcie tzw. refrakcja (uginanie się promieni świetlnych} przy
horyzoncie wynosi u nas 35'. Znaczy to, że atmosfera podnosi
pozornie ponad horyzont o ten kąt obrazy ciał niebieskich. Na
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przykład widzimy Słońce czy Księżyc, które w rzeczywistości
już zaszły lub jeszcze nie weszły. Ponadto atmbsfera ziemska
jest terenem, w którym rozgrywają się takie zjawiska, jak

"gwiazdy spadające", zorze polarne i migotanie gwiazd (scyntylacja).
Firmament toczy' się pozornie wokół nas raz na 24 godziny,
obiegając dokoła gwiazdy polarne, którymi są obecnie: na niebie północnym "alfa" Małej Niedźwiedzicy, na południowym
"sigma" Oktansa. Wskutek działania na nasz nieco spłaszczony
glob sił przypływowych, których źródłem jest przyciąganie
mas Księżyca i Słońca, oś ziemska zwolna się kołysze, opisując
w okresie 26 000 lat rozległe koło wokół bieguna ekliptyki 1 )
o średnicy 2X23,1/2°, tj. 47° (rys. 1). Wskutek tego ruchu osi
ziemskiej, (którym zajmował się również Kopernik), zwanego
precesyjnym, z biegiem tysiącleci coraz to inne gwiazdy wykonują dla Ziemi rolę Gwiazdy Polarnej. Gwieździe "alfa"
Małej Niedźwiedzicy przypadła ta rola na lata od 1000 do 3000
naszej ery. W następnych tysiącleciach kalendarze astronomiczne
będą podawać jako północną Gwiazdę Polarną kolejno: "gammę", "betę" oraz "alfę" Cefeusza, w sąsiedztwie roku 12 000"deltę" Łabędzia, w okolicy roku 14 000 - "alfę" Lutni (Wega),
około daty 16 000 "etę" Herkulesa, wreszcie około roku
23 000 - "alfę" Smoka, by znów w latach 27 000-30 000 powrócić w przybliżeniu do stanu dzisiejszego, który zresztą ulegnie tymczasem pewnym zmianom z powodu przemieszczenia
się na niebie niektórych gwiazd.
Doba u nas liczy 24 godziny, rok 365 dni, miesiąc (synodyczny) jedynego Księżyca, jaki posiadamy, 29 dni. Zespół:
Słońce, Ziemia, Księżyc daje w wyniku swych ruchów zaledwie
kilka zaćmień w roku. Średnice pozorne Słońca i Księżyca są
sobie niemal równe i wynoszą średnio 32' (por. rys. na wkładce
obraz 4) albo 31'. Siły przypływowe Ziemi i Słońca zahamowały już obrót satelity dokoła jego osi, wyrównując go z czasem obiegu dokoła Ziemi.
Planety zewnętrzne opisują na niebie pozorne pętle- odzwierciedlenie rzeczywistego ruchu Ziemi dookoła Słońca. Podczas pełnego obiegu dookoła firmamentu poszczególne planety
zakreślają u nas następujące ilości pętli (liczby zaokrąglone):
Mars- 2, Jowisz- 12, Saturn- 29, Uran - 84, Neptun164, Pluton - 248.
l

Ślad widomej rocznej drogi Słońca na tle firmamentu zowiemy
ekliptyką. Ekliptyka podobnie jak równik niebieski posiada dwa bieguny:
północny- położony w pobliżu gwiazdy "omega" Smoka oraz poludniowy - tuż obok gwiazdy "epsHon" Ryby Latającej.
'
1

i

)
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Tak jest na , Ziemi. A jak gdŻie indziej? Nim odpowiemy
na to pytanie, musimy zaznaczyć, że firmament na wszystkich planetach Układu Słonecznego stanowią te same gwiazdo-
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zbiory co u nas, gdyż przemieszczenie obserwatora o paręse:
milionów czy nawet kilka miliardów kilometrów nie zmienis
jeszcze perspektywy ugrupowań gwiezdnych. A teraz przejdziemy do właściwego temitu.
Merkury

Na
dującą

początek przenieśmy się na Merkurego, planetę sąsia
ze Słońcem. Siły przypływowe olbrzymiej masy bli-

skiego Słońca, działając od wielu miliardów lat, zahamowały
obrót planety dokoła jej osi i wyrównały go z okresem obiegu
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wokół Słońca. Wskutek tego na Merkurym nie ma następstwa
dnia i nocy. Odbija się to w specyficzny sposób na wyglądzie
tamtejszego nieba.
Aby wyobrazić sobie niebieski krajobraz na Merkurym,
umieśćmy najpierw obserwatora pośrodku tej części globu,
która jest stale odwrócona od Słońca. Co stamtąd zobaczy?
Wobec braku atmosfery na zawsze bezchmurnym niebie
o barwie czarnego aksamitu przyświeca o wiele więcej gwiazd
niż na Ziemi. Ilość ich nie zmniejsza się ku horyzontowi wobec
zupełnego braku zjawiska ekstynkcji, przy czym gwiazdy przyświecające nisko nie są wcale "poczerwienione". Blask ich jest
spokojny i nie mrugający, gdyż scyntylacja na Merkurym
nie istnieje. Spadające meteory nie dają świetlnych efektów.
Droga Mleczna przedstawia się z nie znaną na Ziemi wyrazistością. Przecinają ją dobrze widoczne rude zatoki ciemnych
mgławic.

Wszystkie planety, jako zewnętrzne, obiegają gwiaździsty
firmament dokoła ruchem prostym (od zachodu na wschód),
zakreślając na jego tle pętlę w okresie roku merkurowego. Oto
ich liczby (zaokrąglone), odpowiadające jednemu okrążeniu
firmamentu przez daną planetę. Są one w układzie słonecznym
rekordowe: Wenus- 3, Ziemia- 4, Mars- 8, Jowisz- 49,
Saturn - 120, Uran - 350, Neptun - 685, Pluton - 1030.
Najjaśniejszym obiektem nieba jest mijana dość często przez
Merkurego w czasie tamtejszej opozycji planeta Wenus, drugim z kolei- świecąca czerwona Ziemia. Krajobraz "nocnej"
powierzchni Merkurego tonie wiecznie w ciemności, słabo rozjaśnianej blaskiem gwiazd i poświatą Drogi Mlecznej.
A teraz przenieśmy obserwatora na środek "dziennej" części
powierzchni globu Merkurego stale oświetlanej przez Słońce.
Co tam zobaczy? Słońce będzie miał zawsze w zenicie ponad
głową. Nie będzie ono nigdy wschodzić ani zachodzić. Ponieważ
orbita Merkurego jest elipsą silnie spłaszczoną (mimośród 0,206), przeto w ciągu tamtejszego, krótkiego roku pozorna
średnica Słońca będzie ulegać znacznym wahaniom od 104'
(w sąsiedztwie perihelium) do 69' (w sąsiedztwie afelium) (patrz
rys. na wkładce - obrazy l i 2) .•Odpowiednio do tego blask
Słońca będzie intensywniejszy niż u nas, w granicach od 11
do 5 razy. Oko ludzkie nie zniosłoby bezkarnie takiego nadmiaru blasku. Dokoła Słońca widać gołym okiem czerwony
wieniec chromosfery 2 ) z przebijającymi się przez nią językami
2)

oości

Chromosferą nazywamy najniższą warstwę
świeci światłem czcrwt 11ym.

lO 000 km.

atmosfery

Słońca

o gru-

URANIA

133

protuberancji oraz także rozległą koronę słoneczną, przechodzącą bezpośrednio w światło zodiakalne, w którym nurzają się
sąsiednie planety. Z powodu znacznej akomodacji oka, przy
takim nadmiarze światła w sąsiedztwie Słońca dałyby się dostrzegać jedynie jaśniejsze gwiazdy. Tło · nieba byłoby mimo
dnia atramentowo-czarne. Wszystkie inne szczegóły na niebie
byłyby identyczne, jak poprzednio opisaliśmy dla "nocnej"
półkuli Merkurego. Dodajmy jeszcze, że merkurowego nieba nie
urozmaica nigdy księżyc, bo go planeta nie posiada. Krajobraz
powierzchni samej planety byłby pełen kontrastów światła
i cienia o wiele ostrzejszych, niż dostrzegamy to na Księżycl.l..
Wenus

A teraz planeta Wenus. Niebo trzeba ·by oglądać tam ze:
~tratosfery, gdyż dolne warstwy gęstej atmosfery wenusowej
są zawsze pełne obłoków. Ponieważ siły przypływowe Słońca
maleją- jak wiadomo- wraz z trzecią potęgą rosnącej odległości od niego, przeto zdążyły one dotychczas jedynie przyhamować dość znacznie obrót planety dokoła osi do 20 dni
ziemskich. A że rok na planecie Wenus trwa 225 dni ziemskich, przeto liczy on obecnie już tylko 11 dni wenusowych.
Refrakcja horyzontalna w stratosferze jest tam dwa razy
przy powierzchni Ziemi i wynosi 70' jak to wynika z obserwacji zjawisk zmierzchów wenusowych. Pozorna
średnica Słońca liczy 45' (rys. na ' wkładce, obraz 3}, a więc
blask Słońca jest tam dwa razy intesywniejszy niż u nas.
Z planet tylko Merkury trzyma się pozornie Słońca, inne obiegają firmament niezależnie od niego, zakreślając pętle nie tak
często, jak obserwowane z Merkurego, lecz częstsze, niż obserwawane z Ziemi. Oto ich ilość dla badacza wenusowego: Ziemia - 2, Mars - 3, Jowisz - 19, Saturn - 48, Uran - 138,
Neptun- 266, Pluton - 404. Najjaśniejszą z planet jest tam
Ziemia w czasie jej opozycji, tj. wówczas, gdy przyświeca po
przeciwnej stronie nieba aniżeli Słońce. Jasnością przewyższa
naszą Jutrzenkę. Obok niej widoczny jest w postaCi gwiazdki
gołym okiem nasz Księżyc, zawsze w fazie bliskiej pełni. Podczas opozycji jest on jaśniejszy niż Syriusz i odsuwa się kątowo
od Ziemi na 1/2°. Przez teleskop można by dogodnie obserwować każdego miesiąca w czasie naszego nowiu półkulę Księ
życa stale odwróconą od Ziemi, dla nas nieznaną.
Zaćmienia Księżyca można by obserwować gołym okiem.
Nieba wenusowego nie ozdabia własny księżyc. Zjawiska
"gwiazd spadających" są tam tak częste, jak na Ziemi. Zapewne
większa niż

URANIA

:34

i zórze polarne zapalają się w tamtejszej jonosferze. Za dnia
atmosfera wenusowa, złożona z dwutlenku węgla (C0 2) i prawdopodobnie aldehydu mrówkowego (CH 2 0) i może jeszcze jakichś
innych gazów, rozprasza niewątpliwie w znacznym stopniu
promienie słoneczne, tłumiąc całkowicie światło gwiazd i planet. Czy dzienne niebo na tej planecie jest błękitne, czy też
posiada jakiś inny kolor zaczerpnięty z wachlarza barw tęczy,
nie wiadomo. Nocą światło gwiazd ulega tam ekstynkcji i scyntylacji. Być może ekstynkcja selektywna jest inna niż na Ziemi.
Należy podkreślić, iż mimo bliskiego sąsiedztwa, wiadomości
nasze o Wenus są stosunkowo skąpe i niepewne. Przyczyną
tego j2st bogactwo obłoków atmosferycznych oraz niedogodna
faza bliska nowiu wyświetlana przez planetę w czasie mijania
się obu siostrzanych globów.
Taki byłby wygląd ·nieba . na trzech planetach najbliższych
Słońca.

MIECZYSŁAW

CZERNIK -

Otwock

ROZMIESZCZENIE GROMAD KULISTYCH
W PRZESTRZENI
Ró2morodność fo~'lrl materii występującej we wszechświecie
jest wielka. Do form najpiękniejszych należy zaliczyć kuliste
gromady gwiazd. Niektóre gromady kuliste widzimy okiem
nieuzbrojonym w postaci rozmytych słabszych plamek. Najjaśniejsza gromada ma wielkość gwiażdową 4m, (jest to w Centuri). Już dawno zainteresowano się tymi obiektami. W r. 1665
odkryto w gwiazdozbiorze Strzelca pierwszą gromadę kulistą M22. Dużo uwagi poświęcono gromadom kulistym w bieżącym stuleciu, kiedy to zaczęto się zajmować ważnymi problemami astrofizyki, strukturą wszechświata, ewolucją ciał
niebieskich itp. Rezultaty badań gromad kulistych mają poważny wpływ na te zagadnienia.
Obecnie znamy 98 gromad kulistych gwiazd. Ich obserwowana jasność zawarta jest w granicach od 4m do 13m. Mówimy
tu o sumarycznej jasności, gdyż jak wiemy - gDomady
kuliste składają się z wielu tysięcy, a nawet milionów gwiazd
tak gęsto rozmieszczonych, że nie można odróżnić poszcz·e gólnych gwiazd, z wyjątkiem tylko najjaśniejszych. Średnice
znanych gromad zawierają się w granicach od 3' do 66'. P a ren a g o obliczył, że ilość gromad kulistych związanych z naszą
Galaktyką wynosi około 250.

URANIA

135

Przypatrzmy się rozmieszczeniu gromad kUlistych na sferze
niebieskiej. Z rysunku l, przedstawiającego położenia 91 obiektów, oą. razu możemy dostrzec kilka faktów rzucających się
w oczy:
a) najwięcej gromad kulistych znajduje się w gwiazdozbiorze Strzelca;

\

)

p.,
.. /
V,,

Rys. l. - Widome rozmieszczenie gromad kulistych
(punkty) na obu półkulach niebieskich. Zaznaczono
również zarysy Drogi Mlecznej

b) w bardzo małych szerokościach galaktycznych, zwłaszcza
w obszarze Drogi Mlecznej, gromad kulistych brak;
c) rozmieszczenie gromad kulistych względem Drogi Mlecznej jest w znacznym stopniu symetryczne.
Spójrzmy jeszcze na tabelki, zawierające rozmieszczenie
gromad w różnych szerokościach i długościach galaktycznych 1).
Tabl. I.
Szer. gal.
o

o1020!lO4050(j070 80-

Tabl. II

Liczba gromad

li

36
25
14
8
5
1

l

o

o

10
20
30
40
50
60
70
80
90

Dług.

l

5
1

0-

gal.

Liczba gromad
o

40
40- 80
80 - 120
120 - 160
160 -- 200
~00 240
~40 280
280 - il20
320 - 360

12
1

o
2
l

4
11
22
4il

1)
SzeTokość galaktyczna: odległość w stopniach od tzw. równika
galaktycznego - wielkiego koła, znaczącego środek Drogi Mlecznej. Dłu
go;;ć galaktyczna: współrzędna, liczona wzdłuż równika galaktycznego
(podobnie jak długość gcogra:f:1iczna wzdłuż równika ziemskiego) od pewnego wybranego punktu w gwiazdO'Zbiorze Orła.
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Po obu stronach równika galaktycznego znajduje się taka
sama ilość gromad, przy czym ponad 80% gromad skupia się
na jednej tylko półkuli, zwłaszcza między długościami gal. 280°
i 360°. Natomiast w przedziale -2°,3, +2°,3 szerokości galaktycznej gromad kulistych prawie nie ma. Tłumaczy się to istnieniem wzdłuż równika galaktycznego warstwy ciemnej materii,
takiej jak w wielu mgławicach spiralnych, która zasłania pole
widzenia w tym kierunku. N a tej podstawie możemy dużo powiedzieć o rozmieszczeniu gromad kulistych w przestrzeni.
Gromady te tworzą system Z)ll'iązany z Drogą Mleczną, przy
czym środek tego systemu znajduje się w gwiazdozbiorze
Strzelca w okolicach punktu o długości galaktycznej (= 325°·

Rys. 2 - Schematyczny przekrój Galaktyki. Duże
kropki oznaczają grornady kuliste. Kółkiem z literą S
oznaczono położenie Słońca
szerokości b= 0° (a= 17h, 30m. & = - 30°) (a więc pokrywa
się na sferze niebieskiej z położeniem jądra Galaktyki. Istnienie, chociażby niewielkiej ilości gromad kulistych po stronie
przeciwnej względem centrum tego systemu świadczy o tym,
że Słońce znajduje się wewnątrz niego, i to niezbyt blisko
środka.
Aby poznać kształt i rozmiary systemu gromad kulistych,
należy jeszcze znaleźć odległości centrum tego systemu od
Słońca oraz wzajemne odległości między poszczególnymi gromadami. Zagadnienie to sprawiło wiele kłopotu astronomom,
gdyż metod geometrycznych wyznaczania odległości nie można
było tutaj stosować i musiano szukać metod pośrednich. Opi-

i

•

szemy tutaj kilka najbardziej charakterystycznych sposobów
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odległości gromad. N aj ważniejszą z nich jest metoda,
się na zależności pomiędzy jasnością absolutną
a okresem zmian blasku dla gwiazd zmiennych wchodzących
w skład gromady. Oczywiście tą metodą dało się wyznaczyć
odległości tylko tych gromad, w których zdołano odnaleźć
jasne gwiazdy zmienne, np. typu RR Lyrae, których jasność
absolutna M wynosi OM,O. Jeżeli znajdujemy w jakiejś gromadzie kulistej taką gwiazdę o obserwowanej jasności np.
m = 15m,o, wówczas tzw. moduł odległości 2 ) m-M wynosi
także 15m,o. Korzystają z zależności log r
0,2 (m- M)+ l
otrzymujemy wartość na odległość r w parsekach.
Badając gromady kuliste S h a p l e y stwierdził, że średnia
jasność absolutna najjaśniejszych gwiazd poszczególnych ;"rromad jest prawie stała i waha się zaledwie między IM,O a 1M,5.
Fakt ten wykorzystał Shapley do obliczania odległości tych
gromad kulistych, w których nie można było znaleźć gwiazd
zmiennych. Metoda ta ma charakter empiryczny i jest całko
wicie uzależniona od wyników badań odległości metodą gwiazd
zmiennych. Znalazłszy średnią jasność absolutną 25 gwiazd
jakiejś gromady, możemy na podstawie porównania z gromadami o znanych odległościach obliczyć jej odległość. Ponieważ
między nami a gromadą mogą znajdować się jakieś inne gwiazdy, Shapley spośród 30 najsilniejszych gwiazd odrzucał 5 najjaśniejszych, rozważając 25 pozostałych.

obliczania

opierająca

=

W podobny sposób podszedł Shapley do gromad, w których
nie udało się wyodrębnić najjaśniejszych gwiazd. Są to gromady najdalsze lub o silnej koncentracji gwiazd. Shapley
obliczył średnią sumaryczną jasność absolutną gromad o znanych odległościach i otrzymał w wyniku około 7m,3. Znając
więc obserwowaną jasność gromady możemy znaleźć jej odległość. Średnie jasności gromad znajduje się fotograficznie.
Badania te przyniosły następujące wyniki: odległość najbliższej gromady wynosi 5800 parseków (19 000 lat światła)
najdalszej - 56 000 parseków (180 000 l. św.). Najbliższą gromadą jest M55, najdalszą NGC2419. Odległość centrum
układu gromad kulistych od Słońca wynosi około 8000 parseków, a więc tyle samo, co odległość Słońca od centrum Galaktyki. Ponieważ kierunki obu centrów także są zgodne, stąd
wniosek, że centrum układu gromad kulistych jest jądro Galaktyki. Według współczesnej terminologii, gromady kuliste
w Galaktyce należą do tzw. składowej sferycznej. Znaczy to, że
2)
zob. J. Wąs o w ski, Nowy pogląd na odległości międzygalak
tyczne (rys. 2); por. też rys. 4, Urania tom XXV, str. 197 (1954).
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cały układ gromad kulistych ma kształt kuli. Najwięcej gromad
znajduje się w centrum i ich ilość maleje w miarę oddalania
się od centrum. Gromady kuliste wykonują pewne ruchy.
Prawdopodobnie krążą wokół środka Galaktyki podobnie jak
gwiazdy pojedyncze. Te sprawy nie zostały jednak dotąd należycie zbadane.
Z tego, co powiedzieliśmy, mogłoby wynikać, że posiadanie
gromad kulistych jest przywilejem tylko Galaktyki. Otóż
ostatnie badania wykazały istnienie gromad kulistych także
w innych galaktykach spiralnych i prawdopodobnie ich rozmieszczenie jest zupełnie podobne jak w naszej Galaktyce.

ADAM

STRZAŁKOWSKI

-

Kraków

RADIOWE PROMIENIOWANIE
Z

zagadnień

SŁOŃCA

radioastronomii (III)

Badanie promieniowania radiowego Słońca rozszerza znacznie nas~e wiadomości o Słońcu, otrzymane z obserwacji promieniowania widzialnego. Zarówno bowiem obszary, w których
promieniowanie radiowe powstaje, jak i mechanizm jego powstawania i przenoszenia się w atmosferze Słońca są zupełnie
inne niż dla promieniowania w zakresie widzialnym.
Jak wykazały obserwacje, promieniowanie radiowe Słońca
powstaje w atmosferze słonecznej, w dolnych jej warstwach,
zwanych chromosferą, lub też w górnych - w koronie 1).
W atmosferze Słońca gęstość materii jest znacznie niższa niż
w fotosferze, z której dochodzi do nas prawie całe obserwowane promieniowanie widzialne. Warstwy te składają się
z materii w bardzo silnym stopniu zjonizowanej. Zarówno
powstawanie, jak i rozchodzenie się promieniowania radiowego
w takim ośrodku jest inne niż promieniowania widzialnego.
Przy powstawaniu promieniowania radiowego w atmosferz·e
Słońca mogą mieć znaczenie procesy, które z grubsza podzielić
możemy na dwie klasy:
l. Elektrony poruszając się w pobliżu jonów z dużymi
prędkościami mogą zmieniać energię swego ruchu, przy czym
część energii zostanie wypromieniowana w postaci fal elektromagnetycznych. Ten proces będziemy nazywać procesem termicznym lub procesem mikroskopowym emisji promieniowa1)

p. cykl

artykułów

J. Mergentalera o

str. 24, 44, 74, 103, 231, 261 {1953).

słońcu-

Urania, tom XXIV,

URANIA

13!

nia. Elektrony mogą tu być przyspieszane do dużych prędkości
w polach elektrycznych występujących ewentualnie na Słońcu,
nie zmienia to jednak zasadniczo charakteru wypromieniowania.
2. Jak już powiedzieliśmy, atmosfera słoneczna składa się
z materii silnie zjonizowanej, a zatem z wielkiej liczby ujemnych elektronów i dodatnio naładowanych jonów, poruszają
cych się względem siebie bezładnym ruchem cieplnym. W każ
dym dowolnym obszarze znajduje się przy tym w przybliżeniu
równa liczba elektronów i jonów. Taki stan materii zjonizowanej nazywamy plazmą. Na zewnątrz plazma taka jest elektrycznie obojętna. Może się zdarzyć jednakże, że pod wpływelll

a)
Rys. l -

Załamanie

b)
promieni świetlnych w wodzie
w ośrodku zjonizowanym

fal radiowych

pewnych czynników w jakimś obszarze liczba elektronów ulegnie zwiększeniu, a w obszarach sąsiednich wystąpi ich niedomiar. Elektrony będą przyciągane przez sąsiednie obszary
dodatnio naładowane, wystąpi ich ruch, w wyniku którego na
skutek bezwładności elektronów może wystąpić niedomiar elektronów w obszarze, w którym poprzednio był nadmiar. Elektrony będą poruszać się znowu w kierunku przeciwnym i w wyniku tego- procesu wystąpią drgania elektronów, tzw. oscylacje
plazmy. Ponieważ z drganiami ładunku elektrycznego jest zwią
zane powstawanie fal elektromagnetycznych, więc również przy
oscylacjach plazmy będzie wysyłane promieniowanie elektromagnetyczne. Takie nietermiczne procesy będziemy nazywać
makroskopowymi procesami emisji promieniowania.
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Obydwa typy procesów mają znaczenie w powstawaniu
promieniowania radiowego Słońca:
Promieniowanie, przechodząc z próżni do jakiegoś ośrodka,
doznaje na granicy załamania (rys. 1). Promień światła, wchodzący np. do wody, doznaje załamania ku normalnej do powierzchni granicznej (rys. la). Współczynnik załamania charakteryzujący to załamanie, jest wówczas większy od jedności. Fale
radiowe, przy przejściu z próżni do ośrodka zjonizowanego, zachowują się inaczej. Załamują się one mianowicie od normalnej
(rys. lb), tzn. współczynnik załamania w tym wypadku jest
mniejszy od jedności. Współczynnik załamania będzie tym
mniejszy im większa gęstość elektronów w tym ośrodku i im
większa długość fali padającego promieniowania. Dla pewnych
wartości gęstości elektronów i długości fali współczynnik ten
może mieć wartość zero.
W atmosferze Słońca gęstość elektronów zmienia się w sposób ciągły, a zatem drogi promieni radiowych będą zakrzywione, wystąpi tu refrakcja o charakterze podobnym jak dla

Rys. 2 słonecznej.
Słońca

Drogi fal radiowych w koronie
Odległości od środka tarczy
liczone w jej promieniach

promieni świetlnych w atmosferze Ziemi, tylko o przeciwnym
kierunku ze względu na mniejsze od jedności wartości współ
czynnika załamania. Drogi promieni w atmosferze Słońca
przedstawione są na rys. 2. Istnieje tu dla każdej długości fali
promieniowania pewna warstwa graniczna, spoza której promienie nie mogą wychodzić. Warstwa ta będzie leżała w atmosferze Słońca tym głębiej, im mniejsza jest długość fali promieniowania. Promieniowanie o mniejszych długościach fali
pochodzi zatem z obszarów leżących w głębszych warstwach
atmosfery Słońca niż promieniowanie bardziej długofalowe.
W obecności pola magnetycznego fala radiowa w ośrodku
zjonizowanym zostaje rozszczepiona na dwie składowe o różnej
polaryzacji, rozchodzące się w inny nieco sposób. W wyniku

Hl
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tego taki obszar, w którym występuje pole magnetyczne, opufala spolaryzowana kołowo.
Promieniowanie radiowe Słońca tym się jeszcze różni od
promieniowania w zakresie widzialnym, że natężenie jeg~
zmienia się niekiedy nawet wiele milionów razy, gdy tymczasem dla promieniowania widzialnego zmian nawet niewielkich
nie zaobserwowano, i to nie tylko obecnie, ale nawet w okresie wi€lu epok geologicznych.
szczać będzie
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Zmiany promieniowania radiowego Słońca, obserwowane
fali, mają różną postać. Ilustruje to
dobrze rys. 3. Z rysunku tego widzimy, że na wszystkich dłu
gościach fali występuje pewne stałe natężenie (linia B na rysunku), na które składają się dopiero zmienne składowe o róż
nym czasie trwania i różnej postaci. Czas trwania i postać tych
zmiennych składowych mamy przedstawione w kółkach pokazujących te właśnie składowe jak gdyby pod mikroskopem
powiększającym silnie skalę czasu. Należy tutaj podkreślić
ścisły związek pomiędzy pojawianiem się tej silnie zmiennej
składowej w promieniowaniu radiorwym a aktywnością Słońca.
Obecnie, np. w okresie małej aktywności słonecznej w zakresie
radiowym, Słońce promieniuje znacznie słabiej niż kilka lat
łemu, w okresie wzmożonej aktywności.
Stałą składową promieniowania, którą w dalszym ciągu
będziemy nazywać p r o m i e n i o w a n i e m
sp okoj n ym
Słońca, nie łatwo oddzielić od składowych zmiennych. Stwierdzono jednakże, że zmienne
składowe mają pewien związek
z aktywnością Słońca, a mianowicie są w przybliżeniu proporcjonalne do powierzchni plam
słonecznych. Jeżeli zatem zaobserwujemy promieniowanie
radiowe Słońca przy różnej powierzchni plam i wykreślimy
tę zależność na wykresie (rys. 3),
to łatwo znajdziemy promieniowanie spokojne Słońca, przedłu
żając otrzymaną prostą do punkRys. 4 - Zależ ność intensywno- tu odpowiadającego
brakowi
ści radiopromien iowania
Słm'!ca
plam
na
powierzchni
Słońca
od liczby plam
i odczytując natężenie.
Gdybyśmy obliczyli z prawa Plancka natężenie promieniowania radiowego Słoi1ca o temperaturze około 6 000°, wynikającej z obserwacji promieniowania widzialnego, to otrzymalibyśmy wartość, leżącą znacznie poniżej naszych możliwości
~bserwacyjnych. Tymczasem wiemy już, że promieniowanie
takie rzeczywiście zaobserwowano. Wynika stąd, że natężeniu
tego promieniowania muszą odpowiadać znacznie wyższe temperatury. Jak pokazały obserwacje, otrzymujemy tu temperatury wynoszące nawet wiele milionów stopni. Jakkolwiek wynik taki wydawał się nadzwyczaj dziwny, astronomorwie nie
zdziwili się nim zbytnio: z badań optycznych widma korony
w

różnych długościach

URANIA
słonecznej wynikało, że temperatury jej sięgać mogą tak wysokich właśnie wartości. Nie jest dziś jeszcze zupełnie jasne,
jaki jest mechanizm "ogrzewania" korony do tak wysokich
temperatur. Należy jednak zaznaczyć, że chodzi tu raczej
o temperatury kinetyczne, a nie o temperatury w potocznym
sensie, które moglibyśmy zmierzyć termometrem, nawet gdyby
istniał termometr na tak wysokie temperatury. W r. 1946 dwaj
uczeni radzieccy I. Szkłowski i W. L. Ginzburg postawili
pierwsi hipotezę, że promieniowanie radiowe powstaje w koronie słonecznej. W roku 1947 obserwacje promieniowania radiowego, przeprowadzone przez uczonych radzieckich podczas
całkowitego zaćmienia Słońca, potwierdziły tę hipotezę. Jeżeli

mianowicie promieniowanie to pochodzi rzeczywiście z korony
słonecznej, rozciągającej się poza tarczą widzialną Słońca, to
nie powinno ono być całkowicie przesłonięte przez Księżyc
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Rys. 5 - Temperatury atmosfery słonecz
nej otrzymywane na podstawie obserwacji
fal radiowych o różnej długości
całkowitego zaćmienia. Obserwacje potwierdziły to
zupełności: na fali o długości 1,5 m około 50% promieniowania pozostawało w momencie całkowitości.
Temperatury, jakie wynikają z obserwacji natężeń promieniowania radiowego Słońca, przy różnych długościach fali nie
są jednakowe. Zmieniają się one od kilkudziesięciu tysięcy

w czasie

w

stopni dla fal centymetrowych do wielu stopni dla fal metrowych (rys. 5). Łatwo to wyjaśnić na podstawie tego, co powiedzieliśmy o rozchodzeniu się promieniowania radiowego w ośrod
ku zjonizowanym, jakim jest atmosfera Słońca. Mianowicie
promieniowanie o różnej długości fali dochodzi do nas z róż
nych warstw w atmosferze słonecznej. Fale o długościach metrowych dochodzą miauowicie tylko z górnych warstw korony
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o bardzo małych gęstościach elektronów i wysokiej temperaturze, natomiast fale centymetrowe - z chromosfery, w której gęstości elektronów są większe, a temperatura niewiele
się różni od temperatury fotosfery.
Widzimy zatem, że rozkład natężeń w widmie spokojnego
promieniowania radiowego Słońca może dostarczyć bardzo cennych informacji o fizycznym stanie atmosfery słonecznej, o rozkładzie w niej temperatur i gęstości elektronów. Należy zwrócić uwagę na jeszcze jedną możliwość badania stanu fizycznego
korony, jaką daje radioastronomia. Istnieją mianowicie punktowe źródła promieniowania radiowego, podobne do gwiazd
normalnych w zakresie widzialnym. Te punktowe źródła mogą
być zakrywane przez koronę słoneczną w czasie ruchu Słońca
po sklepieniu niebieskim. W miarę jak źródło takie jest przysłaniane przez różne części korony, zmieniać się będzie natę
żenie promieniowania radiowego odbieranego od niego. Ze
:i!:mian tych możemy wyznaczyć gęstości elektronów w koronie,
i to w jej najdalszych warstwach. Obserwacje takie były już
wykonywane.
Przy oddalaniu się od środka tarczy słonecznej natężenie
odbieranego promieniowania na falach metrowych spada. Dla
fal krótszych - jak wynika z teorii - powinniśmy otrzymać
znaczne pojaśnienie brzegowe, tzn. większe natężenie, odbierane z okolic brzegu tarczy niż ze środka. Dotychczas pojaśnienie takie niewielkie zresztą - udało się zaobserwować
tylko dla fali o długości 21 cm. Inne obserwacje, wykonane
w czasie zaćmień Słońca na różnych długościach fali nie wykazały tego pojaśnienia, co nie zostało jeszcze wytłumaczone.
Zaobserwowano natomiast efekt inny. Mianowicie, uczeni
francuscy obserwując promieniowanie radiowe Słońca na dłu
gości fali około l m w czasie całkowitego zaćmienia Słońca
stwierdzili, że pochodzi ono nie z obszaru kolistego, lec-L nieco
wyciągniętego, eliptycznego. Asymetrię tę można wyjaśnić
przez wyciągniętą formę korony, szczególnie w okresie małej
aktywności Słońca.

Przeprowadzono również w czasie całkowitych zaćmień
obserwacje polaryzacji spokojnego promieniowania Słońca oddzielnie dla obu półkul. Z teorii bowiem wynika, że jeżeli
istnieje ogólne pole magnetyczne Słońca, to promieniowanie
z obydwu połówek tarczy winno wykazywać polaryzację kołową w przeciwnych kierunkach. Brak takiej polaryzacji wynikający z pomiarów świadczy o bardzo małym natężeniu ogólnego pola magnetycznego Słońca, nie większym od kilku czy

Widok Obserwatorium Astronomicznego we
r:o!udniowej (patrz str. 151)

Wrocławiu

od strony

Galaktyka NGC 4594 w gwiazdozbiorze Warkocz Bereniki. Wyraźnie widoczn~
warstwa ciemnej materii leżąca w płaszczyźnie równikowej Galaktyki

Oryginalny egzemplarz chorobates
z wieku XVII zachowany w Polsce.
Z lewej - widok ogólny, u góry głowica z interesującymi ornamentami (patrz str. 153)

Warszawska rekonstrukcja trikwetrum Kopernika. Ruchoma listwa z przeziernikami
.nastawiona możliwie najbardziej pionowo. Jak widać na fot. z prawej umiejscowienie
śruby mocującej uniemożliwia nastawlenie przyrządu na zenit tpatrz str. 155)

Względne

rozmiary średnicy Słońca obserwowanego z różnych
z Merkurego w punkcie przysłonecznym, 2 - Merkurego w
odsłonecznym, 3 - Wenus, 4 - Ziemi, 5 - Marsa, 6 - Jow~.
turna, 8 - Urana, 9 - Neptuna (do artykułu J. Gadomskiego, patrz
l -
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planet :
punkcie
7 -Sa str. 131)

Gromadd kulista M5, NGC 5904. Zdjęcie S-metrowym teleskopem
M. Czernika, patrz str. 135)
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kilkunastu erstedów, zgodnie z wynikami otrzymanymi ostatnio
z innych obserwacji.
W zakresie decymetrowych długości fali stwierdzono występowanie składowej bardzo w o l n o z m i e n n ej, nałożonej
na stałe tło spokojnego promieniowania Słońca. Okres zmian
tej składowej, wynoszący około 28 dni, tzn. równy w przybliżeniu okresowi obrotu Słońca dokoła osi, wskazywał na
związek z plamami słonecznymi. Natężenie tej składowej zależy od powierzchni plam na tarczy Słońca. Obserwacje wykonane później zarówno w czasie zaćmień Słońca, gdy przysła
niająca tarcza Księżyca pozwalała na lokalizację położeń źródeł
promieniowania, jak i za pomocą australijskiego interferometru o 32 antenach wykazały, że promieniowanie to ·pochodzi
z małych obszarów, położonych w bezpośrednim sąsiedztwie
plam słonecznych. Promieniowanie to wykazuje kołową polaryzację zgodnie z tym, co przewiduje teoria dla rozchodzenia
się promieniowania w ośrodku zjonizowanym w obecności silnego pola magnetycznego plam.
Dla wytłumaczenia mechanizmu powstawania tego promieniowania uczeni radzieccy W. L. G i n z b u r g i G. G. G e tm a n c e w zwrócili uwagę, że może ono być wytwarzane w tzw.
kondensacjach koronowych, tj. obszarach o zwiększonej gęsto
ści elektronów i temperaturze, położonych w koronie słonecz
nej nad plamami. Temperatury tych obszarów sięgają wielu
milionów stopni.
Na falach metrowych zauważono występowanie nieregularnie zmiennej składowej o bardzo dużym natężeniu i okresie
trwania rzędu kilku godzin czy nawet dni. Składową tę nazwano pro m i e n i o w a n i e m b u r z l i w y m. Stwierdzono
polaryzację kołową tego promieniowania i przekonano się, że
powstaje ono wysoko w koronie słonecznej. Towarzyszy ono
zwykle plamom o bardzo dużej powierzchni. Temperatury
odpowiadające natężeniu tego promieniowania sięgają wartości
kilkuset milionów lub nawet kilku miliardów stopni.
Jednym z bardzo ciekawych zjawisk występujących na powierzchni Słońca są tzw. erupcje chromosferyczne. Są to
obszary powierzchni Słońca, zwykle w sąsiedztwie plam, szczególnie silnie wypromieniowujące promieniowanie linii widmowej Ha wodoru. Pojawieniu się ich na powierzchni Słońca
towarzyszy olbrzymi wzrost promieniowania nadfiolettowegp
i wysyłanie przez Słońce promieniowania korpuskularnego
w postaci szybkich cząstek naładowanych elektrycznie. Oba te
promieniowania, dochodząc do ziemi, wywołują w atmosferze
ziemskiej zjawiska zórz polarnych, a także zaburzenia w od-
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biorze radiowym i zmiany w natężeniu pola magnetycznego
Ziemi, znane pod nazwą burz magnetycznych. Stwierdzono
również, że pojawieniu się takich erupcji na powierzchni Słońca
towarzyszy wzrost natężenia promieniowania radiowego trwający po kilka minut na wszystkich długościach fali. Tę skła
dową zmienną nazwano p r o m i e n i o w a n i e m wy b u c h owy m (rys. 3). Obserwując to promieniowanie równocześnie
na różnych długościach fali, stwierdzono, że pojawia się ono
najpierw na falach krótszych, a potem dopiero na długich
(rys. 6). Nasunęło to przypuszczenie, że promieniowanie to
powstaje w pewnych obszarach poruszających się w górę w koronie słonecznej z dużymi prędkościami, rzędu setek km/sek.

Rys. 6

Obserwacje kierunku, z którego rozchodzi się promieniowanie
wybuchowe, potwierdzają tę hipotezę. Przypuszcza się dzisiaj,
że to promieniowanie powstaje w jakimś makroskopowym procesie emisyjnym, związanym z ruchem naładowanych cząstek
w koronie słonecznej, które następnie opuszczają Słońce w postaci promieniowania · korpuskularnego i docierając do Ziemi
wywołują opisane wyżej zjawiska geofizyczne.
Oprócz tego promieniowania wybuchowego obserwuje się
jeszcze, szczególnie na falach metrowych, gwałtowne wzrosty
natężenia promieniowania, trwające zwykle kilkadziesiąt sekund, a zwane wybuchami izolowanymi. Nie można ich powią
zać z żadnymi optycznymi zjawiskami obserwowanymi na
Słońcu. Przypuszcza się, że powstają one przy jakichś zaburzeniach elektrycznych występujących w koronie.
·
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Wiadomości otrzymywane z radioastronomicznych obserwacji Słońca wspaniale uzupełniają wiadomości, uzyskane z obserwacji optycznych. Są one również niezwykle ważne z tego
względu, że wyniki otrzymane dla Słońca najbliższej gwiazdy - są pomocne przy interpretacji promieniowania radiowego, odbieranego z różnych obszarów przestrzeni wszechświata.

KRONIKA
O asymetrii plam
słoneczne

słonecznych

olbrzymimi wirami materii wytwarzaj ą cymi
gł ębok ie leje na powierzchni Słońca . Od pewnego czasu istnieje hipoteza, że te leje są pochylone w kierunku ze wschodu na zachód (por.
Urania 24, 307 (1953). Tę hipot e zę potwie rdził ostatnio obserwacyjnie
radziecki astronom C z i s t i ak o w, zwracając jednocześnie uwagę, iż
przyczyną tego jest prawdopodobnie różna prę dkość obrotu Słońca na
różnych głębokościach. Gł ęboki lej, jaki stanowi plama słonecz na, jest
inaczej popychany przez warstwy górne niż dolne i wskutek tego
następuje jego pochylenie. Dokładne obserwacje pochylenia plam sło
necznych będą mogły posłużyć do wyznaczenia tych różn ic prędkośei.
[Wg Astrcmomiczeskij Cirkuiar 150, 9 (1954)]
K. R.
Plamy

są

Możliwości łączności

radiowej

między

- być może - naw niedalekiej przyszłości, poważnym zagadnieniem będzie
nawiązanie radiowej łączności międzyplanetarnej.
Dla celów łączności międzyplanetarnej należałoby użyć fal bardzo
krótkich, o długościach znacznie poniżej 6 m. Fale takie mogą się swobodnie rozchodzić poprzez zjonizowane warstwy atmosfery. Jeżeli zało
żymy, że stosunek odbieranego sygnału do szumów w aparaturze musi
być lepszy niż 1000 i że przy przejściu przez jonosferę sygnał ulegnie
dziesięciokrotnemu osłabieniu, to przy użyciu nadajnika na fali 3 cm
i anten odbiorczej i nadawczej o średnicy około 2 m, dla pewnej łącu
ności między Ziemią i Księżycem potrzebna będzie moc około 0,3 W,
a więc bardzo niewielka. Przerwa między zakończeniem nadawania
a odebraniem początku odpowiedzi wyniesie około 2,6 sek .
Dla uzyskania w tych samych warunkach łączności z Marsem potrzebna będzie moc około 7 kW. Przerwy b~dą wynosiły w tym wypadku
około 6 min. Można by użyć znacznie mniejszej mocy, ,gdyby zamiast
łączności fonrcznej zadowolić się łącznością telegraficzną.
[Wedł. G. O. Smith. J. Brit. Interpianet. Soc., 12 13 (1953)).
O. C.
Przy

stąpie

podróżach międzyplanetarnych, mogących

planetami

już
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Obserwacje centrum Galaktyki na.

częstości

400 MHz.

Badano okolice środkowej części Drogi Mlecznej . W okolicy centrum Galaktyki (współrzędne Z= 377,9o, b = - l ,Oo) znaleziono silne
źródło promieniowania radiowego. Temperatura anteny na częstości
400 MHz wynosiła dla maksimum tego źródła około 400° K. Leży ono
na tle o temperaturze około 200° K. O rozmiarach źródła nie można na
razie nic dokładnie powiedzieć. Są one w każdym razie mniejsze niż
połowiczna szerokość kierunkowej charakterystyki anteny, która wynosi 2°. Jako antena służyło zwierciadło paraboliczne o średnicy około
25 m. Było ono zmontowane nieruchomo na powierzchni ziemi i pokryte siatką o oczkach około 13 mm. W ognisku paraboloidu, na maszcie
o wysokości 13 m umieszczony był dipol z reflektorem. Przez pochylanie masztu można było zmieniać kierunek, z którego odbierano promieniowanie. Jako poziom odniesienia służyło radio-źródło Centaur A.
Badania powyższe mają duże znaczenie dla poznania centralnej czę
ści Galaktyki, gdyż obserwacje optyczne są utrudnione z powodu nieprzeźroczystości tego obszaru. Również obserwacje w podczerwieni nie
dają wyniku.
Kilka innych obserwacji radioastronomicznych również potwierdza
istnienie w tej okolicy silnego radioźródła. Próby pomiaru rozmiarów
źródła na częstości 100 MHz nie dały, jak na razie, pewnych wyników,
wydaje się, że rozmiary źródła leżą między 0,5o a 10.
[R. X. McGee. J. G. Bolton, Nature, 173, 985 (1954)].
O. C.

OBSERWACJE
Bolidy obserwowane w okresie ed października. 1953
do października. 1954 roku
W pomzszej tabeli zestawione są dane nadesłane przez czytelników
dotyczące ]Ileteorów jaśniejszych od l mg, zauważonych w okresie
od października 1953 do października 1954 r. przez następujących obserwatorów:
L. A b r a m a (nr 31), M. B orz y m i ń s k ą (nr 1), M. Czerni k a
(nr 21), E. Gr z y b a (nr 5), W. J o d ł o w ski e g o (nr 8), Kuj a wski e g o (nr 3), H. N o w ak a (nr nr 7 i 9), A. P a c h o l czy k a (nr
nr lO do 20 oraz nr nr 22 do 30) , J. W i t k o w ski e g o (nr 2) , E. Z agórską (nr 6), W. Ziółkowski e g o (nr 4).
Kolumny l, 2, 3, 8 i 9 tablicy nie wymagają objaśnienia. W kolumnie
4 podany jest czas przelotu bolidu w sekundach. Kolumna 5 tablicy zawiera czas trwania śladu w sekundach, 6 - maksymalną jasność meteoru w wielkościach gwiazdowych. W kolumnie 7 podana jest barwa
meteoru w następującej skali: zielonkawa = - 3. białoniebieska = - 2,
meb1eskawobiała = - l, biała = O, żółtawobiała = 1. białożółta = 2.
jasnożółta = 3, żółta
4, ciemnożółta = 5, czerwonawożółta = 6, pomarańczowa= 7, żółtoczerwona = 8, czerwona= 9, ciemnoczerwona = 10.
Meteory nr 7,. nr 17 i nr 22 wybuchnęły w czasie przelotu . Bolid
Uranii,

=
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miał kilkanaście rozjaśnień w
wahała się nieregularnie od 4
najjaśniejszy w środku toru. Bolidy

czasie lotu, jego wielkość gwiazmg do - 4 mg. Meteor nr 27 był
nr 8 i nr 31 wyrzucały w czasie
lotu odpryski. Ciekawym zjawisk1em nył przelot meteoru nr 5. Boiid
ten eksplodował w punkcie o współrzędnych rekt. = 7h tom, dekl. = +18°
nr 22
dowa

_1

Nr

1
2
3
4

5

i__

3

Data
obserwacji

c. s. E.

a

to 1953

'l7 10
H11

' 12
25 12
3
4
28
28
12
19
19
19
19
20
22
24
24

2!1
26
'!!.7

2 1954
2
3
5
8
8
8
8
8
8
8
8
8
24- 8
24 8
26 8
26 8
26 8
26 8
26 8
26 8
26 8

2~

9

6

7
8
9

10
11

12
13
14

15
16
17
18
19
20
21
2'Jl
23
24.

4
5
-- --

2

s

291 44, 99
30
31 13 10

h

Ślad

6

7

8
Współ.

---J.

B.

sek. sek.

mg.

mg.

2 120

4·

-1
-4
-3
-2
-2

+4,
-3
-3
-3
+3

o
6

-1
-2

P.

lll

19
22
18
18
2

38
13
40
32
32

23
19
20
21
20
23

06
11
41'>
O"!

43
55
23 57
25 21)
25 40
22 25
21 15
21 03
23 45
24 16
24 'Jl5
22 20
23 33
23 43
23M
24 14
24 47
24 59.!
2:3 03
21 30
21 48
22 45

-

3
5

-

3
~

l

5
7
l

2
l

2

-

o
3

o
3
3
o
3
o

lfz

o

3

1

l

3
o

-

3
2
2
4

5
4
2
3
l;z
2
1

4

3
5

o

o
o
3

5

o
3
4
4
o
1
o
9

- l :.Z

-4
-4
-1
-4
-3
-3
-l

- "'...

-4

-1
-5
-2
-1
-1
-1
-1
-1
-2
-2
-5
-4
-2
-6

rek t.

9

J

pocz.

Wsp.

dekl.

rekt.

końca

l deki.

h_m, _o , h_m,_o

1f>O wzdł. połurl. N~::>
4 30 +47
5 70 +46
23 ou -t-30 22 55 +19
13 15 +32
30 - 3
5 30 + 8
+8 10 00 +10 12 30 +o
-1
3 20 +30
6 40 + 3
o 5 00 +55 2 30 +40
-l
16 50 +as 14- 20 +H
- 10 20 +70 12 5() +50
o 20 +70
o 50 +34
-1
14 10 +5'1! 13 10 +H
-·-0 19 50
+12 20 (J() + 4
+8 l!J 10 +l~ 19 30 + 7
- 18 10 +43 17 JO +49
+4 17 40 +27 16 25 +10
-1 18 15 +16 18 30 +27
o 22 15 + 3 20 00 +3t.
+7 23 55 +17 21 15 +13
o 2 50 +18 l 50 +13
9 uo +!>3
+9 13 30 +57
o 18 30 +40 15 10 +68
-2 13 20 +6J 16 45 +43
-1 16 40 +22 16 55 +13
-5 21 15 +31 19 15 +27
O JO +50
o
3 20 +58
o 2 25 +55 19 20 +60
+7 18 00 +l57 17 00 +53
o 14 50 +48 2ll 50 +55
9 19 50 - 3 20 10 -30
21 16 +27 22 27
?
-~
łuk

e

rozpadając się

na trzy części, z których dwie, jaśniejsze, zgasły w punktach podanych w kolumnie 9 tablicy.
Zjawisk akustycznych w czasie przelotu wszystkich meteorów wyszczególnionych w tablicy nie było.
Meteory od nru 11 do 20 oraz od nru 22 do 30 zauważone były w Obserwatorium Astronomicznym Uniwersytetu Warszawskiego w Ostrowiku

O..= 1h 25m 40S,84, IP = 52o 05' 22",9 h = 138m npm.),
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nr 8 w Obserwatorium Astronomicznym Uniwersytetu Warszawskiego
(Al Ujazdowskie 4), nr 2 w Obserwatorium Astronomicznym Uniwersytetu Poznańskiego, nr l w Grodzisku Mazowieckim, nr 4 w Damastawku (woj. poznańskie), nr 3 w Łodzi, nr 5 w Radomiu (Żeromskiego 7),
nr 6 w Warszawie (ul. Radomska 22), nr nr 7 i 9 w Piekarach Sląskich
(ul. Mirkiewtcza 81. nr 10 w War szawi e (Żoliborz), nr 21 w Otwocku
(ul. 22 Lipca), nr 31 w Bilsku (pow. Kraśnik Lubelski).
Zestawił

Andrzej Pacholczyk

Meteory

Aby nawiązać ściślejszą łączność z
bieżącego numeru Uranii uruchamiamy

począwszy od
poświęcony obser-

obserwatorami,
stały
b ę dą

dział

wacjom meteorów. W niniejszym dziale
umieszczane streszczenia
drobn iejszych prac poszczególnych obserwatorów (niektóre prace będą
drukowane w całości), podawane pozycje radiantów słabych rojów, wymagających obserwacji, omawiane niektóre metody badań meteorów,
wreszcie drukowane będą odpowiedzi na pytania obserwatorów.
Prosimy koła młodzi e żowe, istniejące i działające przy wielu szkołach,
o nadsyłanie nam wyników swych obserwacji. Każda nadesłana praca
znajdzie oddźwięk na łamach niniejszego działu w ciągu kilku miesięcy
od daty jej otrzymania.
Ob. K a c p e r s k a przysłała nam wyniki obserwacji meteorów, dokonanych wraz z o b . K. K ę d z i er s k ą w dniu 25 sierpnia 1954 r. w godzinach 20h,15m 22h.OOm c. s. e. w Łodzi. W ciągu 1,75 godzin obserwacji
zauważyły 9 meteorów. Z nadesłanej mapki wynika, że trzy spośród
zaobserwowanych meteorów należą prawdopodobnie do roju ni Cep.
Rój Leonid obserwował w dniach 17-20 listopada 1953 r. w Łodzi
Czesław O b a r a. Obserwacje te prowadził w drugiej połowie nocy (godziny nie podane) . Ogółem zauważył 8 meteorów, w tym 4 należące
do roiu.
Podajemy położenia radiantów rojów m eteorów promieniujących
w maju.
N11zwa roju

Wspólrzędna r~di11ntu
rekt.
h

Ela Aquarydy
Teta Koronidy

15,50

aktywności

roju

dekl.
m

o

22,30
h

l - Okres

1
m

+

30. IV.

8.

~l.

31. V.

V.

o

34

V.

Andrzej Pacholczyk
WŁODZIMIERZ

ZONN

ASTROFIZYKA OGÓLNA
z prz~pisem
STEFANA PIOTROWSKIEGO
PWN 1955, s. 398, rys. 179, zł 31,90.
T r e

ś ć

badań

: Cz. I. Metody badań astrofizycznych; Cz. II. Główne wyniki
astrofizycznych. - · Przy p i s : Wewnętrzna budowa gwiazd.
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OKŁA D KA

Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu
im. B. Bieruta we Wrocławiu
Projekt

utworzenia

obserwatorium

we

Wrocławskiego

Wrocławiu

powstał
już
Założyci elem
kierował obserWieży Matema-

w roku 1705. Otwarto je jednak dopiero w roku 1790.

i pierwszym dyrektorem był A. L. J u n g n i t z, który
watorium do 1831 r., obserwatorium mieściło się w tzw.
tycznej głównego budynku Uniwersytetu. Po Jungnitzu dyrektorami
obserwatorium byli L. P. B o gusła w ski (1832-1851), J. G a 11 e
(1851-1897) , F. J. Franz (1897-1913), A. Wilk e n s (1916-1925) i od
r. 1926 do 1945 E. S c h o e n b er g.
Położenie Obserwatorium Wrocławskiego na głównym budynku uniwersytetu w środku miasta nie sprzyjało rozwojowi obserwacji astronomicznych, wiqc już w drugiej połowie XIX wieku Galle zabiegał o przeniesienie obserwatorium na dogodniejsze miejsce. Przeprowadzono to
dopiero w latach 1920--1930 przez wybudowanie obserwatorium w Parku
Szczyt nickim w miejscu, gdzie znajduje się obecnie. Najpierw zostały
ustawione instrumenty południkowe, a potem w latach 1928-1930 wybudowano główny budynek (przed~tawiony na okładce ) , mieszczący
refraktor 203 mm. W r. 1930 obserwatorium zostało przeniesione całkowi
cie do nowego pomieszczenia.
Po przeniesieniu obserwatorium astronomicznego na nowe miejsce
zaczęła rozwijać się szybko działalność obserwacyjna. Główne prace
dotyczyły wyznaczeń położeń gwiazd za pomocą instrumentów południ
kowych i pomiarów gwiazd podwójnych za pomocą refraktora.
Po objęciu kierownictwa obserwatorium przez Schoenberga rozwinęły się prace astrofizyczne, w szczególności fotometria planet. Przybyły
wtedy obserwatorium dwie filie, jedna w roku 1932 o 60 km na pólnoc
od Wrocławia w Białkowie, druga w roku 1934 w Afryce Południowo
Zachodniej w miejscowości Windhuk na wysokości 1700 m nad poziomem morza.
Budynki obserwatorium we Wrocławiu niewiele ucierpiały od działań wojennych w roku 1945. W październiku tegoż roku kierownictwo
obserwatorium objął niżej podpisany. Zasadnicze instrumenty ocalały
z wyją1kic m reflektora horyzontalnego. którego 32 cm zwierciadło wklę
słe zostało rozbite. Zaginął obiektyw 18 cm od astrokamery, nie zastano
również chronometrów, maszyn do liczenia, wielu książek i wydawnictw.
W roku 1945, dla umożliwienia dalszego rozwoju obserwatorium, jego
teren został powiększony z X ha do 2 ha. Plan prac wstępnych obejmował
zorganizowanie obserwacji zarówno astrometrycznych, jak i astrofizycznych oraz ~zkolenie astronomów. Obcenie we Wrocławiu czynnych jest
5 instrumentów, którymi wykonywane są prace z zakresu astrometrii
i astrofizyki
A. Astrometria południkowa. Obserwacje są wykonywane 16 cm instrumentem przejściowym Repsolda (wyznaczanie rektascensji) i 16 cm
kołem wertykalnym Repsolda (wyznaczanie deklinacji). Od roku 1949
Obserwatorium Wrocławskie uczestniczy w dużej pracy zbiorowej zaplanowanej przez astronomów radzieckich i znanej pod nazwą "katalog
słabych gwiazd". Na podstawie obserwacji z lat 1950--1953 P. Rybka
i J. Ku b i k o w s k i opracowali katalogi współrzędnych 560 gwiazd
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fundamentalnych katalogu słabych gwiazd w układzie FK3 1). W planie
dalszej pracy jest wyznaczenie współrzędnych absolutnych tych gwiazd.
B. Fotometria fundamentalna. Refraktor 203 mm został zaopatrzony
w roku 1950 w aparaturę fotoelektryczną z powielaczem elektronowym.
Program obserwacyjny obejmuje fundamentalne pomiary jasności gwiazd
(w pobliżu tzw. pól Kapteyna) w dwóch barwach.
C. Spektroskopia. W 1953 roku obserwatorium otrzymało 30 cm aluminiowane zwierciadło paraboliczne o ogniskowej 11 m. Przy teleskopie
zainstalowano spektrograf kwarcowy. Obserwacje dotyczą widmowej
fotometrii planet (Jowisza, Marsa, Saturna) oraz szczegółów na powierzchni Słońca .
D. Obsenpacje słoneczne. Do obserwacji służy 11 cm refraktor zaopatrzony w okular słoneczny i kamerę fotograficzną Zeissa. Tematem badań kierowanych przez J. M c r g e n t a l er a są plamy słoneczne.
E. Inne prace. W latach 1950 i 1952 ukazały się dwa katalogi wielkośri
gwiazdowych gwiazd w pobliżu bieguna, opracowane przez
E. Rybkę na podstawie obserwacji wykonanych we Lwowie w latach
1937 i 1939. W oparciu o obserwacje wykonane we Lwowie J. Mergentaler ogłosił pracę o asymetrii krzywych zmian blasku gwiazd zaćmienio
wych oraz wyniki badań nad innymi gwiazdami zmiennymi, A. O p o ls ki zaś - wyniki badań nad cefeidami w trzech barwach. S. Kos ib o w a wykryła i opracowała 21 gwiazd zmiennych z gwiazdozbioru
Centaura.
Badania teoretyczne i ra'c hunkowe dotyczące zagadnień zakresu astronomii klasycznej i astrofizyki. S. W i e r z b i ń ski opracował orbitę
definitywną komety Reida (1925 III) i 5 orbit gwiazd podwójnych. Program prac obejmuje różne zagadnienia gwiazd podwójnych zarówno od
strony matematycznej, jak i astrofizycznej, a w szczególności opracowywane są zagadnienia związane z ewolucją gwiazd. Poza tym opracowuje się zagadnienia dotyczące promieniowania gwiazd i pewnych zagadnień dotyczących Hertzsprunga Russella. Obserwatorium jest zwią
zane z katedrą astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego szkolącą studentów astronomii. Katedra astronomii zatrudnia 12 pracowników naukowych w tym trzech profesorów.
Engeniusz Rybka
PRZEGLĄD

WYDAWNICTW

Z okazji Roku Kopernikowskiego ukazalo

się

w PoZsce wiele

książek

o Koperniku. Większości z nich nie mieliśmy dotąd możności omówić.
Poczqwszy od tego numeru, który ukaże się w maju - miesiącu śmierci
Kopernika, rozpoczynamy druk cyklu recenzji z tego zakresu.
REDAKCJA

Henryk B ary c z, Mikotaj Kopernik - . wielki uczony Odrodzenia
(PWN, 1953, str. 80).
Spośród wydawnictw popularnych Roku Kopernikowskiego na wyróżnienie zasługuje praca H. B ary c z a. Autor zwłaszcza dobrze przedstawia epokę, na której tle rozgrywa się dramat naukowy, jakim można
by nazwać reformę modelu świata KO!Pernika. Styl interesujący. Barwny
opis środowiska i życia astronoma.
"Trudno spotkać drugą równie wi.ełką postać" - pdsze autor na
1)

Patrz

artykuł

P. Rybki Urania, tom XXIV, str. 136 (1953).
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wstępie "która by przyniosła tak szczupłą ilość faktów w swej autobiografii, która by wykazywała tyle luk w przebiegu życia, kształtowa
niu myśli i działania naukowego, która by wymagała tyle żmudnych wysiłków w ich rekonstrukcji".
Istotnie. O młodości Kopernika nie wiemy prawie nic. Okres jego
początkowych studiów jest zupełnie nieznany. Z czasów scholarskich
w Akademii Krakowskiej dysponujemy jedynie jego immatrykułą. Nie
lepiej jest udokumentowany długoletni pobyt Kopernika w Italii, który
dał zaledwie kilka przekazów zachowanych w aktach.
W dalszej części monografii autor oświetla ciekawie pracę społeczną
i administracyjną Kopernika na Warmii i jego stosunek do Zakonu,
Prus i Polski. Centralne zagadnienie - trud tworzenia nowego systemu
~wiata w warunkach zupełnej samotności i poleganiu tylko na sobie
samym - nie uszedł czujności autora, który zużytkował tu wyniki now~ch dociekań kopernikanistów.
A teraz kilka usterek. W tekście przewija się kilkakrotnie słowo
,.Wittenberga", jakkolwiek na okładce książki Kopernika De lateraribus
et angJLlis tl"iangulorum ... czytamy: "Executum Vittembergae". Podobnej
pisowni używa L. B i r k e n m aj e·r w. dziele Mikolaj Kopernik (str. 296,
297, 500, 591 i ino e).
Str. 4: portret sztrasburski Kopernika nie jest jedyny, jak twierdzi
autor. Wiarygodniejsza jest kopia innego portretu, przechowywana przez
parę wieków w gimnazjum w Toruniu (obecnie na ratuszu). Str. 46: autor
mówi o zmierzenlu "paralaksy księżyca od ziemi" utożsamiając w ten
ioposób odległość Księżyca z kątem. Str. 52: ma być oczywiście r. 1495,
a nie 1945. Str. 59: ma być "Vistulae" zamiast "Istolae". Str. 60: z nowilzych badań (odnalezienie w Krakowie 5 listów Kopernika z Olsztyna)
Wynika, że Kopernik nic tyUco pierwsze półrocze 1521 r. spędził w Olsztynie, ale przebywał tam już co najmniej od marca 1520 r. - Str. 73:
autor podaje jako szerokość geograficzną Fromborka, przyjętą przez
Kopernika + 54° 19' 30", któr<1 C i m b er miał podwyższyć o 2 3/4'. Jeżeli
Wprowadzimy tę poprawkę, to otrzymamy +5-1° 22' 15", a nie -l--54° 21'
34", jak podaje autor. Pomiary Cimbera, jakkolwiek uwzględniały refrakcję astronomiczną, czego Kopernik nie czynił, były też obciążone
pewnym błędem instrumentalnym, gdyż w owych czasach nie znano
jeszcze dokładnie teorii poprawnego posługiwania się sekstansem. Dzisiaj
istotm.ie przyjmuje SJię dla szerokości geograJ)icznej Fromborka wartÓść
f-54° 21' 34", lecz nic opiera sic; ona na pomiarach Cimbera. Ksic;życ,
Ziemia i Słońce jako imiona własne pisze się wielkimi literami.
To byłyby usterki natury merytorycznej, wymagające korekty w na!itępnym wydaniu.
Jan Gadomski

Z KORESPONDENCJI
Oryginalny egzemplarz chorobates
jakiego używał Kopernik, zachowany w Polsce.
W numerze 7 R. XXV "Uranii", str. 224-225, omówiłem prz,yrząd
niwelacyjny "chorobatcs", jakiego używał Koper n lik, i podałem na
wkładce reprodukcję takiegoż przyrządu z czasów Kopernika. Otóż zachował się oryginalny egzemplarz tego przyrządu, chociaż pochodzący
z czasów o sto lat późniejszych. Jest to kilkudziesięctiocentymetrowa listewka z rowkiem pośrodku, połączonym z dwoma bocznymi otworami,
ustawiona na drewnianym trójnogu, wysokości norma,l ncgo statywu
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fotografiicznego, podobnie jak to widzimy na wspomnianym drreworycie
z czasów Kopernika. U końców listewki umieszczono przezierniki do
niwelowania i małe piony. Cztery t.akież piony otaczają ozdobną głowicę,
za pomocą której listewka jest złączona z trójnogiem (porówn. fotografię
na wkładce). Ornamentyka głowicy wskazuje wyraźnie na1 pierwszą połowę wieku XVII. Rowek nie wykazuje śladów przymocowania j.akiejś
szklanej rurki i jest dobrze wygładzony_ Nalewano więc do niego wodę
z góry, za każdym r.a:zcm obserwując jej poziom w skrajnych otworach,
podobnie jak w przyrządzie na reprodukowanym drzewo~yde, gdzie stojąca obok nalewka z wodą wyraźnie wskazuje nru jej nalewanie za każ
dym razem. Uproszczony i zredukowany, lecz jeSizcze Z[l!Chowany, sy,s.tem
pionów kontrolował poziom wody i jego dokładność. Należałoby sprawdzić jeszcze ornamentykę, której charakter, obcy dla nas jak i dla wyrobów niemieckich tego czasu, trzeb.a1 zestawić z zruchowanym:i okazami
broni szwedzkiej z epoki "Potopu", gdyż tradycja o t,ym przyrządzie
mówi, iż jest to przyrząd niwelacyjny szwedzki z okresu wojen w Polsce w XVII w., co zdaje się być zupełnie możliwe.
Pierwszą wiadomość o tym przyrządzie niwelacyjnym, znajdującym
się w Obserwato.r ium Astronomicznym w Wa!I"szawie, podał dr K. Rudn i ck i w Uranii tom XXIV, nr 10, str. 300, a więc 25. IX. 1953 r. Szkoda,
że organizatorzy wystawy kopernikowskiej w Politechruice Warstzawskiej
otwa'r tej w kilka tygodni później, nie zadali sobie trudu zobacze:ruia
tegoż przyrządu, jak widzimy, tak bliskiego kO(per:ruil\wwskiemu "chorobates", choć sto lat późniejszego. Uniknęliby konstruo,w ania całkowicie
fantastycznego i histo1rycznie nie udokumentowanego "hydroskopium",
reprodukowanego w "Uranii" (tom. XXV, nr. 2, str. 4 wkładki), a zwiedzający mieliby okazję zobaczenia jedynego zachowanego w Polsce
przyrządu, bliskiego przyrządowi Kopernika, znajdującego się na miejscu w Warszawie.
Dr Tadeusz Przypkowski
Po raz ostatni w Spt'awie uwag dra T. Przypkowskiego
o wystawie kopernikańskiej na Politechnice Warszawskiej
Już w numerze
nował poprawność

7 Uranii z r. ub. dr T. Przypko w ski kwestiokonstrukcji "chorobates··, demonstrowanego na wystllwie kopernikowskiej Folitechniki Warszawskiej. Sprawę pominęliśmy
milczeniem. Dr T. Przypkowski nie doczekawszy się odzewu po raz drugi
daje publicznie wyraz swemu niezadowoleniu z naszego modelu "chorobates" na wystawie. Dziwi nas, że dr T. Przypkowski postawił nam
ów za.r zut, zapewne jedllJOcześnie wiedząc, iż oparliśmy się na ilustracji
z autorytatywnego dzieła L. A. B i r k e n m aj er a M. Kopernik, str. 337
(zresztą odtworzonej w numerze 5 Uranii, 1953 r.). Podobnie jak w przypadku innych modeli, chodziło nam przede wszystkim o zilustrowanie
idei narzędzia tzw. naczyń połączonych, która i tym razem n.ie została
spaczona. Więc, czy w istocie owa konstrukcja jest całkowicie fantastyczona?

Dr Przypkowski, zap.atrzony w ornamentykę, dotkliwie odczuwa
wszelkie niedokładności na tym polu, nie doceniając tymczasem znaczenia ścisłości naukowej, czego dał wyraz przez poczynienie wiadomych
błędów w ko~strukcji astrolabium lub np. przez zaakceptowanie (a może
redakcję) opisów do modeli instrumentów w sali kopernikowskiej Wystawy Odrodzenia w Muzeum Narodowym, gdzie m. in. czytaliśmy:
" ... instrumentum parralacticum.•. ", " ... określić kąt między pionem a gwiazdą ... ", " ... sfera armillarna to sieć odpowiednio połączonych kół...", " ... przy
pomocy wizjerów można było określić współrzędne ... ", " ... kwadmnt sta-
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nowi kwadratowa płyta drewniana ze skalą stopniową w ćwierćkotu
i kółkiem w jego centrum ...", ". .. kąt wysokości Słońca we firmament" 1).

Skoro jestem przy słowie, pozwolę sobie ustosunkować się do jednej
jeszcze notatki dra T. Przypkowskiego, zamieszczonej w numerze 8
Uranii z ub. r. Otóż oceniając dobrą wolę autora notatki, w której
dopuszcza on nawet możliwość "w i c l k i e j z a sług i" xekonstruktorów warszawskich, stwierdzić muszq, że pozostała treść notatki zaciemnia meritum sprawy. Obawiam się, że dr Przypkowski nic zrozumiał
istoty różnicy, jaka zachodzi pomiędzy naszymi modelami sfery armilarnej. Różnica nie na tym polega, że za pomocą naszej rekonstrukcji wyg o d n i ej jest obserwować, zaś za pomocą jego mniej wygodnie lub
na odwrót... I nie w tym sedno, że niektórzy astronomowie przed i po
Koperniku jakoby obserwowali instrumentem typu - nazwijmy go jędrzcjowskicgo, a dopiero Kop e r n i k i w ślad za nim nowocześni
astronomowie wprowadzili rzeczoną poprawkę. Sedno sprawy polega
na tym, że sfera armilarna projektu jędrzcjowskiego bez przeprowadzenia przeróbki (o której pisałem z zastrzeżeniami w numerze 6. Uranii,
str. 191, w. 30-35 od dołu), nic może być użyta do obserwacji. By~
może, że dr T. Przypkowski, wspominając o istnieniu różnych typów
sfer armilarnych, napotyka różne ze względu na przeznaczenie sfery
w układzie równikowym i takież w układzie ekliptycznym. Poza tym
dr T. Przypkowski niefortunną wybrał ilustrację dla podtrzymania swej
racji. Z rysunku na wkładce (Urania, nr 8, 1954) przedstawiającego sferę
armilatrną Regiomontana nie wynika, że konstrukcja tej sfery pokrywa
się z jqdrzejowską koncepcją. Wnikliwe oko dostrzeże w nim raczej
potwierdzenie naszej koncepcji, zgodnej z ideą Kopernika. A w każdym
razie ze względu na nicidealną czytelność drzeworytu można by się co
najmniej dopatrzyć dwuznaczności.
Wreszcie protestuję przeciw użyciu niewybrednego zwrotu "bardzo
niedokładny i mętny ... ", jakiego dr Przypkowski użył w stosunku do
tekstu Kopernika dotyczącego konstrukcji instrumentów. Dla czytelnika
znającego przedmiot astronomii sferycznej treść jest jasna i nie wzbud7.a
wątpliwości.

Ludosław

Cichowicz

W tej samej sprawie

Dyskusja w sprawie poprawności warszawskiej
jędrzejowskiej
(krakowskiej) rekonstrukcji narzędzi Kopernika rozszerza się coraz
bardziej. Ze skromnych lamów Uranii przeniosła siq już do kwartalnika
Postępy Astronomii (tom II, tr. 205, 1954 r.) i tymczasem tnie zanosi się
na szybkie rozstrzygnięcie sporu. Z tym większą przyjemnością mogę
stwierdzić, że przynajmniej jeden punkt dyskusji, dotyczący budowy
warszawskiego modelu trikwetrum, przestaje być aktualny. Jak wiadomo, jedna ze stron biorących udział w dyskusji twierdziła, że jest
słuszne, iż ten model pozwala na obserwacje w zenicie (por. Urania
tom XXV, str. 49, 190 oraz Postępy Astronomii, tom II, str. 205), druga
iż jest to błqdne (Urania, tom XXV, str. 128).
Niedawno mając możność obejrzenia o::obiście omawianego modelu
ze zdziwieniem stwierd7.iłem, że listwa z przeziernikami nic daje się
w nim w ogóle ustawić pwnowo, chyba po usunięciu śruby mocującej
Powinno być " ... instrumcntum parallacticum ... " , " ... wyznaczyć kąt
pionem a kierunkiem gwiazdy... ", sfera armilarna, to układ
odpowiednio połączonych kół...", " ... przy pomocy narzędzia z wizjerami można było określić współrzędne .. ;", ".:kwadrant stanowi
kwadratowa płyta drewniana ze skalą stopniową w ćwicrćkolu i koł
kiem w jego centrum ... ", " ... wysokość Słońca na niebie" (Uw. Red).
1
)

między
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wraz z okuciem (patrz fotografia na wkładce), a więc nie pozwala na
obserwacje w zenicie. Okazuje się więc, że przedmiot tego punktu spGru
w ogóle nie istnieje, a dalszą dyskusję nad nim można uważać za bezcelową, na co pozwalam sobie zwrócić uwagę obu dyskutujących stron.
Konrad Rudnick i

Bliska koniunkcja Jowisza z Uranem

Koniunkcje Jowisza z Uranem, zdarzające się raz na 14 lat, nic zawsze
bywają tak dogodne do obserwacji jak obecna. W roku 1941 na przykład
wypadł a koniunkcja JowJsza z Uranem na czas koniunkcji obu tych
planet ze Słońcem, 'nic była więc widoczna. Natomias t poprzednią koniunkcję (ze stycznia 1928 r.) można było wprawdzie obserwować, lecz
obie planety znajdowały się wówczas nisko nad 'horyzontem, przy c:zym
ich wzajemna odległość w deklinacji wynosiła około 1/ 2 (pozorna śred
nica Księżyca).
Jak podawał "Kalendarzyk astronomiczny" na mics~ąc styczeń 1955 r.
(zamies7.czony w numerze 1/1955 Uranii), dwie zewnętrzne planety naszego układu słonecznego, a mianowicie Jo~z i Uran, znajdowały się
w dniu 15. I. (21h) czy 16. I. 1955 (15h) w przeciwstawieniu ze Słońcem.
Jak z tego wynika, od opozycji Jowisza ze Słońcem do takiej opozycj1i
Urana upłynęło zaledwie 18 godzin. Tak bliskie daty opozycji wspomnianych obu planet powodują w latach 1954/55 trzyk10tną koniunkcję JoWiisza z Uranem. Gdy w czasie pierwszej kooiunkcji z dnia 8 paździer
nika 1954 r. Jowisz znajdował się w odległości 21' na poludnie od Urana,
podczas drugiego spotkania w dniu 6 stycznia 1955 r. odległość obu planet
zmniejszyła się do 9'. Natomiast podczas trzeciego wyjątkowo ciasnego
zbliżenia w dniu 10 maja 1955 r. (godz. 22h 15m), na które warto zwrócić
specjalną uwagę, znajdzie się Jowisz w odległości wynoszącej zaledwie
74" na południc od Urana (licząc odległości między środkami planet).
Jeśli wziąć pod uwagę brzegi planet, odległość między planetami w tym
dniu wyniesie zaledwie 56" (czyli 1/31 część pozomej średnicy Księżyca).
Koniunkcja ta umożliwi miłośnikom astronomi.i odszukanie bez jakiegokolwiek trudu Urana na niebie. Już za pomocą małych lunet albo nawet
lornetki polowej przejście Jowisza obok Urana da s.ię zaobserwować niewątpl;wic jako ciekawe zjawisko astronomiczne.
Jan Kasza
Z

KRONIKI

TOWARZYSTWA

W dniu 22 lutego 1955 r. zmarł w Brzeszczach w pow. oświęcimskim
Rudolf P c c e n i k, długoletni członek Folskiego Towarzystwa Miłośni
ków Astronomii, wielce zasłużony dla popularyzacji tej dziedziny wiedzy
w szerokich rzeszach społeczeństwa.
W kopule obrotowej wystawionego przez siebie obserwatorium umieścił Pc!-enik refraktor Zcissa, ściągając tam licznych górników z kopalń
węgla w Brzeszczach i Jawiszowicach, którzy stale pracując .,w nocy",
nigdy nie widują gwiazd oraz młodzież łaknącą wiadomości o niebie
gwiaździstym. Z grona najaktywniejszych członków śmierć wydarła
Folskiemu Towarzystwu Miłośników Astronomii utalentowanego peł
nego zapału rzecznika tej najpiękniejszej z nauk. Młodzież zaś w szczególności straciła wicmego przyjaciela i oddanego nauczyciela astronomii,
który cieszył się za życia wielkim szacunkiem i przywiązaniem, a po
śmierci pozostawił po sobie trwałe wspomnienie. Cześć Jego pamięci!

URANIA

Jo7

KALENDARZYK ASTRONOMICZNY
KaLQindarzyk astronomiczny na maj 1955 r.

Wszystkie zjawiska podano w czasie

środkowo-europejskim.

Maj 1955
Spośród planetek trzy dostępne są dla małych lunet: Pallada,
która będzie w przeciwstawieniu ze Słońcem 13. VI, a teraz zbliża
jqc ~ię do Ziemi wykazuje rucłi na tle gwiazdo;,:bioru Herkulesa,
na lewo od gwiazdy delta; Irena (w przeciwstawieniu w dniu
13. V) w pobliżu gwiazdy beta Wagi. a zatem powyż ej Saturna; Herkulina (w przeciwstawieniu ze Słońcem w dniu 23. V) powyżej
gwiazd epsilon i delta Wężownika (Ophmchus). Współrzędne planetek, podane przy końcu kalendarzyka odniesione są do położenia
równika i punktu równonocy z początku 1950 r, tak jak to przyjęto
w nowszych atlasach np. w Atlasie Skalnate Pleso.
l do 13. Pcjawiają się nicliczne gwiazdy spadające z roju Akwaryd
związanego z kometą Hullcya. Promieniują one z kierunku od g.wia-'
zdy eta Wodnika, najliczniej około 4. V. W br. obserwacje są utrudnione przez jasny Księżyc.
4 15. Na lewo powyżej Księżyca świeci Kłos Pann:v.
4 . 5. (1·ównif'ż 20/21). Satelita Saturna Tytan, widoczny w lunetkach
jako gwiazda 81/2 wielk., znajduje s;ę najdalej na zachód (na lewo)
od Satuma.
5. 14h Neptun w złączeniu z Księżycem w odstępie 7° na północ.
5 i 6. W czasie jasnego zmierzchu wieczornego dość łatwo odszukać
można Merkurego na zachodnim niebie, gdyż jako gwiazda minus
pierwszej wielkości mija gromacic Plejady w odstępie 2° na południe.
W lornetce znajdziemy Plejady w dniu 5. V powyżej Merkurego,
6. V zaś na prawo od Merkurego.
6. Wieczorem stwierdzimy piękny układ satelitów Jowisza; przez silniejsze powiększenia dostrzec można na tarczy Jowisza wyraźny
cień III satelity Ganimedesa, który w lunecie odwracającej obrazy
widoczny jest na lewo od tarczy Jowisza, jako najjaśniejsza z gwiazdek. Dalszą gwiazdką z tej strony tarczy jest IV satelita Kallisto.
Z drugiej 5trony tarczy Jowisza świecą s:ltelity I Jo i dalej II Europa.
Wszystkie satelity ustawione są na jednej linii, równoległej do
ciemnych pasów, widocznych na spłaszczonej tarczy Jowisza.
6/7· Na lewo powyżej Księżyca w pełni świeci Saturn jako gwiazda Y.
wielkości. Złączenie nastąpi o godz. 7 rano w odstępie 6°.
7. O 20h59h do 3 satelitów widocznych od początku wieczora na lewo
od tarczy Jowisza dołącza się satelita II Europa, który t;ymczasem
przechodził poprzez tarczę Jowisza. Cień tego satelity dalej jeszcze
wędruje jako ciemna plamka po powierzchni planety z prawej ku
lewej stronie tarczy. Na prawo od tarczy Jowisza świeci Uran na
1inii wyt;yczonej przez satelity, lecz w odstępie 3 razy większym niż
odstęp skrajnego lewego satelity.
8 9. Tuż pod tarczą Księżyca znajdziemy czerwoną gwiazdę pierwszej
wielkości: AntareE'a, alfa Skorpiona.
8 do 12. Uran mija układ satelitów Jowisza, świecąc wśród nich jako
piąta gwiazda.
9. 7h Saturn w przeciwstawieniu ze Słońcem świeci całą noc w największym swym blasku jako gwiazda Y. wielkości.
lO. 22h Jowisz w złączeniu z Uranem w odstępie środków równym 1'.
Uran świeci tuż pod tarczą Jowisza· (w lunecie odwracającej obrazy).
12 do 16. 0 zmierzchu Mars znajduje się w odstępie 5° poniżej na lewo

1. do 31.
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od gwi~dy beta Byka, o 112 wielk. jaśniejszej od Marsa, ułatwiającej
odszukanie planety roraz trudniej dostrzegalnej.
15 do 21. Za pomocą więk.sz.ej lornetki lub lunety nie trudno odszukać
Neptuna dzięki bliskiemu sąsiedztwu gwiazdy piątej wielk. oznaczonej 82m Panny, a znajdującej się w odstępie 50 (połowa szerokości
pięści przy wyprężonym ramieniu) na lewo powyżej Kłosu Panny.
Największe zbliżenie nastąpJ 18. V, gdy Neptun jako gwiazda ósmej
wielk. znajdzie się w odstępie 3' poniżej gwiazdy 82 Panny (w lunecie odwracającej obrazy). W poprzednie wieczory znajdziemy planetę
nieco na prawo, a w następne poniżej na lewo od gwiazdy.
17 do 20. Rano świeci stojący sierp Księżyca uzupełniony do pełnej tarczy
wyraźnic widocznym światłem popielatym.
19. O świcie ?..najdziemy na jasnym wschodnim niebie nisko nad horyzontem planetę Wenus na lewo poniżej sierpa Księżyca.
20. Przed wschodem Sloilca widoczna jest Wenus na prawo pon;żej cienkiego sierpa Księżyca. Złączenic ma miejsce o 3h w odstępie 6°.
21. 23h Merkury znajduje się w największ,ym odchyleniu 22° na wschód
od Słońca. Jest widoczny wieczorem o zmierzchu jako gwiazda 3/,
wiclk. W odstępie 3° powyżej na prawo od Merkurego znajduje się
gwiazda beta Byka. W lunecie przy silniejszym powiększeniu widać
planetę w fazie polówki, jak Księżyc w pierwszej kwadrze. W ciągu
najbliższych dni widoczność Merkurego się pogarsza, planeta słabnie,
w lunecie widać coraz węższy ISJerp.
21. 2lh Słońce wkracza w znak zodiakalny Bliźniąt. Tarcza Słońca świeci
od 14. V na tle gwiazdozbioru Byka, do gwiazdozbioru Bliźniąt przejdzie w dniu 21. VI.
22 do 26. Wieczorami widoczny jest sierp Księżyca. Reszta tarczy Księ
życa świeci światłem popielatym.
22. Wkrótce po zachodzie Słońca z trudem odszukać można wąski sierp
Księżyca nisko nad półn.-zach. horyzontem. Na lewo powyżej Księ
życa w odstępie 10° świeci Merkury; nieco dalej w tym kierunk4
nie łatwo odszukać Marsa, a bliżej poludnika wyraźnie widać Jowisza, Polluksa i Kastora, 3 gwiazdy na jednej linii.
22/23. Łatwo odszukać Falladę przez lunety, gdyż jako słaba gwiazda
dziewiątej wielk. mija w odstępie l' na północ gwiazdę szóstej wielk.
oznacz.oną 84 Herkulc•3a.
23. llh Merkury, a o 19h Mars w złączeniu z Księżycem. Mars ulegnie
przy tym zakryciu, widocznemu tylko z Ameryki Południowej,
23, O zmierzchu na prawo powyżej Księżyca w odstępie 2° znajduje się
Mars, zaś w odstqpie '6'' na prawo od Księżyca jest Merkury już
tylko pierwszej wielk. gwiazdowej.
24. Wieczorem na lewo powyżej Księżyca świecą Jowisz, Folluks i Kastor.
25. 15h Uran, a o 18h Jowisz w złączeniu z Ks1ężyccm; odstęp 3° na pn.
Wieczorem Księżyc. Jowisz, Folluks i Kastor znajdują się na jednej
linii w kolejności jasności.
25. 22h 10m Planeta Cerera zakryje gwiazdę dziewiątej wielk. Zjawisko
widać tylko z obszaru Oceanu Indyjskiego.
27. 9hllm do 10h2Qm nastąpi zakrycie gwiazdy 8 1/2 wielk. przez Jowisza,
widoczne z Australii i obu Ameryk.
27. Wieczorem na lewo powyżej Księżyca świeci Rcgulus.
28· Wieczorem Rcgulus już na prawo powyżej Ksiqżyca w pierwszej
kwadrze.
30. Zdarzają się szybkie gwiazdy spadające z roju Pegazyd, których
ślady na niebie zanikają powoli.
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31. Wieczorem 3 satel:ity Jowisza skup.iają się na :irawo od tarczy Jowisza. Satelita III Ganimecles jest zakryty przez tarczę Jowisza. Zjawi
się o godz. 20h5Qm u prawego brzegu tarczy, aby zaleclwie oderwawszy się od brzegu tarczy ulec zaćmieniu o godz. 21h07m.
31. V / 1. VI. Na lewo od Księżyca świeci Kłos Panny.
Minima główne B eta L iry: Id 20h; l4d 18h i 27d 16h.
Zjawiska w uk ład zie satelitów Jowisza: Maj 1955:
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zasłonięcie przez tarczę;

przez tarczę Jowisza (ciemna plamka).
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satelita nicwidoczny, gdyż znajduje się na tle tarczy Jowisza.
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ryaunki z wazyatkimi nawet najałabazymi gwiazdami dostrzegalnymi przez używan4 lunet-;
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KOMUNIKATY KOL PTMA
na miesiąc maj 1955 r.
Odalisk - Sekretariat Koła jest czynny w poniedziałki w godz. 17-18 1 w piątki
w godz. 16-18.30 w II Zakładzie Fizyki Politechnlkl Gdańskiej .
ellwice - 1. Sekretariat Koła jest czynny w poniedziałki l czwartki (godz. 16-11)
w Gliwicach, ul. Sobieskiego 28, teł. 49-77 - Inż. T. Adamski.
J. 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 Sł. - ul. 3-go Maja 32, tel. 524-67 l 524-69 - J. Kasza.
Stalinogród-Dąb, ul. Wlejska 7, teł. 319-87 Jan Palt.
ł. Miesięczne zebrania sekcji Instrumentalnej odbywają się co miesiąc w każd"
d1 · ugą sobotę o godz. 17.30 w Stalinogrodzie
w Pałacu Młodzieży im. Bol.
Bieruta.
ltraków - 1. Sekretariat Koła Jest czynny w poniedziałki i czwartki w godz
17-19 w lokalu Koła , Kraków, ul. św. Tomasza 30/ 8.
2. Biblioteka Koła jest czynna w poniedziałki l czwartki w godz. 18-19.
3. "Wieczory Astronomiczne" referatowo-dyskusyjne odbędą się w dniach
10. V . (wtorek) l 25. V. (środa) w lokalu Koła, ul. św . Tomasza 30/ 8.
4. Seminarium astronomiczne, część II (vklad planetarny) odbywa się w poniedziałki w godz. 17.3Q-19.30 w lokalu Koła .
5. Kurs szlifowania zwierciadeł teleskopowych odbywa się we środy w godz.
17-19 w lokalu Koła .
Lódź l. Sekretariat Koła jest czynny w poniedziałki od godz. 18 do 20, ul. Mo 7
niuszki 4a (M. D . K.), pokój 350.
Dnia 2. V (poniedziałek) o godz. 19 odczyt W. Gołuchowsklego pt. ,.Saturn".
Dnia 16. V . (poniedziałek) godz. 19 odczyt K . Salasińsklego pt. "Podstawy fizyki
gwiazd". Po odczytach pokazy nieba.
Nowy Sącz - Sekretariat Koła jest czynny we wtorki 1 piątki w godz. 17-11
w lokalu Kola, ul. Jagiellońska soa .
Poznań l. Sekretariat Koła jest czynny we wtorki l czwartki w godzinach
17-19, w lokalu Koła, ul. Chełmońskiego l, teł. 74-41, w tym czasie można
korzystać z biblioteki.
2. Pokazy nieba odbywać się będą w każdy pogodny wieczór wtorkowy od
godz. 19. Zbiórka w lokalu Kola przy ul. Chełmońskiego l.
Toruń- l. Sekretariat Kola l biblioteka są czynne w poniedziałki i czwartki w godz.
od 18-20 oraz w soboty w godz. od 17 do 19 w lokalu Kola przy ul. M. Kopernika 17.
2. W kaźdy pogodny wieczór sobotni o godz. 19 można wyruszyć z lokalu
Koła na pokaz nieba.
3. Dnia 9. V (poniedziałek) godz. 18 odbędzie się odczyt St. Gąski pt. "Bu<iowa
galaktyk" .
Warszawa - l. Sekretariat Kcła jest czynny we wtorki, czwartki i soboty w godzinach 8-10 i 19-20, teł. 856-72, 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. 2Q-22 .
3. "Dyskusyjne wieczory astronomiczne".
W dniu 5. V. godz . 19 w malej sali wykładowej Obs. Astr. U. W., Al. Ujazdowskie 4, odbędzie się wyklad inż . St. Wolskiego pt. "System planetarny".
Po wykładzie dyskusja.
4. W dniu 19. V br. (czw;utek) o godz. 19 w sali M . Kopernika Obs. A•tr.
U . W., Al. Ujazdowskie 4, odbędzie się odczyt inż . A. Marksa pt . . ,Wielkie
Obserwatoria Astronomiczne".
J>łyty szkląne

na źwierciadła teleskopowe o średnicy 150 mm, grubości 30 mm rozprowadza dla członków Towarzystwa Zarząd GI. PTMA w cenie .50 złotych
(2 płyty, 50 gramów tlenku ceru do poiProwanta luster wraz z przesyłką pocztową). Wysyła _ się po otrzymaniu wpłaty na konto PKO 4-9-5227.

lkładka

członków zwyczajnych wynosi 24 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.
Wnelklch wpłat należy dokonywać na konto Zarządu GI. PTMA, Kraków, ul.
św. Tomasza 30/8. PKO Nr 4-113-5227 z wyraźnym podaniem celu wpłaty .
• urania" wychodzi jako miesięcznik w objetoścl 2 arkuszy druku dnia 2S-P"
ltażdep mialąca. Wszyacy członkowie PTMA otrzymuj" "Uranie" w ramarłl
aktadkl członkowskiej. Dla nieczłonków prenumerata roczna wynosi 24 zł.
Cena zesz:rtu ! :zł.
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P1smo zalecone reskryptem Ministerstwa Oświaty z dnia 20. X. 1950 roku,
Nr Oc-506/50. jako pożądane w bibliotekach licealnych i nauczycielskich

JAN GADOMSKI -

Warszawa

POD NIEBEM INNYCH PLANET
POSUWAMY

SIĘ

DALEJ W

GŁĄB

SYSTEMU PJ... ANETARNEGO

Mars
Ponieważ atmosfera marsyjska jest bardz'O rzadka i sucha,
przeto bezchmurne zazwyczaj tamtejsze niebo pozwala na dobry
wgląd dokoła. Obrót planety dokoła osi przebiega w ten sposób,
że północny m~&yjski biegun świata leży obecnie ·W pół
nocnej części gwiazdozbioru Łabędzia (a = 21 h.1, () =
53°), połudn1owy zaś tuż przy gwieździe "teta" India:nina (a= 21 h.1,
() = - 53°). Dokoła tak zorientowanej osi świata obraca się powrnie tamtejsze niebo raz na 24h 37m. Słońce obiega tamtejszy
firmament ruchem rocznym w ciągu 687 dni ziemskich bądź 659
dni marsyjskich. Ruch Sł.ońca względem gwiazdozbiorów można
tam zapewne bezpośrednło kontrolować gołym okiem z dnia na
dzień, gdyż za dnia dostrzegalne są jaśniejsze gwiazdy. Niebo
jest ciemnogranatowe, jak u nas na wysokości 15 km nad ziemfą. Scyntylacja (drganie światła gwiazd), ekstynkcja (wygaszanie światła ciał niebieskich) i refrakcja (załamywanie się
promieni świetlnych w atmosferze) na powierzchni Marsa
muszą być bardzo małe. Sło-ńce widziane z Marsa ma tarczę
pozo•rną wyraźnie mniejszą niż u nas (21').0świeca i ogrzewa
2 razy słabi.ej .
. Zapewne gołym okiem można tam każdego dnia obserwować wokół Słońca czerwoną gi·rlandę chromosfery, większe
protuberancjE! oraz smugi korony wewnętrznej. Nasilenie zjawiska gwiazd spadających na niebie Ma-rsa musi być nieco
słabsze niż na Ziemi wobec 3 rarzy mniejszej siły ciążenia na
powierzchni planety.

+
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Prawdziwą ozdobą marsyjskiego nieba są dwa ruchliwe
księżyce Fobos i Deimes - okrążające planetę niemal dokładnie po kołach w płaszczyźnie jej równika. Czasy ich obiegu
wynoszą: Deimesa 30h 18m, Fobosa 7h 39m.
Dla obserwatora

marsyjskiego Deimes okrąża ruchem dziennym firmament
Marsa raz na 41/ 3 dnia, Fobos natomiast niejako "przegania"
ruch wirowy planety, wykonując swą drogę "miesięczną" dokoła firmamentu 3 razy na dobę. Wskutek tego wschodzi on
opacznie na zachodzie i zachodzi na wschodzie. Stanowi to jedyny tego rodzaju fenomen w naszym układzie planetarnym.
Przyjmując za L o w e l l e m na średnicę Deimesa 56 km, a dla
Fobosa 16 km, otrzymujemy, że tarcza pozorna pierwszego
ma 9', drugiego zaś 6' średnicy. Przeliczając zaobserwowane
z Ziemi jasności pozorne satelitów Marsa, stwierdzamy, że

Rys. l. Schematyczny widok podwójnego zaćmienia Słońca, jakie
można
obserwować
na Marsie

w czasie pełni jasność Deimesa obserwowanego z Marsa wy ...
nosi -7m,5, a Fobosa -6m,5. Jest to blask około 100 razy bądź
200 razy mniejszy niż Księżyca.
Kalendarz zaćmień Marsa jest bogaty, gdyż księżyc bliższy,
Fobos, okrąża planetę zaledwie w odległości 9.300 km od jej środka
i za każdym obiegiem zawadza o jej cień dając około 2000
zaćmień w ciągu tamtejszego roku.
Do tej liczby dochodzi jeszcze pewna ilość zaćmień Słońca
z reguły obrączkowych, gdyż średnice pozorne satelitów są tam
około 3 (Fobos) i 2 (Deimos) razy mniejsze od średnicy tarczy
słonecznej. Oczywiście, że całkowite zaćmienia Słońca w tych
warunkach nie są możliwe. Poza tym niekiedy zdarza się zjawisko "podwójnego" zaćmienia Słońca, spowodowane przez
obydwa księżyce równocześnie (rys. 1).
Zaćmienia satelitów Marsa są osobliwe, gdyż następują

,
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gwałtownie.

Szybki lilipuci Fobos zazwyczaj już w ciągu 8 sekund zapada w całkowity cień Marsa.
Niebo marsyjskie przemierzają 3 planety dolne (Merkury,
Wenus i Ziemia) oraz 5 górnych. Planety dolne wyświetlają
kolejno wszystkie fazy. Ziemia spełnia dla Marsa na przemian
rolę Jutrzenki i Gwiazdy Wieczornej, osiągając maksymalne
oddalenie kątowe od Słońca (elongację): 36°. Najjaśni.ejszą planetą nieba marsyjskiego jest Jowisz, który w czasie opozycji
przyświeca jeszcze okazalej niż u nas. Tuz obok jasnej Ziemi
widoczrw jest gołym okiem Księżyc, zawsze w tej samej, co

Rys. 2. Zaćmienie ziemskiego Księżyca obserwowane z Marsa. Rysunek
Przedstawia schematyczny widQk Księżyca przy zaćmieniu centralnym
i w czasie, gdy Ziemia w stosunku do Marsa znajduje się w największej
elongacji

°.

ona, fazie. Oddala się od niej najwyżej o 112 Ze względu na
stosunkowo niewielkie różnice w rozmiarach obu ciał można
niekiedy E:potkać się z traktowaniem Ziemi jako planety podwójnej.
Bardzo osobliwie wygląda z Marsa zaćmienie Księżyca ziemskiego. Dla przykładu omówimy przypadek, gdy Ziemia znajduje się w najwiqkszej elongacji wzglqdem Słońca. Jest wówczas w pierwszej lub ostatniej kwadrze. Ksieżyc oczywiście jest
też w tej samej fazie (rys. 2 a, g). Gdy Księżyc zanurza się
w cień całkowity Ziemi (rys. 2 - b, c), jasna część jego tarczy
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stopniowo maleje, tak jak gdyby topniała. Wreszcie znika zupełnie (d). Następuje zaćmienie całkowite. Po pewnym czasie
zaćmienie poczyna ustępować. Księżyc wychodzi z cienia Ziemi.
Wielkość oświetlonej części satelity narasta (e, f), podobnie
jak przedtem wzrastał cień. Kontakt I (pierwsze zetknięcie widomej tarczy Księżyca z cieniem Ziemi) jest spóźniony w czasie, następuje bowiem dopiero wówczas, gdy pół globu księży
cowego zanurzy się w cień całkowity Ziemi. Natomiast kontakty II (początek całkowitości) i IV (ostatnie zetknięcie tarczy
z cieniem) odbywają się współcześnie z "ziemskimi".
Lecz opis:me zjawiska nie wyczerpują jeszcze wszystkich
marsyjskich fenomenów. Oprócz zaćmień księżycowych i sło-

Rys. 3. Różr>e możliwe typy wzajemnych zakryć księżyców Marsa

necznych zachodzą tam bowiem nie znane na Ziemi wzajemne
zakrycia księżyców. Mogą się one zdarzyć w każdej fazie, lecz
oczywiście jednakowej dla obu satelitów (rys. 3). Szybki Fobos
przegania wówczas Deimasa i przy zakryciu centralnym przesuwa się na tle jego tarczy w ciągu 15 sekund. Zakrycia czę
ściowe trwają jeszcze krócej.
EUGENIUSZ RYBKA

ASTRONOMIA OGÓIJNA
T r e ś ć: Wstęp- Układy współrzędnych astronomicznych - Czas Lunety astronomiczne - Zagadnienic astronomii praktycznej - Ziemia
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O METEORYTACH NASZYCH ZIEM ZACHODNICH
(Meteoryty: Skalin, Wilkanówko, Przełazy, Swiecie, Swidnica. Górna.,
Piława Górna, Ratyń, Grzeropy i Morasko)
Meteorytyka jest u nas nauką mało znaną i mało popularną , i to
nie tylko wśród miłośników nauk przyrodniczych, ale nawet wśród
zawodowych astronomów i geologów. N;c w tym dziwnego, skoro
w naszej literaturze brak na ten temat większych pub:ikacji. W szczególności brak ogólnych opracowań meteorytów spadłych na naszych
ziemiach, opracowań, które mogłyby jak najbardziej zainteresować
czytelników polskich. Niniejsza praca ma więc na celu wypełnienie na razie tylko w zarysach ogólnych - luki, jaka istnieje u nas w tej
dziedzinie i zainteresowanie meteorytyką miłośników astronomii, czytelników i sympatyków Uranii oraz członków naszego Towarzystwa.
Na teren Folski musiało spadać w przeciągu wieków bardzo wiele
meteorytów, ale spadek tylko nielicznych został' zaobserwowany,
a jeszcze mniej znaleziono okazów dawnych spadków, nic obserwowanych przez mies7J<ańców Polski. Większość spadków meteorytów
zarejestrowanych na terenie Folski przypada na nasze Ziemie Zachodnie.
Na tych bowiem terenach stwierdzono już 9 spadków i znalezisk, gdy
na obszarze naszych województw centralnych na razie 3, a na terenie
województw południowych tylko jeden. Dysproporcja ta jednak nie
wynika z jakiegoś kosmicznego uprzywilejowania wspomnianych obszarów, a tylko da się tłumaczyć większym stopniem uświadomienia
ludności, które sprzyjało odkryciom.
Najstarszy. na pewno stwierdzony spadek meteorytu zdarzył się
z qórą 200 lat temu. a mianowicie 11 kwietnia 1715 r. o godzinic 16
na Pomorzu Zachodnim w miejscowości S k a l i n (niem. Sche:lin),
w powiecie pyrzyck1m. Po detonacji spadły wówczas dwa okazy :
jeden wielkości czas7ki ludzkiej, do której m'ał być nawet z wyglądu
podobny, wagi około 7 kg i drugi - wielkości gGsicgo jajka. Detonacje
tnwarzyszące spadkowi słyszane były w wielu miejscowościach w promieniu kilku mil. Okaz 7 kg wbił się w ziemię na głębokość ·•, łokcia
i został zaraz po sp:~dku wydobyty przez p;1stuchów, pasących w pobliżu

bydło.

Z całej tej spadłej masy mało co z~chowało się do naszych czasów.
Brak tego meteorytu bodaj w najdrobniejszych ilościach nic tylko
w Polsce, ale nie posiada go nawet wiele najbogatszych kolekcji
świata. Jak wymka z zebranych danych, 700 g było w zbiorze meteorytów Uniwersytetu Berlińsk!Cgo, a w sławnym zbiorze wiedei1skim ·-tylko 2 g.
Fragmenty masy poniżej l g mają się znajdować w British Muscum
i w zbiorach w Tiibingen. Być może, główna masa tego r;1ctcorytu
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zniszczona w czasie "osw~econcgo wandalizmu", gdy dla unikni!;cia podejrzenia o hołdowanic szkodliwym prze&ądom w.vrzucano ze
zbic:·óv.r meteoryty, te .. rzekomo spadłe z nieba kamienie".
Meteoryty filicli siq na 3 większe rodza.ie: s y d c ryty (czyli meteoryty żelazne). s y d c r o l i ty (czyli meteoryty żelazno-kamienne
i kamicnncrżclaznc) i aerolit ~· (c<:yli meteoryty żelazne). Z kolei
rod7.ajc te można dzielić na gatunki, gatunki na odmiany, a odmiany
na pod<Jdrn'any lub typy. Tych odróżnia sie: JUŻ obcenic s:edcmdziesiąt
kilka, w tym niektóre J..OSpolitc, inne n8.tomiast bardzo rzadkie, reprezentowane czasem tylko przez jeden sp1dek. Meteoryt Skalin jest
aerolitem i nic nalc7.y do odmian rzadkich. Zalicza siG go do tzw. żył
kowatych pośrednich chondrytów (symbol Cia) , jest on jednak b1.rdzo
cenny, ponieważ w zb,orach świata, jak o tym była mowa wyżej ,
zachowały si(: jedynie drobne fragmenty.
Minęło 126
lat i 22 m<trca IR41 r. o godz. 15.30 zaobserwowano
w W i l kan ów k u (niem. Heinrichau), niedaleko Z clonej Góry, nowy
spadek mdeorytu. Mieszkańcy w~pommanej mH'JSC'lWOSCI, pracujący
w polu, usłyszcli hzy silne grzmoty podobne do wystrzałów armatnich
(niebo było pogodne). po czym dał się słyszeć głośny gwizd, nastGpnie
jakby dżwicki organów i wreszcie usłyszano spadek na ziemię jakiegoś
ciężkiego przedmiotu. Detonacje powyższe słyszane były i w innych
miejscowościach okolicznych.
W11ct 'A ydobylo z ziemi, z głębokości pół stopy, okaz o wadze
2 funtów i 9 łutów. Był to również aerolit szary, żyłkowany chondryt
(~ymbol Cga.) do której to pospolitej odmiany zalicza się m. in. i nasz
sławny Meteoryt Pułtuski
Meteoryt Wilkanówko j~st jedn<>k rzadki,
ponieważ tP'lasa spadku była nieznaczna. W zbiorach
całego świata
znajduje siG tylko niec,..ły l kg tej masy, w tym w Polscc około 63 1/2 g.
Główn·1 masa (757 g) znajdowała się w Berlinie, następnic w kolejności masy, r:osiadał go zb:ór w· Ti..ibingcn 108 g, wrcszc·c na trzecim
miejscu Polska. Inne zbiory ):osiadają jeszcze mniejsze masy. Na ogół
meteoryt ten znajdował się w 15 kolPkcjach, i to nie tylko europejskich zaw<;drował on bowiem do USA, a nawet do Kalkuty.

Meteoryt ten znany jest w literaturze światowej pod nazwą "Griinebcrg'' (synonimy: Scifersho.lz, Heinrichau).
W tym mniej więcej roku lub może nieco później znaleziony został w P r z cła z a c h, pow. św ;e bodzin,
mete'lryt żelazny, znany
w literatUJ ze r.od nazwą Scli;isgcn (lub Schwicbus). Włościanin z tej
miejscowości, kopiąc na swej łące rów odpływowy, wydobył z głęb:J
kości 6-7 łokci masę żelazną wagi około 102 kg. Myśląc, że nada się
ona do wyrobów kowalskich, nabył ją od znalazcy kowal z Sulechowa,
gdzie w listopadzie 1847 r. natrafił na nią przypadkowo naukowiec
H c r t i g i wziął z niej próbkę. Gdy okazało się, że żelazo jest meteoryczne, zostało ono przewiezione do Wrocławia, gdzie jeszcze przy
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stulecia znaJdowało się z niego z górą 2 kg. Ze stanu
powierzchni okazu wnioskowano, że przeleżał on w ziemi paręset lat.
Masa jego został:\ rozdrobniona i w tym stanic znajduje się w kilkudzicsiqciu zbiorach na całym sw1ecic. Najwic;ksza, tzw. "główna' ·
masa (około 15 kg) znajdowała si ~ w zbiorze w Ti.ibingen. W Polscf'
na razie stwierdzono w zbiorach około 315 g tego meteorytu. Metc·
oryt ten - syderyt - należy do odmiany tzw. oktacdrytów, bardzo
grubo strukturalnych (symbol Ogg) o ciężarze właściwym około 7,7.
Analiza jego, wykonana przez D u f l o s a , wykazała m. in.: żelaza
90'/r , n iklu 5,308'/r i kobaltu 0,438o/c. Wiek meteorytu, wyprowadzony
metodą helowa przez P a n e t h a, wynosiłby miliard lat.
Dziesięciolecie 1840-·1850 było na tych ziemiach wyjątkowo bogate
w meteoryty. Oprócz bowiem dwu poprzednio opisanych trzeci znaleziony został na wiosnę 1850 r. podczas budowy drogi w okolicy
ś w i c c i a na Pomorzu. Z głębokości czterech stóp wydobyto wówczas z ziemi masę żelazną 21,5 kg, która okazała sic; meteorytem
z gatunku oktaedrytów, odmiany średniej (symbol Om). Masa metcorytu została rozdrobniona i przy końcu ub. stulecia stwierdzono przechowywla•n ie jej odłamków o ogólnej masie około 16 kg w 50 z górą
zbiorach świata. Jak widzimy, 55 kg gdzieś przepadło, a w każdym
razie uniknęło rejestracji. Główna masa, z górą 10 kg, znajdowała
się w zbiorze Uniwersytetu Berlińskiego. W Polsce, w zbiorach Muzeum
Ziemi w Warszawie, znajduje się wystawiona na pokaz polerowana
płytka z tej masy.
W literaturze znamy 2 stare analizy tego meteorytu, a mianow1c1e
R. a m m e l s b er g a (Fe 93, 18 Ni 5,77 Co 1,050fo) i E. M a n t e u f fl a
(Fe 91,36 Ni 7,77 Co 0,68 Cu 0,02 P 0,03, trochę węgla i nieco rdzy O 14) Wdzięczne to pole dla polskich chemików do dokonania szczegółowej analizy nowoczesnymi metodami.
Jak widzimy, wszystkie wymienione wyżej spadki i znaleziska są
dobrze znane i opisane. Niestety, nie można tego powiedzieć o meteorycie, który spadł w 1856 r. o godz. 17 w okolicy .ś w i d n i c y Gór n ej
(dziś Sicdlnica) pod Wschową. Dokładna data spadku dotychczas nie
.iest znana. Na podstawie szczupłej literatury, jaką udało się znaleźć
i przejrzeć, można było jedynie stwierdzić, że z masy .,kuli ognistej",
która się w tym czasie w owej miejscowości ukazała i rozpękła, znaleziono Pa jesieni 1857 r . jeden "kawałek". Odłamek ten, podarowany
Poznańskicmu Towarzystwu Przyjaciół Nauk przez Kazimierza Kw il e c k i c g o, był analizowany w wydziale nauk przyrodniczych tego
Towarzystwa. Mimo poszukiwań zarządzonych przez Kw i l e ck i e g o
dalszych okazów nie znaleziono. Okaz d::~rowany przez Kw i l e ck i eg o przechowywany był w zbiorach Towarzystwa i zaginął prawdopodobnie już przed I wojną światową. Był to aerolit o c. wł. 3,018.
O meteorycie tym wygłosił odczyt w r. 1858 we wspomnianym To-
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warzystwie dir. B. J. Szafarkiewd'cz, treści odczytu n;i.e udało się
jednak stwierdzić.
W literaturze obcej, zawierającej spisy meteo-rytów meteoryt ten
nie został nigdzie wymieniony, chociaż niewątpliwy jest fakt spadku
i znalezienia z niego okazu. Toteż czas najwyższy, aby go do tej literatury wprowadzić.
Meteoryt P ił a w a Gór n a znany jest w literaturze pod nazwą
"Gnadenfre,i" (syn. Schobergrund). Spadł o godz. 16.00 dnia 17 maja
1879 r. w Piławie Górnej, pow. Dzierżoniów woj. wrocławskiego. 'Oto
opis zjawiska: dał się słyszeć silny grzmot, podobny do wystrzału armatniego, a następnie rodzaj gwizdu, po czym na oczach jakiejś kobiety "coś spadło" z głuchym łoskotem, wyrzucając w górę ziemię. Wydobyto okaz o wadze l kg, który wybił w miękkim gruncie pola ornego
otwór 30 cm głębokości. Przy wydobyciu okaz był zimny. Na głębo
kości 6--e cali znaleziono i wydobyto drugi okaz masy o wadze około
Y. kg.
Wydobytą masę następnie rozdrobniono. Przechowuje się ją w postaci odłamków w kilkunastu zbiorach świ~ta, największa jednak masa
("główna masa") znajduje się w Polsce w
postaci dwóch okazów:
l) wagi 661,1 g i 2) wagi 34,55 g. Duża część masy, a mlianoM'kie oikolo
Y. kg, nie wiadomo gdzie się znajduje; jak wynika z literatury końca
ub. stulęcia, w zbiorach świata z całej masy zachowało się ogółem
około l kg. Meteoryt ten zalicza się do kulkowych, brązytowych chondrytów (symbol C'c). Jego ciężar właściwy przy temperaturze + 16°C
wynosił od 3,644 do 3,785. Skład chemiczny według analizy przytoczo-nej przez G a l l e g o {praca z 1879 r.) głównie krzemionka. Według
P rio r a zawartość żelaza-niklu wynosi w meteorycie 21,5%, a stosunek żelaza do niklu - 12,5.
W rok po spadku meteorytu P i ł a w a G ó r n a spadł meteoryt
24 sierpnia 1880 r. pomiędzy godz. 14.00 a 15.00 we wsi Rat y n i u, gm.
Golina pow. konińskiego. Spadkowi towarzyszył huk lub, jak pismo,
"szum okropny", przy czym powstał gorący podmuch. Meteoryt spadł
pośród kilkunastu kosiarzy, którzy kosili wówczas łąkę, i owiał ich
"gorącym jak żar wiatrem", chwilowo zatamowując im oddech. Meteoryt został wydobyty. Miał on hyć kształtu nieforemnego , "twardy
jak szkło", podobny do "skrytalizowanej soli" i ważył ponad 2 fu '1ty.
Zarył się w głąb ziemi na 1/4 łokcia. Meteoryt dostał się do rąk wójta
gminy Golina, niejakiego Johnego. Co się dalej z nim stało, brak wiadomości. Może gdzieś spoczywa w jakimś zapomnianym, małym prowincjonalnym zbiorze bez napisu czy innych oznak identyfikacyjnych.
Nal,eży prz;ypuszezać, jlaik wynika z orpisu, że był to aerolit o lśniącej
otoczce opalenizny, lecz na tym muszą się skończyć nasze domysły. N;e
znalazłem śladu w ówczesnej literaturze, aby spadkiem zainteresowały
się sfery naukowe. Stwierdziłem jedynie, że znany kolekcjoner meteo-
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rytów z Petersburga Julian S i e m a s z k o podczas bytności w Warszawie, przypuszczalnie w r. 1885, badał spadek i uznał go za fakt niewątpliwy, podj~te jednak z jego inicjatywy poszukiwania w terenie
wyników nie dały. Nie ma również żadnych danych do twierdzenia,
że wydobyty w roku 1880 okaz był mu przedstawiony lub nawet że
on o tym okazie coś bliższego wiedział. Natomiast dostarczony okaz.,
rzekomo pochodzący z tego spadku, wspomniany badacz uznał za
pseudometeoryt - odłamek diabazu.
Katalogi zagraniczne (z wyjątkiem starych katalogów z roku 1885,
1886 i 1891 Siemaszki), o ile mi wiadomo, nic o tym meteorycie me ·
wspominają. Ale wprowadzenie go do ogólnej statystyki spadków meteorytów i ich spisów wyda:je się rzeczą całkowicie uzasadnioną, sam
bowiem fakt spadku i znalezienia okazu zdaje siq nie nasuwać żadnych
wątpliwości.
Następnym meteorytem, który spadł na naszych Ziemiach Zachoddnich, tym razem w Poznańskiem, w pow. czarnkowskim, był meteoryt G rzempy. Spadł on dnia 3 września 1910 r. o godz. 15 we wsi
Grzempy (Grzępy), leżącej około 6 km na południo-wschód od m.
Czarnkowa. W czasie tym niejaki Bydołek, gospodarz ze wspomnianej wsi, pracując w swej zagrodzie zauważył spadającą na ziemię jakby
kulę ognistą, która spadając strąciła kilka gałęzi z pobliskiego drzewa
i zaryła sic:: w ziemię. Równocześnie dał siq słyszeć gwałtowny łosirot
podobny do grzmotu i "utworzyły się gazy przypominające siarkę spaloną". Kopiąc niezwłocznie w miejscu spadku, Bydołck wydobył meteoryt wielkości pic;ści, kształtu okrągŁawego, ważący 690 g (patn fotografia). Meteoryt był jeszcze gorący, tak iż nic można było utrzymać go w ręku. Część meteorytu odłamała się prawdopodobnie przy
spadku (a druga jeszcze w atmosferze), lecz odszukać ich nie zdobno.
Wspomniany ckaz po pewnej walce z Obserwatorium Astronomicznym
w Treptow udało się 7.atrzymać w rękach polskich i znajduje się on
obecnie w Poznaniu, jednak już nie w całej pierwotnej swej masie.
Czqść jej zużyta została do badań, tak iż rozbity jest obecnie na dwa
okazy: l) 653 g (główna bryła) i 2) odcinka masy 5,5 g.
·

Okaz badany był podobno w Państwowym Zakładzie Geologicz.nym
w Berlinie, lecz nic nie wiadomo, aby wyniki tych bad3.ń zostały gdzieś
ogłoszone. W każdym razie jest to aerolit. Zrobiono z niego podobno
kilka szlifów do światła przechodzącego i odlew gipsowy.
Meteoryt Gr 7. e m p y jest za granicą prawie nieznany. Figuruje o-n
wprawdzie w dwóch miejscach. W katalogu Heya z roku 1940 pod nazwą "Grzempach", ale z uwagą_ że spadek jego nie został potwierdzony,
czemu się zresztą d.zliwić nie można, ponieważ oprócz jedin.ej krótkiej
;•racy J. W. S u l c z e w s k 1 e g o O meteorytach wielkopolskich, ogło
szonej w roku 1923 w mało znanym czasopiśmie ,,Przyrcda i Technika".
nic mi nic wiadomo, aby ktokolwiek szerzej o tym meteorycie napisał.
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Wzmianki, ale tylko wzmianki, o nim

można znaleźć

i w innych

źró

dŁach.

Znów min~ło kilka lat, zacz~ła się pierwsza wojna światowa. Niemcy w obawie przed inwazją rosyjską zaczęli wznosić w okolicach Poznania umocnienia i dzi~ki temu 12 listopada 1914 roh.-u został wydobyty
pierwszy okaz meteorytu w M o ras ku na południe od Biedruska p:>d
Poznaniem. Miał go wydobyć kierujący pracami na tym terenie podoficer niemiecki dr C o b l i ner z głębokości pół metra w ziemi. Waga
tego okazu wynosiła wówczas 77.5 kg, był on kształtu podługowatego,
pokryty otoczką opalenizny i piezogliptami. Później w czasie dalszych
prac ziemnych wykopano jeszcze w tym terenie 3 całkowite okazy
o masach: 4,2 kg, 3.5 kg i 3,5 kg. Są one również pokryte piezogliptami i dużo jest na nich rdzy.
Niemcy zajęli się tymi znaleziskami i podobno w Obserwator:um
w Spandawie były nawet obszerne akta dotyczące znalezisk w Morasku (i spadku w Grzempach). Miał pisać na te tematy kustosz Muzeum
Wielkopolskiego w Poznaniu, profesor P f u h l. Podobnie i w Muzeum
Wielkopolskim znJajdowały się akta dotyczące tych znalezliisk, leoz poszukiwania tych materiał6w w Poznaniu, dokonane przez autora w roku 1954, nie daly wyniku.
W czasie pierwszej wojny światowej Niemcy wywieźli duży okaz
z Moraska do Berlina, gdzie był badany i wykazał podobno figury Widmanstattena. Do jakiej jednak odmiany syderytów należy go zaliczyć,
na razie nie stwierdziłem.
Po zakończeniu pierwsZJej w·oj,ny światowej nie bez trudu i długich
starań udało się go rewindykować, powrócił on jednak znacznie okrojony, gdyż część jego masy (pierwotna waga okazu wynosiła 77,5 kg)
Niemcy prawdopodobnie użyli do badań i zatrzymali u siebie. Równocześnie przesłano z Niemiec płytę polerowaną z tego okazu, której dotychczas odnaleźć nie zdołano. Zważony w voku 1954 przez autora na
wadze dziesiętnej (o niesprawdzonej dokładności) duży okaz ważył
61 kg. O jego wielkości i postaci można sądzić z fotografii na wkładce.
Później wykopano jeszcze parę mniejszych okazów, które uzyskano od
miejscowej ludności (p. fotografia). Obecnie w Poznaniu znajdują się
4 okazy całkowite tego meteorytu o ogólnej masie 72,2 kg i 2 odcinki
z głównego okazu o masie: 4,25 kg i 815,5 g, razem wic;c całkowita
masa Meteorytu Morask.iego, znajdująca się obecnie w zbioTach w Polsce, wynosi 77265,5 g. NajwiękJszy z powyższych okazów jest na razie
największym z meteorytów dotychczas znalezionych w Polsce.
Spadek meteorytu Morasko był prawdopodobnie spadkiem nie indywidualnym, lecz grupowym - "deszczem meteorytów". Na jakiej
przestrzeni mógł się on rozsiać, na razie me wiadomo. Należy wszakże
zanotować, że w ostatnich latach przed drugą wojną światową zostały
znalezione w okolicach O b orni k bądź w lasach obornickieh, daleko
od osiedli ludzkich, 2 okazy żelazne, noszące piętno długiego leżenia
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na powierzchni ziemi. Były to, jak wynika z danych uzyskanych od
naukowców, którzy mieli je w swych rękach i badali - prawdopodobnie meteoryty. W czasie okupacji zaginęły. Prawdopodobnie zostały
wywiezione przez Niemców, co potwierdzałoby uzasadnione do!llUlliemanie, że były to meteoryty. Jeśli powyższe okazy były nimi w rzeczywistości, a przy tym były tej samej odmiany, co syderyty Morasko, to
moglibyśmy wysunąć hipotezę, że spadek meteorytu Morasko był spadkiem deszczu syderytów, który rozsiał się co najmniej na przestrzeni
elipsy rozsiania o długiej osi wynoszącej około 20-25 km, biegnąc~j
od Oboo-nik na południe w kierunku Poznania. Jeśli uważać, że pod
tym miastem spadły największe okazy, to lot kosmolitu powinien był biec
również z północy na południe. Oczywiście spadek obornicki (o ile oczywiście miał miejsce) mógł być i spadkiem samodzielnym.
W literaturze zagranicznej meteoryt ten jest tak mało znany, że
np. w katalogu z roku 1940 Heya (katalog zbioru meteorytów Brit.
Mus.) figuruje ze wzmianką , Żl" fakt jego znalezienia " nie zo stał
potwierdzony", Niemniej jednak wymieniają go ogólnikowo (jak również meteoryt Grzempy) w swej pracy S l a v i k i S p e n c e r. Wspomina o nim jak również i o meteorycie Grzempy Ł a s z k i e w i c z
w swej Mine1·atogii. Może wreszcie meteoryty Grzempy i Moraska
wejdą do katalogów meteorytów świata 1 ju:i: bez uwag tego r odzaju,
j.ak .. unconfirmed·' czy też .,doubtful''.
Powyższe opisy nie są pełne, a może nawet w niektórych szczegółach w przyszłości na skutek zdobycia nowych danych okaż1 siE:
niezupełnie
ścisłe.
Są
one . niezupełne zarówno z bra.l{u niektórych
danych, jak i z powodu świadomego pomijania przez autora pewnych
mniej ważnych szczegółów w celu nienu ż enia nimi czytelnika. Nie było
jednak rz e czą wska za ną zwlekać dłużej z zaznajomieniem zarównv
czytelników polskich , jak i zagranicy z materiahuni odnoszącymi się
do meteorytów polsk ,ch , !<tóre udało się już z e brać i opracować. Niemniej należy pragnąć, aby wsz;yscy, których poruszone tematy zainteresują i którzy mogliby
dorzucić jakieś nowe nieznane szczegóły do
ogłaszanych, uczynili to bez zwłoki publikując je w Uranii czy innym
czasopiśmie,
lub też przesyłając Je autorowi niniejszej pracy pod
adresem redakcji Uranii.
Zresztą zainteresowanie licznych rzesz na<szych czytelników i miło
śników nauk przyrodniczych nie powinno ograniczać się tylko do meteorytów wyliczonych powyżej. Niejeaen jeszcze meteoryt w Polsce
czeka na swych odkrywców. Niech znajdą się on;i! wśród naszych cztytelników. Mam tu na myśli przede wszystkim niektóre spadki lub
znaleziska meteorytów, których tu nie opisano, a o których w tej
czy innej drodze dochodziły już wieści.
Uwadze naszych czytelników poleca się na przykład: znaleziska
1

Ostatniego katalogu Heya z r. 1953 nic

miałem

w

ręku.
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meteorytów, o których w liście do redakcji PFoblemów pisał F. R ojk o w ski w n-rze 12 tego pisma z rol<u 1951, str. 860. Sekcja meteorytyki naszego Towarzystwa starała się nawiązać kontakt z autorem
tego listu (nr 7 Prohlemów z roku 1953, str. 499) , ale dotychczas się t()
nie udało, może potrafi nam ten kontakt ułatwić któryś z czytelników
Uranii. Następnie czytelnicy z Poznańskiego, w szczególności ze
Wschowy, może mogliby uzyskać jakieś bliższe informacje o spadku
w roku 1856 meteorytu w Świdnicy Górnej. Przypuszczalnie pewne
wiadomości na temat tego spadku można by znaleźć w czasopismach
miejscowych tego czasu.
Dalej, co do meteorytu Raty
dobytego okazu.

ń,

to brak

wiadomości

o losach wy-

Głośna
była również wydobyta na światło dzienne w roku 1935sprawa spadku meteorytu w O s t r z e s z o w i e w Poznai1skiem w nocy
z 2 na 3 września 1907 r., znów jednak brak na temat przelotu tego
bolidu dokładniejszych danych. A ileż jest jeszcze spadków i znalezisk.
o których coś niccoś wiedzą tylko ludzie miejscowi w różnych nieraz
zapadłych wioskach naszego kraju! Jakież to wdzięczne pole dla naszych miłośników - wydobyć te dane i udostępnić je dla nauki.

KRONIKA
Światło

zodiakalne i korona

słoneczna

Ostatnio przeprowadzono obserwacje światła zodiakalnego metodami fotoelektrycznymi. Wyznaczono jego jasność w różnych długo
ściach fal oraz w różnych
odległościach od Słońca.
Porównanie jasności światła zodiakalnego jako funkcji k<1towej odległości od Słońca
z podobnymi danymi dla fraunhoferowskiej składowej światła korony
słonecznej prowadzi do wniosku, Ż:} zewnętrzna korona i światło zodiakalne mają podobną naturę. świecenie ICh pochodzi z rozproszenia
światła słonecznego na cząsteczkach pyłu skupionego w płaszczyźnie:
ekliptyki.
[Wg Ap. J. 119, str. 253, 1954 ]

JIS

Klasyfikacja protuberancji
Jednym z przejawów aktywności Słońca są protubeDa,ncje. Astronomowie doceniają znaczenie badań tych zjawisk; wiele obserwatoriów przeprowadza systematyczne obserwacje protubeTancji uzyskując
w ten sposób cenny materiał statystyczny Niezbędne w takiej pracy
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jest stosowanie jakiejś rozsądnej klasyfikacji. Duże uznanie zdobyła
ostatnio klasyfikacja przedstawiona przez Donalda H. M e n z e l a
i Johna W. E van s a na zjeździe poświęconym zagadnieniom fizyki
.Słońca, zorganizowanym w Rzymie w roku 1952. Menzel i Evans dzielą
protuberancje. na dwie klasy: do pierwszego typu należą protuberancje powstające w koronie i opadające w dół, do drugiego - powstające w chromosferze i poruszające się ku górze. Dalej rozróżnia się
protuberancje powstające w pobliżu obszarów aktywności słone=ej
{grupy plam) oraz z dala od takich obszarów. Okazuje się, że protuberancje powstające w chromosferze i wznoszące sic: następnie w górę
są zawsze związane· z aktywnymi obszarami powierzchni Słońca, gdy
tymczasem dla. protuberancji kc.ronalnych opadających takiego zjawiska nic zauważono.
JIS
Mgławice

dyfuzyjne w innych galaktykach

Jednym z najbliższych układów gwiazdowych jest galaktyka spiralna oznaczona numerem 33 w katalogu M e s s i er a. M 33 położona
jest w gwiazdozbiorze Trójkąta. Ze względu na małą odległość w pol'Ównaniu z innymi galaktykami możn::t w niej przy użyciu filtrów
dostrzec jaśniejsze mgławice dyfuzyjne. W Krymskim Obserwatorium
Astrofizycznym G. A. S z aj n fotografował ją za pomocą światło
silnej kamery z użyciem filtrów przepuszczających promieniowanie
w okolicach linii wodorowej H oraz linii wzbronionej tlenu OII,
a ponadto w żółtej części widma . ·Na kliszach zarejestrowano 230
()biektów o jasności absolutnej większej od 5m,5. 82 spośród nich to
jasne mgławice dyfuzyjne; pozostałe obiekty okazały się bądź skupieniami gorących gwiazd, bądź pojedynczymi białymi nadolbrzymami.
Mgławice dyfuzyjne układają się wzdłuż ramion spiralnych; są one
na ogół jaśniejsze w promieniach czerwonych, :1 słabsze w świetle
żółtym. ,,Odpowiedzialna" jest za to obecność wDdoru. Podobne wyniki
uzyskano poprzednio dla Wielkiej Mgławicy Andromedy (M31). Mgła
wice dyfuzyjne są w niej jednak znacznie słabsze niż w M 33.
(Wg Izwiestija Krymskoj Astrofiziczeskoj Obs. 11, 3, 1954)
JIS
Gwia7.dy dwu populacji w galaktykach eliptycznych

Niesposób badać barwy pojedynczych gwiazd w odległych galaktykach, można iednak wyznaczać ogólną barwę całej galaktyki.
W związku ze zjawiskiem przesunięcia ku czerwieni widm galaktyk
występuje
tzw. efekt poczerwienienia, na skutek którego galaktyki
odległe wydają się bardziej czerwollle, niż są w rzeczywistości. Na barwę
ma wpływ również skład gwiazdowy badanej galaktyki. Zagadnieniem
iym od strony teorf'tycznej zajął się jeszcze przed wojną belgijski
:astronom E. V a n d e k er k h o v e.
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wykorzystał

on w pri'.ktyce wyniki swych poprzednich
je z danymi obserwacyjnymi. których dostarczyły pomiary wskaźników barwy grupy mgławic eliptycznych w gwiazdozbiorze Panny, uzyskane przez S t e b b i n s a i W h i t f10 r d a. Rezultat jest dosyć nieoczekiwany: wskazywałby on , że w l')'liarę wzrostu
odległości badanej galaktyki zwiększa się procent wchodzących w jeJ
skład gwiazd populacji II (tzw. składowa sferyczna), tak że mgławice
najodleglejsze składają się niemal w 900fo z gwiazd tej populacji, gdytymczasem w mgławicach bliskich dominującą rolę odgrywa populacja I , zwana inaczej składową pła<>ką.
(Wg Mem. Soc. Roy. Sci. Liege 14, no l , 283, 1954).
JIS
badań,

wiążąc

NASZA

OKŁADKA

Obserwatorium astronomiczne Uniwersytetu M. Kopernika
w Toruniu-Piwnicach

W końcu sierpnia 1945 r. powołano do życia Uniwersytet M. Ko_
pernika w Toruniu. Kreowano w nim na Wydziale matematyczno-przyrodniczym dwie katedry: astronomii i po raz pierwszy w F'olsce oddzielną katedrę astrofizyki. Z tą chwilą rozpoczęła się organizacja obserwatorium astronomicznego. Ponieważ trudno było myśleć o tym, by
bezpośrednio po wojnie władze mogły udzielić większej pomocy na
nabycie choćby jednego przyrządu o średnich wymiarach, zwrócono siG
do prof. S h a p l e y a z prośbą o wypożyczenie lunety, która nie jest
koniecznie potrzebna w zasobnym obserwatorium Harward College.
W połowie 1946 r. nadeszła odpowiedź przychylna prof. Shapleya, który
obiecał wypożyczyć cenny i historyczny astrograf Drapera
z dwoma
pryzmatami. Astrograf ten nadszedł do Torunia w połowie 1947 r.
W lecie 1946 r. rozpoczęły się poszukiwania w celu uzyskania najlepszego miejsca pod przyszłe obserwatorium, oczywiście poza miastem.
Zatrzymaliśmy się na majątku Piwnice, odległym o 12 km od Torunia
w kierunku północno-zachodnim. a oddzielonym od miasta lasem o głę
bokości 5 km. Zdobycie tego majątku jak również budowę pawilonu wraz
z kopułą zawdzięczamy niezwykle życzliwemu stanowisku rektora
L. Kol a n k o w s k i e g o. W ciągu roku 1948 zbudowano pawilon, a już
w lipcu 1949 r. rozpoczęły się regularne obserwacje.
Na jesieni 1947 r. prof. dr W. I w a n o w ska wyjechała do Szwecji na okres 3 miesięcy. Poza pracą naukową skorzystała ze sposobności,
by za pośrednictwem prof. L i n d b l a d a uzyskać optykę do kamery
Schmidta z lustrem o średnicy 30 cm i do reflektora o średnicy lustra
25 cm, jak również pryzmaty obiektywne. Nadeszły one do Torunia
w r. 1950. W ciągu 2 lat dorobiono do nich części mechaniczne.
Starania o budowę 2 nowych pawilonów z kopułami i niewielkiego
domu na pracownie naukowe, rozpoczęte w r. 1950, szły dość opornie
ze względu na brak kredytów i dopiero w r. 1953, poświęconym obchodowi 410 rocznicy śmierci Kopernika, posunęły sprawę naprzód. Wiele
zawdzięczamy prof. R. G a l o n o w i, przewodniczącemu Komitetu Toruńskiego, który zwrócił się do komitetu wojewódzkiego w Bydgoszczy.
Z wdzięcznością myślimy o akcji tego komitetu. Można żywić nadzieję ,
że w końcu r. 1955 obserwatorium uzyska potrzebną mu
rozbudowę.
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Nadmienić

jeszcze należy, że pracownicy naukowi obserwatorium,
z mgrem H. I w a n i s z e w ski m na czele, zbudowali w ciągu roku
1952/53 prowizoryczną budkę drewnianą, w której rozpoczęto we wrześniu 1953 r. obserwacje za pomocą ustawionej tam (zresztą w niedogodnych warunkach) kamery Schmidta.
W roku 1954 nadeszła od Zeissa luneta krótkoogniskowa przezna_
czona do wizualnych obserwacji gwiazd zmiennych. Brak pomieszczenia nie pozwolił na. rozpoczęcie systematycznych obserwacji.
Obecnie buduje się radiointerferometr do badań radioastronomicznych.

*

W maju 1946 r. wyszedł nr l Biuletynn Obserwat. Astr. UMK w Tonmiu. Dotychczas ukazało się w druku 12 numerów. Zawierają one
prace z fotometrii i spektroskopii gwiazd, z astronomii gwiazdowej,
częściowo z mechaniki niebios.
Plan pracy zespołowej obejmuje następujące problemy:
l) Z a g a d n i e n i e p o d systemów g w i a z d:
a) badania różnic fizylw-chemicznych gwiazd w drodze analizy widmowej (katedra astrofizyki),
b) rozmieszczenie i ruchy gwiazd różnych podsystemów (katedra
astronomii).
Trudno w krótkim referacie wymienić wszystkie prace zasługujące
na to. Ograniczymy się więc do wzmianki o najważniejszych wynikach
prac prof. dra W. I w a n o w ski e g o. Badania fotometryczne widma
gwiazd różnych podsystemów klas widmowych F, G, K pozwoliły wykazać istnienie
realnych aczkolwiek niewielkich, różnic widmowych.
Polegają one na osłabieniu ogólnym prążków gwiazd szybkich (tzw.
II populacji). szczególnie prążków wodoru. Badając gwiazdy typu RR
Lyrae, autorka na podstawie widm małej dyspersji znalazła kryteria.
przynależności gwiazd klas F, G, K do I lub II populacji. W innej
pracy dosz.la do bardzo istotnego wniosku, że tzw. krzywa Shapleya
(związek: okres jasność absolutna) dla gwiazd pulsujących składa
się w rzeczywistości z oddzielnych krzywych,
dotychczas łączonych
w jedną.
2) B a d a n i a s t r u k t u r y D r o g i M l e c z n e j w 4 w y b r a_
n y c h p o l a c h.
Plan obejmuje fotometrię fotograficzną i fotowizualm1 gwiazd w tych
polach (około 7000 gwiazd); ta część pracy jest na ukończeniu. Dalszym
etapem będzie wyznaczenie funkcji gęstości gwiazd i rozmieszczenie materii międzygwiazdowej. W pracy tej uczestniczą wszyscy młodzi pracownicy naukowi pod kierunkiem prof. I w a n o w ski ej.
3) F o t o m e tri a g w i a z d zmienny c h.
Wśród gwiazd zmiennych głównie obserwuje się cefeidy i krótkookresowe zarówno wizualnie, jak i fotograficznie. Przy obserwacjach fo1ograficznych korzysta się z filtrów, osiąga się więc wielkości fot{) gra_
ficzne, jak i fotowizualne.
Oprócz tego wykonano prace nie ujęte podanym planem. Do takich
należy praca prof. I w a n o w s k i ej o kryteriach klasyfikacji gwiazd
typu M w czerwonej części widma o małej dyspersji. W pierwszych
numerach Biuletynu ukazywały się prace rachunkowe, dotyczące perturbacji wiekowych wybranych małych planet. Można również wspomnieć o obserwacjach zakryć gwiazd przez Księżyc.
Wreszcie tylko ogólnie można wzmiankować o sprawozdaniach, recenzjach, wspomnieniach pośmiertnych, artykułach drobnych itp., opracowanych w obserwatorium.
Wł.

D::.iew11!ski
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OBSERWACJE
Dodatek naukowy "Uranii"

W ostatnich latach prace obserwacyjne członków PTMA przybrały
tak nJai sile, że wy111ików choćby najzwięźlej zestawi0111ych redakcja Uranii nie mogła już pomieścić w bieżących zeszytach czasopisma, tym hardziej, że po nawiązaniu kontaktu z obserwatorami-amatorami czechosłowackimi otwarto dla nich gościnne łamy naszego miesięcznika. Ponieważ wiele spośród prac obserwatorów PTMA nosi charakter przyczynków naukcwych, były zaś drukowane w zbyt streszczonej formie (bez podawania obserwacji), n do tego w języku polskim, mało znanym za granicą, przeto Komitet Astronomiczny Polskiej Akademii Nauk postawił przed rokiem wniosek, by Uraniw drukowała w jednym z jezyków międzynarodowych corocznie 2-3 arkuszy specjalnego dodatku naukowego poświęconego tym pracom. Dodatek ten bqdz~e rozsyłany do wszystkich ob:serwator<iów astrooomicznych za granicą, wchodząc do międzynarodowej bibliografii astronomicznej. Zachęci to niewątpliwie naszych oh~erwatorów do kontynuowania z zapa:t:em dalszych prac. Na stanowi;;ko redaktora nowego wydawnictwa został powołany dr .Jan G a d o m ski. Pierwszy zeszyt jest
już w przygotowan:u.
Redakcja
Aktywność

Słońca

w roku 1954

W roku minionym aktywność Słońca była bardzo słaba. Obserwatorowie polscy dostrzegli plamy tylko w 85 dniach rozłożonych dość
nilerównOiffiiemrie w ciągu roku. W pierwszym półroczu było tylko 30
dni z plamami, w drugim - 55 Reszta dni w roku dała w obserwacjach liczb~, Wolfa równe zent. a wiQc tarcza słoneczna była w te
dni wolna od plam. Jak wynika z obserwacji robionych poza Polską,
inni obserwatorawie zanotowali nieco więcej dni z plamami. mianowicie 42 dni w pierwszym półroczu. Co do drug:ego półrocza brak jeStZcze diaill.ych. Wynikło to stąd głównie, że nasi .,słoneC.l.iilf'.cy·· rorzporzą
dzają na ogół gorszymi lunetami, w nicktórych wypadkach posługują
się nawet lornetkami. Mogła być jedna!{ i inna przyczyna.
Drobne
krótkotrwałe plamy mogły ujść uwagi, bo znikły, zanim niebo się rozpogodziło. Pomimo jednak tych złych warunków, być może. udałoby siQ
zwiększyć ścisłość obserwacji także i u nas. Wtedv mianowicie, kiedy
są złe warunki widzialności i obraz Słońca jest zamazany, nieraz naWiet wti.ęksre plamy uchodzą uwagi. Trzeba by w takich przypadkach po
prostu nieco dłużej wpatrywać się w Słońce, może w jakimś momencie chwilowej poprawy dostrzec się uda szczegóły niewidoczne, zatarte
złą widocznością. Oczywiście chodzi nic o dojrzenie jak największej
ilości plam (nic namawiam rzecz jasna do liczenia por jako
plam), lecz o to, by nasze obserNacje były możliwie naidokładniejsze.
Nie chciałbym być źle zrozumiany. Nie WY'>Uwam tu zarzutów, tylko
zdając sobie sprawę z trudności, zachQcam do powiększenia wysiłku.
Ogólne wyniki roku minionego są lepsze niż w roku poprzednim.
Udatło się powiększyć ilość dni obserwacyjny~h do 350 w porównaniu
z liczbą 348 dni w r. 1953. A rok ubiegły nic był specjalnie korzystny
pod względem pogody Największe ilości dni mają w tym roku A.
Barbacki (312), A. Wróblewsk•i (281) i ks. A. Boksiński (268).
Ponad 200 dni osiągnęli W. J o d ł o w s k i i W. L i s i a k. Nieco gorzej
niż w zeszłym roku wypadły obserwacje w Warszawie na skutek kło-

Krajobraz nocny na Księżycu według obrazu czechomalarza V. Vlastimira M a ska. Wśród
gwiazd świeci Ziemia w fazie bliskiej nowliu

słowackiego

Prezes PAN prof. dr J. Dembowski przed stołem z nnp ą
plastyczną elipsy rozsiania meteorytu pułtuskiego. Na
wystawie .,Budowa wszechświata·· w r. 1S·53 w Warszawie. Po lewej prof. Wł. Zonn. Przedstawiciel sekcji m ::!teorytycznej PTMA mgr J . Pokrzywnicki (całkiem po
lew-ej, profilem) udziel::\ wyjaśnień.

Różne meteoryty w

gablocie na wystawie

Czqści meteorytu Morasko. Waga: l) 4,25 kg, 2) 0,815 kg,

3) 4,200 kg, 4) i 5) po 3,5 kg

Meteoryt Grzempy. Waga 633 g,
równania szklanka

Obok dla po-

Mgr J. Pokrzywnicki przy meteorycie Morasko (waga 61 kg)
Na lewo: Elipsa rozsiania meteorytu pul-

tuskiego (wg Samsonowicza) przedstawiona
na mapie plastycznej podczas wystawy
.. Budowa wszechświata" z rozłożonymi na
niej 330 oryginalnymi okazami tego meteorytu

URANIA
potów, jakie obserwatorawic mieli
z lunetą, która została oddana do
użytku
przy pracach związanych
z budową Centralnego Obserwatorium Astronomicznego.
Jak wspomniałem w zestawieniu
wyników za r. 1953, w roku tym
pojawiły się już pierwsze plamy należące do nowego cyklu. Minimum
ilości plam WYStąpiło jednak dopiero w rok później w maju 1954 r.
Z graficznego opracowania polskich
obserwacji od r. 1951 wynika, że
minimum przypada na moment
19541',4. Średnia roczna liczba Wolfa
dla r. 1954 WYnosi
R

=

3,1

średnie miesięczne wahają się

<>d R _ 0,0 dla stycznia do 9,3 dla
marca.
Jak wiadomo, ostatni cykl aktywności słonecznej nie był "nonnalny".
Wysokim liczbom Wolfa nic towarzyszyła silna geoaktywność, ilość
rozbłysków na plamę była nicduża
i według przypuszczeń niektórych
autorów, nadchodzący cykl wyróż
niać się powinien jeszcze WYŻSzymi
liczbami Wolfa i silniejszą ge<>aktywnością. Przekonamy się; tym bardziej więc warto pilnie przyglądać
się Słońcu.

Prócz liczb Wolfa niektórzy obserwatorowie zajęli się także WYznaczaniem pozycji grup plam i ich
powierzchni. Najciekawsze i najpełniejsze wyniki uzyskał W. S z ym a ń s k i, który zaobserwował 10
grup należących jeszcze do poprzedniego cyklu, ich średnia szerokość
heliografiezna WYnosiła około 9° oraz
17 grup nowego cyklu ze średnią
szerokością heliograficzną około 28°.
Oba typy grup rozkładały się mniej
Więcej jednakowo na obu półku
lach. Grupę o największej powierzchni, równej 342X10-6 poWierzchni
tarczy Słońca (według oceny obserwatora), zaobserwował on w dniu
• 18 marca, była to przy tym grupa
zapewne należąca jeszcze ido poPrzedniego
cyklu.
Następna
co
do wielkości była grupa z dnia 19
grudnia, należąca już do nowego
cyklu, której powierzchnia w tym
dniu WYnosiła 160X 10-u. Jak naj-
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goręcej zachęcam
mańskim.

innych obserwatorów do konkurencji z ob. W. S z y-

Obserwowali w r. 1954 : A. B a r b a ck i (Nowy Sącz i 54 inne
ks. A. Boksiński (Skała k. Ojcowa), W. Jodłowski
(Warszawa), W. Li siak (Poznań), J. M er g en ta l er (Wrocław),
M. O r l i c z (Kasprowy Wierch), J. P,a c i orek (Wrocław), B. S z c z e pkowski (Warszawa), S. Szeligowski (Białków), W. Szymai'ls ki (Dąbrowa Górnicza), A. W rób l e w s k d (Warszawa).
miejscowości),

Liczby Wolfa w 1954 r.
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Meteory
Wizualne obserwacje meteorów dokonywane przez milośników są
cennym przyczynkiem naukowym, gdyż obejmują następujące zagadnienia:
l) Badanie aktywnych rojów meteorów. Systematyczne zliczanie meteorów w ciągu całego okresu czynności roju pozwala znaleźć rozikład
gęstości materii wzdłuż drogi, po której Ziemia pnecina orbitę roju. Statystyka meteorów roju, dokonywana w ciągu szeregu lat, daje rozkład
gęstości roju wzdłuż jego orbity i okres obiegu ciał meteorowych dokoła
Słońca (dla młodych rojów).
Względna ilość meteorów roju o różnych masach i jasnościach dostarcza cennych wiadomości o wieku, składzie i liczebności roju. Natomiast wyznaczanie radiantów aktywnych rojów przez miłośników nie ma
wartości naukowej, gdyż położenia ich są dokładnie znane z obserwacji
fotograficznych, wizualnych i radiowych.
2) Wyznaczanie radiantów i badanie aktywności słabych rojów.
W tym przypadku wyznaczanie radiantów przez miłośników ma znaczenie naukowe, ze względu na małą aktywność roju i związane z tym małe
prawdopodobli eństwo zarejestrowania na kliszy fotograficznej meteorów
tych rojów. Wyznaczenia położenia radiantu można dokonać najdokład
niej przy obserwacjach teleskopowych.
3) Zliczanie meteorów sporadycznych pozwala wyciągnąć wnioski dotyczące ogólnych, własności materii meteorowej w układzie słonecznym.
Zależność średnich godzinnych od pory dnia i roku charakteryzuje roz_
kład ciał meteorowych w przestrzeni międzyplanetamej.
4) Obliczanie wysokości meteorów na podstawie obserwacji dokonywanych z dwóch punktów dostatecznie od siebie odległych daje możność
określenia gęstości atmosfery ziemskiej na tych wysokościach w oparciu
o fizyczną teorię meteorów.
5) Obserwacje śladów meteorów i ich ruchów mają duże znaczenie
dla badania wpływu meteorów na jonosferę oraz dla określenia kierunków i prędkości wiatrów w wysokich warstwach atmosfery ziemskiej.
W czerwcu prosimy obserwować meteory (z wyznaczaniem radiantów)
promieniuiace z nast€'puic>cvch punktów na sferze niebieskiej:
Współrzędna

Nazwa roju

rek t.

radiantu

Okres

aktywności

deki.

roju
8 czerwca

]4b

32ID

20

48

+ 45°
+ 61

Korwidy

12

48

-]90

Teta Dra

15

56

+ 58°

25 czerwca
28 czerwca
48'

25-28 czerwca

Pierwsze trzy radianty są teoretycznie wyliczone na podstawie znajoelementów orbit komet 1930 VI, 1850 I, i Tempel--8fifta. Meteory
roju Korwid były obserwowane w 1937 roku w Afryce południowej. Istnienie tych trzech rojów jest jeszcze niedostatecznie potwierdzone
Pizez obserwacje, dlatego też zbadanie ioh byłoby pożyteczne. Czwarty
rój, teta Dra, obserwowany był w roku 1953 przez A. P a c h o l czy k a _
w tabeli podane jest położenie radiantu wyznaczone przez nliego (Urania
tom XXV, str. 87, 1954).
mości

Andrzej Pacholczyk
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Obserwacje radiantów meteorów

A. P a c h o l czy k (Koło Warsz.) złożył w redakcji zaobserwowane
w latach 1952---4 położenia 11 radiantów meteorów, oparte na 255 włas
nych obserwacjach. Najgęściej udało się obłożyć obserwacjami następu
jące roje: ro Boo (95 obs.), 12 Com (57) i Gemidy (26).
Praca została uznana za re&lny przyczynek naukowy i zakwalifikowana do druku w międzynarodowym dodatku naukowym Uranii.
J. G.

Gwiazdy zmienne

Wprowadzenie stałego działu poświęconego obserwacjom gwiazd
zn;tiennych stało się w obecnej chwili bardzo potrzebne. Rozwijający się
bowiem w Polsce miłośniczy ruch obserwacyjny wymaga właściwego
pokierowania. Obserwacje gwiazd zmiennych są dziedziną, w której
odpowiednio prowadzone badania amatorskie mogą przynieść bardzo
wartościowe wyniki. Przyczyna tego jest prosta: gwiazd zmiennych
znamy obecnie kilkadziesiąt tysięcy, fachowych zaś astronomów jest na
całym świecie zaledwie kilkuset; nie starcza więc fachowców do systematycznego badania wszystkich gwiazd, dlatego też jest wiele gwiazd
zmiennych, "leżących odłogiem" od kilkunastu lat. Prostota większości
obserwacji gwiazd zmiennych sprawia, że mogą być one z powodzeniem
prowadzone przez miłośników.
Znaczenie amatorskich obserwacji gwiazd zmiennych zostało należycie ocenione w wielu krajach (ZSRR, USA, Anglia, Francja, Japonia,
Dania, Szwecja i in.). Istniejące tam miłośnicze stowarzyszenia obserwatorów posiadają już dziś niezwykle wartościowe wyniki. W Polsce jedynym zrzeszeniem obserwatorów-amatorów jest sekcja obserwacyjna przy
Warszawskim Kole PTMA. W ciągu niespełna czterech lat pracy kilkunastu członków tej sekcji wykonało ponad 15 000 obserwacji gwiazd
zmiennych. Radzi byśmy jednak zachęcić i wciągnąć do naszej pracy jak
najwięcej miłośników z całej Polski. Z tego względu dział nasz, który
chcemy uczynić ogniwem łączącym wszystkich obserwatorów, będzie
zawierał wskazówki, uwagi, efemerydy jednym słowem, wszystko, co
jest potrzebne do miłośniczej pracy obserwacyjnej.
Obserwacje gwiazd zmiennych są proste i łatwe. Większość ich można
z powodzeniem wykonywać za pomocą lornetek polowych czy nawet nie
uzbrojonego oka, a do niczbędnej wprawy dochodzi się bardzo szybko,
już po kilku miesiącach . Jedna z metod obserwacji gwiazd zmiennych
była już opisywana w Uranii (tom XXIII, str. 183, z 1952 r.). Poza tym
w następnym lipcowym numerze zamieścimy artykuł inż. A. M ark s a
o metodach obserwacji.
Oczywiście istnieją różne typy gwiazd zmiennych (ogólne wiadomości
o gwiazdach zmiennych można znaleźć w pięknej książce S. P i o t r o ws k i e g o pt. Gwiazdy zmienne i nowe, Warszawa 1953 r., cena 3 zł),
nad którymi badania różnią się między sobą. O tym wszystkim będzie
my zamieS7JC:Zać odpowiednie uwagi. Tak więc poniżej zamieszczamy
uwagi o obserwacjach gwiazd zaćmieniowych.
Wszelkie zapytania i uwagi prosimy kierować pod adresem: redakcji
Uranii - Warszawa, Al. Ujazdowskie 4 dział "Obserwacje".
Andrzej Wróblewski

Obserwacje gwiazd

zaćmieniowych

Gwiazda zaćmieniowa stanowi układ dwu gwiazd krążących dokoła
wspólnego środka masy, przy czym płaszczyzna obiegu gwiazd tworzy
niewielki kąt z kicrunkiem obserwacji z Ziemi. Wówczas przy obiegu
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gwiazd następuje ich wzajemne zaćmiewanie, co powoduje zmniejszanie
się blasku całości układu, czyli tzw. minimum. Czas, w którym gwiazda
zaćmieniowa posiada zmniejszoną jasność, wynosi zwykle kilka godzin;
w tak krótkim czasie gwiazda może zmienić jasność o kilka wielkości
gwiazdowych. Gwiazdy zaćmieniowe należą więc do gwiazd szybkozmiennych. Ponieważ obieg gwiazd dokoła środka masy odbywa się bardzo regularnie, poszczególne minima blasku następują z wielką regularnością . Znając jakiś moment minimum i okres zmienności (odstęp
między dwoma kolejnymi minimami), można przewidzieć momenty minimów na przyszłość , czyli podać efemerydę gwiazdy. Efemeryda musi
być potem sprawdzona obserwacyjnie. Rozporządzając dużą ilością obserwowanych minimów, można na ich podstawie wyliczyć z dużą dokład
nością okres zmienności (np. z dokładnością do stumilionowej części
doby). Tak duża dokładność j€st konieczna, jeżcli chcemy podać dokładną
efemerydę
na długo
naprzód. Okazuje się jednak,
że nawet momenty minimów,
wyliczone na podstawie bardzo dokładnie znanych okresów, wykazują pewne różnice
w .DOrównaniu z momentami
obserwowanymi. Jest to spowodowane zmianami okresów
zmienności.
Zmiany te mogą
być regularne, gdy gwiazda
.e
zaczyna się coraz bardziej
•
.. spóźniać" lub .,spieszyć", lub
a- s';' os
RZ Cas .f
też mogą być zupełnie niereb- 6. 76
gularne. Badanie zmienności
c- 7. 28
•
su cas
okresów gwiazd zaćmienio
d- 7.42
wych ma bardzo duże znaczee- 7. 74
nie, przyczyny tych zmian bof- 8. 04
c
wiem nie są jeszcze dokładnie
e
lCas
wyjaśnione. Szczegółowsze
badania gwiazd zaćmieniowych można przeprowadzać
Rys. l. Okolica RZ Cas
Wtedy, gdy oprócz okresu i zakresu zmian blasku mamy je_
szczc wyniki badań spektroskopowych. Można wtedy obliczyć masy, rozmiary, odległości składników gwiazdy zaćmieniowej, czyli - jak mówimy - "rozwiązać układ".
Znamy kilkanaście gwiazd zaćmieniowych, dostępnych do obserwacji
lornetką polową. W dziale obserwacyjnym podane będą kolejno dane dotyczące tych gwiazd. Obecnie omówię trzy z nich.
R Z C a s s i o p e i a e jest dostępna do obserwacji przez cały rok, posiada zakres zmienności 61114--7'!'8 oraz okres Id. 1952. Ostatnio R. S z af ran i e c, na podstawie zestawienia minimów tej gwiazdy obserwowanych na przestrzeni kilkudziesięciu lat, doszła do wniosku, że okres
Zmienności wykazuje nicregularne zmiany, których przyczyny nic znamy.
Z tego względu pożądane jest jak najczęstsze obserwowanie minimów
tC'j zmiennej.
U W ę ż o w n i k a (U Oph) można obserwować w misiącach letnich
zakres zmienności 51117-6~ 1 4, okres Id. 67734. Okres tej gwiazdy wykazuje regularne zmiany zbadane w r. 1950 przz P. P a re n a gę, który
tłumaczy je istnieniem trzeciego składnika, zakłócającego ruch dwu pozostałych. Obserwacje momentów minimów są bardzo pożądane.
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V 822 O r ł a (V 822 Aql) jest gwiazdą prawie zupełnie nieznaną.
Okres jest znany z tak małą dokładnością, że obecnie minima są już zupełnie "pogubione". Z tego względu gwiazdę tą należy obserwować moż-
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Rys. 2. Okolica U Oph
liwie jak najczęściej, wiele razy w ciągu wieczoru. Zakres zmienności
6 1"7 -- 71!11.
Poniżej podaję mapki okolic wymienionych gwiazd z zaznaczeniem
gwiazd porównania oraz Efemerydy RZ Cas i R Oph na czerwiec br.
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RZ Cas należy w miarę możności obserwować w odstępach 15-20
minut w ciągu około dwu godzin przed podanym momentem i dwu go-
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Rys. 3. Okolica V 822 Aql
dzin po nim. W przypadku R Oph: trzy godziny przed i trzy po minimum. Czas należy notować z dokładnością do jednej minuty. Metody
opracowania otrzymanych wyników omówimy w przyszłości.
A. Wróblewski
Obserwacje gwiazd zmiennych Warszawskiego Koła P TMA
l. We wrześniu 1954 r. A. Wrób l e w ski złożył w Redakcji ma_
szynopis obejmujący opracowanie 404 własnych obserwacji wspomnianych w czasie XII. 1953 - IX. 1954, odnoszących się do następujqcych
24 długookresowych gwiazd zmiennych: R Boo, T Cam, X Cam, V Cas, T
Cep, R Cne, S CrB, W CrB, RT Cyg, S Gem, T H er, RV Her, SS H er,
R Leo, RR Lib, RU Lib, R Oph, Z Oph, R Ser, T UMa; Z UMa, T UMa
R Vir, SU Vir. Obserwator podał wykresy oraz momenty zaobserwowanych maksimów blasku tych gwiazd.
2. W tym samym czasie inż. A. M a r k s nadesłał opracowanie 698
obserwacyj gwiazd zmiennych typu delta Cephei, dokonanych gołym
okiem oraz lornetkami 45 x 6 zespołowo przez: S. D o b er ski e g o (38),
W. J o d ł o w s k i e g o (22), J. K e s s (8), A. M ark s a (136), Z. O ż
d z e ń s k ą (3), B. S z c z c p k o w s k i e g o (92) i A. W r ó b l e w s ki eg o (399). Obserwacje te z czasu: 25. II. 1953 - 5. V. 1954 r. dotyczą nanastępujących cefeid: n Aql, Rt Aur. W Gem, ksi Gem, SZ Tau. Podano
odchyłki zaobserwowanych momentów maksimum blasku od efemeryd
oraz 7 wykresów krzywych blasku.
3. W grudniu 1954 r. A. W r ó b l e w ski złożył opracowanie 176
obserwacyj gwiazd zmiennych półregularnych: WZ Cas, Y CVn, wykonarweb ze.spolowo rprzez następujących obserwatorów: A. M ark s (46),
B. S z c z e p k o w ski (11), A. Wrób l e w ski (119). Obserwacje po_
chodzą z czasu IV. 1952 - V. 1954 r. Ilustrują je cztery okresy zaobse<rwowanych zmian blasku.

184,

URANIA

4. W końcu grudnia 1954
zawierająca opracowanie 64

r. wpłynęła praca A. W r ó b l e w s k i c g o
obserwacji własnych, wykonanych w czasie: IV-IX. 1954 r. zmiennej nieregularnej OP Her, 582 obserwacyj wła
snych z lat 1953-54 gwiazd tego samego typu: g Her, X Her oraz
miesięcy V-IX. 1954, 48 obserwacyj własnych gwiazdy BD 39° 4114.
którą podejrzewał o zmienność w r. 1936 F. Kęp i ń s ki. Dla wymienionych gwiazd podano mapki otoczenia oraz wykresy zauważonych wahań blasku.
Prace wymienione wyżej ze względu na wysoki pozionl.
i wartość naukową zostaną ogłoszone w międzynarodowym dodatku na_
ukowym Uremii.
Obserwatorzy koła warszawskiego PTMA dokonali w ostatnich latach w sumie około 13 000 obserwacji gwiazd zmiennych.
Jan Gadomski

Obserwacje meteorologiczne w czasie całkowitego
w dniu 30 czerwca 1954 r.

zaćmienia Słońca

Amatorskie obserwacje w czasie całkowitego zaćmienia Słońca w dniu
30 czerwca 1954 r., publikowane dotychczas na łamach Uranii, dotyczyły
jedynie astronomicznej strony tego zjawiska. Jest to dość znamienne
z uwagi na fakt, że milośnicy astronomii mogliby w tym wypadku
wnieść poważny wkład naukowy od strony meteorologicznej, choćby
tylko przez dokonanie najprostszych pomiarów, co w efekcie byłoby interesujące dla badań fizyki atmosfery ziemskiej_
Ekipa obserwacyjna Koła Krakowskiego PTMA - nie pretendując
do tzw. naukowości - postawiła sobie za zadanic przeprowadzenie głów
nie obserwacji przyrody jako najbardziej dostępnych dla amatorów.
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Obserwacje były prowadzone przez członka ekipy kol. Marię C y b u ls k ą. Miejscem obserwacji było wzgórze nad jeziorem. w odległości
4 km za Sejnami w kierunku północno -zachodnim. Wzgór?.e było terenem otwartym, nie osłoniętym przez lasy i drzewa. Termometry umieszczono na tablicy zasłaniającej je od bezpośredniego działania Słońca,
natomiast anemometr umieszczono na paliku wys. 1,00 m. Miej sce obserwacji było odsunięte od innych grup obserwacyjnych na odległość
około 10m.
Wykres n.?. rys. l ilustruje przebieg zmian temperatury w czasie od
godziny 12 do godz. 14.55 cz::.su śr.-europejskiego. Pomiarów temperatury dokonywano co 5 min., odczytując wskazania wszystkich 3 ter-mometrów. Krzywa rys. l przedstawia średnią arytmetyczną z trzech
termometrów. Widoczne na wykresie minimum 15° C o godz. 14.05,
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a wi<;c w 4 min. po faziP całkowitości należy interpretować jako bezatmosfery ogrzewajacej si~ od ziemi. Wykres ilustru.ie przejrzyście spadek temperatury od momentu 13 10 do minimum o godz. 14,05,
po czym wzrost aż do godz. 14.55 Znaczne wahania temperatury w czasie od godz. 12 do 13 10 były spowodowane zmiennym i dość znacznym
zachmurzeniem w tym czasie, podobnie jak i w czasie od godz 14.35
do 14.55. ŚrodkowR część wykresu odpowiada wiernie faktycznemu spadkowi temperatury, gdyż pogoda w tym czasie była bezchmurna Dalszych obserwacji po godz. 14.55 nie nrowadzono z uwagi na konieczność zlikwidow:omia placówki obserwacyjnej i odjazdu do Se.in
Wykres nu rys. 2 przedstawia dwie krzywe: cienką linią ciągłą oznaczono szybkości wiatru w m isek. w odstępach 5 min., natomiast linia
gruba przerywana oznacza średnia z odczytów, zredukowaną na odstępy
15 min., co daje w efekcie krzywą o wyraźniej uwidocznionym przebiegu, Wykre& jest dość trudny do zinterpretowania. niemniej jednak
można stwierdzić początkowy wzrost szybkości w czasie do godz. 13,10,
po czym stoj;niowy spadek do minimum (około fazy całkowitości zaćmienia) wynoszącego około 1-1 25 m ·sek
Dotychczasowe obserwacje
władność
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szybkości

wiatru w czasie całkowitych zaćmień wyl<:azują wręcz odwrotny
przebieg. tj. wzrost szybkości wiatru ze wzrostem fazy zaćmienia Przebieg szybkości wiatru obserwowany przez ekipe krdkow~ką można wyjaśnić ,faktem dużego zachmurzenia, panującego w czasie fazy całkowi
tości na terenach wokół miejsca obserwacji. Panująca tam temperatura
była zatem dość niska. Spadc:k zaś temperatury w miejscu obserwacji
w czasie maksymalnej fazy doprow3dził do rownowagi cieplnej z przyległymi terenami, co w efekcie d:'\ło brak komeczncj różnicy temperatur dla powstania znaczniejszych ruchów mas powietrza Interpretacja
ta pokrywa siq z obserwacjami zachmurzenia w przyległych terenach
Suwalszczyzny.
Obserwacji kierunków wiatru nie prowadzono z powodu CZGStych
i znacznych zmian
Na marginesie powyższych uwag należy stwierdzić. że pożadanc byłyby publikacje innych obserwatorów z innych miejscowości celem ewentualnego porównania i zaokrąglenia wyników am3.torskich obserwacji
meteorologicznych w czasie całkowitego zaćmienia Słońca.
Edward Szeligiewicz

Kier. ekipy obs. PTMA, Kraków

PYT ANIA i ODPOWIEDZI
Czy planety

poruszają Się

(Odpowiedź

rzeczyWISCle po elipsach?

na list ob. A. Szugzdy z Warszawy)

Przesłał nam Pan obszerne rozważania własne, dotyczące ruchu planet. Ich główna idea jest nicwątpliwie słuszna. Ponieważ Słońce posiada
pewien ruch w nrzcstrzcni (obiegowy wokół jądra Galaktyki), a planety
krążą wokół niego, więc razem z nim biorą udział w tym ruchu 1 w rezultacie orbita planety nigdy nie jest linią zamkniętą, bo gdy planeta
powraca - jak mówimy - do tego samego miejsca na orbic.ic, w rzeczywistości cała orbita przcsuncia się w całkiem inne miejsce przestrzeni. Wskutek tego droga każdej planety (a więc również i Ziemi)
w Galaktyce jest pewną lini<! falistą. Słusznie zwraca Pan uwagę, że
takie linie możemy w pewnych przypadkach wprost zaobscrwowac na
niebie. Widzimy je na przykład u gwiazd podwójnych, gdzie ruch postępowy całego układu nakłada się na względny ruch obiegowy pojedynczych składników, co w rzucie na sferę niebieską daje krzywą zbliżona do sinusoidy.
Z tych rzeczy astronomowie zdają sob1:.C od dawna sprawę, w praktyce jednak wygodnie jest prawie wszystkie rachunki dotyczące ruchów
planet i ogromną wl<;kszość rozważań teore1ycznych orzeprowadzać tak,
jakby Słońce było nieruchome zaoomnieć o 1vm. że i ono siG porusza
w przestrzeni. Analogicznie Jotnik mvśląev o 1rasic projektowanego lotu
będzie dla prostoty przyjmował, że Ziemia jest nieruchoma i trasę lotu
wyznaczy względem niej. Gdyby chciał uw:.::glc:dnić ruchy Ziemi, otrzymałby trasę nader skomplikowaną. Wytyczenie takiego "rzeczywistego"
kształtu trasy b<:dzie niewątpliwie pouczające, ale w praktyc;e bezcelowe.
Podobnie fila wyjaśniC'nia zasa0niczych sił, działających w układzie
planetarnym, bezcelowe bt:dzic jednoczesne badanic ruchów planet wokół Słońca i Słońca wokół iaclra Galaktyki. Fizyka wsoółczesna umie
rozpatrywać te same zjawiska w różnych układach, najwygodniejsze są
jednak w nraktyce te układy. w których zjawiska claiq siG przedstawić
w spcsób najprostszy. W tvm orzypadku najDrostszy jest układ zwią
zany ze Słońcem, 1o znaczy taki, w którym Słońce uważane jest (umownie) za nieruchome

URANIA

18'1

Przy okazji chcemy zwroc1c uwagę, że Pańskie 'i nformacje są w pewnych sz cze f'ół ach nic .< cisłe. Mianowicie: l Fakt, że planety poruszają
się pr<;dzcj w periheliach (punktach przysłonecznych) niż w apheliach
(pu n ktach od s łonecznych) wyn ka bezpo ś rednio z praw grawitacji i nie
potrzebuje żad n cg o d odatkowego wyjaśnienia. 2. Skomplikowany ruch
K s i<; życ a w o kół Ziemi jest równ i eż zgodny z teorią cłloć teoria jest tu
bardzo sk om~l li kowana, gd y7 K si c;życ porusza sie pod wspólnym wpły
wem p rzyci ą ga nia S ł ońca i z;emi , a do tego ze względu na małą odległo ś ć od Ziemi dodatkową role odgrywa jej kształt i pewne inne drobne wnlywy. 3 nuch Słońca pod wpływem przycią,gania Jowisza daje
si ę stwierdzić ob~erwacyjnie.

Redakcja

Czy istnieje aktualna hipoteza o powstaniu
(Odpowiedź

na pytanie ob.

układu

Skrętowicza

planetarnego

z Nysy)

Kosmogonia układu planetarnego, nauka o powstaniu planet, księży
ców i innych ciał krążących wokół Słoilca, musiała się w dawnych czas ach zad o walać niepewnymi przypuszczeniami, tzw. h i p o t e z a m i.
Najdawniejszą naukową hipotezą, że planety powstały wskutek zderzenia
Słońca z kometą, podał B u f f o n w początku XVIII wieku. Od tego
cz.asu powstało bardzo wiele innych przypuszczeń. Szcz:::gólnie głośne
były hipotezy Kan t a i L a p l a c c' a, a w początku b;eżącego stulecia
hipoteza Je a n s a. Ponicw.arż. do naszych czasów pojawiło się przynajmniej ze >.to różnych hipotez kosmogonicznych, przy czym każda po pewnym czasie musiała upaść wskutek konfrontacji z jakimiś faktami po=anymi później, przeto w ostatnich latach do hipotez kosmogonicznych
nic przywiązuje się większej wagi Obecnie uw.aża się je raczej za pewne
intcrcsuj<]CC rozważania, których głównym celem jest dać nową pobudkę
do pracy obserwatorom i teoretykom. Trzeba bowiem zdawać sobie
spr.aw<;, że nawet hipotezy nicprawdziwe (byle sensowne) bywają poży
teczne, gdyż zarówno •:•c h zwolennicy, jak i przeciwnicy szukają dowodów wzi<;tych z obserwacji lub nowych opracowań teoretycznych, przez
co wiedza niew<łtpliwie po suwa się naprzód. Dla przykładu dość wspomnieć, że dwie sprzeczne pomiędzv sobą współczesne hipotezy kosmogoniczne, F i e s je n k o w a i S z m i d t a, pobudziły do pracy dziesiątki
radzieckich astronomów, fizyków, matematyków, chemików i naukowców
z innych specjalno':ci, przez co wiedza o .szczegółach dotyczących warunków, w jakich powstawały lub mogły powstawać planety, wiele zyskała ..
W szczególności okazało s•:ę, że można z tej dzied-ziny zdobyć znacznie
Wi<;cej faktów doświadczalnych i obserw;a!Cyjnych, niż przypuszczano
dotychczas.
Biorqc to pod uwagę, współczesna kosmogonia uznaje całkowicie pożytek płynący z hipotez, ale za główne aktualne zadanie uważa zgromadzenic jak najwięcej faktów doświadcz.alnych i obserwacyjnych. Takie
fakty można poznać pr.zez badanic struktury meteorytów, które będąc
odłamkami ciał należących do uk1adu planetarnego mcgą wiele powiedzieć o warunk•'l<Ch, w jakich te ciała powstały, przez obserwacie mło
dych gwiazd, formujących się obecnie w Galaktyce, oraz badanie róż
nych form wy.•,tępowania materii we wszechświecie itp. Cenne są również
rozwiązania n:cktórych teoretycznych problemów, jak możliwości skupiania się w większe bryły materii pod różnymi postaciami w różnych
warunkach. Prawidłowość takiego stanowisk•a była kilkakrotnie uzasadniana w czasie radzieckich konferencji kosmogonicznych.
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badań

Wobec znacznego przyspieszenia
w tej dziedzJi'nie, jakie daje
w ostatnich czasa1ch, można mieć nadzieję, że w ciągu najbliższych dziesiątków lat zostanie zebrany materlał dowodowy, tworzący pewną jednolitą całość i wtedy będzte można utworzyć już nie
h i p o t c z ę, ale popDaiWną t c o r i ę powstania układu pLanetarnego.
W zasadzie żadnej hipote-zy kosmogonicznej nie można dziś uważa ć
m słuszną . Jeśli jednak zapytać, które hipotezy kosmogoniczne s ą
aktualne w tym sensie, że dotychczas nic zostały obalone, to jako najważniejsze należy wymienić trzy:
l. Hipoteza F i e s j e n kowa. Według niej planety :i Słońce powstały
jednocześnie z tej samei gazowej bryły materii. Plancty, jako mniejsze
krople tej bryły, utra· ciły wiGcej lekkich pierwiastków :i szybko ostygły .
Dlatego ich budowa różni się od budowy Słońca. Bliżej o tej hipotezie
mówiL: •śmy w tomie XXIII "Uranii" (r. 1952), str. l.
2. Htpotcza S z m i d t a . Według niej planety miały powstać z obłoku
materii kosmicznej otaczającego ongiś Słońce. Wskutek działania sił
mcchan:cznych, pyłki i cząstki gazów z tego obłoku skupiły się w bryły
różnych wi elko ś ci, tworząc planety, planetki, meteory i inne ciała krą
żące wokół Słońca (por. "Urania" tom XXIII, str. 129).
3. Hipoteza A l f v e n a, podobna w zasadzie do hjpotezy Szmidta ,
z tym że Alfven za główną przyczynę skupienia się materii uważa s iły
elektromagnetyczne.
Kanrad Rudnicki
się zauważyć

Z KORESPONDENCJI
W

zwią zk u

z wydaw an iem

"Po stę pów

Astronomii"

rzeczą oczywistą, że popularyzacja nauki nie może się odbywać
na jakimś jednym wybranym poziomic przygotowania "fachowego" czyteln ików, zwłaszcza popularyzacja astronomii, którą interesują się niemaJl wszyscy ludzie, od bardzo wykształconych do tych, którzy zaledwie
umieją czytać . ł'otrzebę zróżntcowania poziomu popularyzacji odczuwano od dawna. tym bardziej ż e dawny brak zróżni cowania zaczął
ujemnic odb i j a ć się n a c a ło śc i spraw popularyzacji astronomii w Polsce i na jedynym czasopiśmie Urania, które w ciągu kilku dzie:> iątków
lat zasp oka.J a 1o g łód w n U LY a~ t r o nomict.nej w PoJscc. W Uranii zaczę
ły s t; uk azy w ac a rtykuł y o zbyt w ysokim nickiedy poziomic wiedz~·
"fachow eJ", co znicchGcaw wielu czyte ln ików do tego bardzo pożytecz
nego t>t~ mu . T ak p ow ~ tała m yś l 7a ło żcnia kwartaln ika Postępy Astrono -

Jest

mii,' nowego t zasopisma bardz iej s pecjalistycznego które mogłoby dla
wi elu 1u dzt o wysokim przy gotowamu ogólnym zastąpić lekturę obcoję
zycz nych prac oryginalnych lub prz eglądowych w prasie zagranicznej,
n iera t. nicdostqm.ej lub ba1dzo lwsztowncj , odciążając zarazem Uranię
od artyl· ulów zby1 specjalistycznych, które w pewnym sensie nie odpo.
wiatl a ły jej pn-:cznaczeniu.
Glównym wit;c zadaniem Postępów Astronomii jest popularyzowaniP
astronomii na wyż s z y m poziomie wiedzy fachowej i przyczynianic się
w ten sJ o~ób do pogtt;biania jC'j wśród studiujących tę nauk<: i wśród
m i ło ~ n :ków m<li<lCYC'h przy .ot owanic matematyczne i fizyczne .
W Fostępach oprócz artykułów przeglądowych, obejmujących stosunkowo szemki zakres zagadnier1 , umJcszcza s1ę streszczenia ważniej
szych r,rac z l' teratury światowC'j oraz streszczen ia oryginalnych prac
astronomów polskich referowanych lub nie referowanych . Wreszcie
znajdzie tam również czytelnik kronikę n aszego b ieżącego życia astro-
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nomicznego w fonnic sprawozdań z poszczególnych ośrodków i królkich notatek personalnych 1 •
Włodzimierz Zonn
1 Prenwneratę kwartalniika Fostępy Astronomii (rocznie 20 za:, pół
rocznie 10 zł.) przyjmuje PPK Ruch Warszawa ul. Srebrna 12. Konto
PKO nr 1-110-14000. Ubiegłe roczniki (komplety i pojedyncze zeszyty)
można zamawiać ze składu głównego PT A Kraków· ul. Kopernika 27
w cenie 5 zł za zeszyt.

ERRATA
nrze li Uranii z br. zaszły następujące błędy:
Str. 57, w. lR od dołu - zamiast "1 /10000", powinno być "11100000".
Str. 58, w. 24 od góry - zamiast .,poza" powinno być "przed".
Str. 58, należy zamienić podpisy pod rysunkami i rysunek oznaczony (po korekcie) rys. l obrócić o 180°.
W
l)
2)
3)

KALENDARZYK ASTRONOMICZNY
na czerwiec 1955 r.
l do 30. W gwiazdozbiorze Strzelca nisko nad

południowym horyzontem dostępna jest z trudem przy użyciu lunet mała planeta Cerera,
która będzie w przeciwstawieniu ze Słońcem w dniu 12 lipca. Druga planetka Pallada, słabsza od Cerery o jedną wielkość, porusza
,tię na tle gwiazdozbioru Herkulesa w pobliżu gwiazdy 3 wiclk.
delta Herkulesa, będąc w opo.:z;ycji ze Słońcem w dniu 13 cze~rwca.
Planetka ta z powodu dużego nachylenia jej orbity znajduje się na
niebie z dala od linii ekliptyki. Pożądane są obserwacje ewentualnych zmian jasności planetek, ktore by świadczyły o ich obrocie.
l. 18h Neptun w złączeniu z Księżycem, odstęp planety 7o na północ.
1.12. Powyżej Księżyca świecą na prawo Kłos Panny, na lewo Saturn.
2.13. Saturn znajduje się tuż na lewo powyżej Księżyca. W lunecie widać pierścień Saturna znacznie rozwarty, tak że tylko drobna część
tarczy planety wystaje poza obwód pierścienia.
2./3. 3h 50m Wenus w bliskim złączeniu z gwiazdą 6 1,~ wiclk. 145 B
Barana. Zakrycie gwiazdy przez Wenus nastąpi po wschod2lie Słońca
i nie może być zaobserwowane. W lunecie widać niewielką, prawie
okrągłą tarczę planety.
3. lOh Saturn w złączeniu z Księżycem w odstępie 6° na pn.
4. lh Merkury nieruchomy w rektascensji, na niebie wypada COiraz bllżcj tarczy Słońca i jako gwiazda 2 wielk. nie jest widoczny.
4. Od zmierzchu do 21 1/2h na owalnej tarczy Jowisza widoczny jest cień
I satelity .Jowisza, biegnący jako ciemna plamka poprzez tarczę równolegle do ciemnych pasów dostrzeganych na tarczy.
4./5. Księżyc znajduje się najdalej od Ziemi, jest w apogeum, a jednocześnie jest w pełni. Toteż tarcza Księżyca jest wyjątkowo mała.
Swicci n~ tle gwiazdozbioru Skorpiona. Na lewo pod Księżycem
znajdziemy Antarcsa.
5. Od 1311 24m do 15h 23m nastąpi zaćmienie Księżyca przez półcień
Ziemi, w Polsce niewidoczne. Tam gdzie w tych godzinach jest noc
i K~.iężyc znajduje się nad horyzontem, zauważyć można by jedynie
nieznaczne przyciemnienic tarczy Księżyca.
5/6. (również 21/22). Za pomocą lunet odszukać można łatwo najjaś
niejszego satelitę Saturna, Tytana. Znajduje się on w największym
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odchyleniu na zachód (w lunecie odwracającej na lewo) od tarczy
Saturna jako gwiazda 81 /2 wielk. i okrąża Saturna w ciągu 16 dni.
6. Flamy na Słońcu w swym ruchu na tarczy Słońca, wywołanym
obrotem Słońca dokoła osi, zakreślają cięciwy proste w ciągu około
2 tygodni od lewego do prawego brzegu tarczy.
8. Od. 20h 18m aż do zachodu Jowisza przez tarczę Jowisza przechodzi
cień II satelity Jowisza. W lunecie odwracającej obrazy widać przemieszczanie się ciemnej plamki z prawej strony tarczy ku lewej.
11. O 21h QRm wkracza na tarczę Jowisza u prawego jej brzegu w lunecie cień I satelity Jowisza i przesUinie się poprzez tarczę w ciągu 2 Y. 11 .
16 do 19. Na rannym niebie widoczny jest sierp Księżyca, którego pozostała część tarczy. świeci słabym popielatym światłem.
16. 7h Merkury w dolnym złączeniu ze Słońcem. Planeta mija tarczę
Słońca w odstępie 3)0 o na południe (,poniżej) środka tarczy.
18. O świcie na wschodnim niebie świeci wąski sierp Księżyca. Na lewo
poniżej Księżyca znajduje się Wenus. a na lewo tuż powyżej Księ
życa przez lornetki dostrzegalne są Plejady, po raz pierwszy po ich
złączeniu ze Słońcem w dniu 20 maja. Przy czystym niebie śledzić
można planetę Wenus oraz Księżyc również i po wschodzie Słońca ,
a także udać się może dostrzeganie Wenus w ciągu przedpołudnia
18. Przez cały wieczór na tarczy Jowisza znajduje się cień III satelity
18. 2Qh Wenus w złączeniu z Księżycem w odstępie 2° na pd.
19. O świcie odszukać można bardzo wąski sierp Księżyca, a w odstępie
5° na prawo od niego planetę Wenus jako gwiazdę minus 3 1/2 wielk.
19. 21h Merkury w niewidocznym złączeniu z Ks1iężycem w odstępie
4 1/2° na południe od Księżyca, będącego blisko Nowiu.
20. Od 2h 33m do 7h 47m nastąpi zaćmienie Słońca, które w Polsce nie
będzie widoczne. Obserwować je mogą mieszkańcy południowej Atabii, poludniowej Azji, południowej Japonii, Archipelagu Malajskiego
i północnej Australii. Zaćmienic wyróżnia się tym, że czas trwania
całkowitości zaćmienia jest wyjątkowo długi i wynosi prawie 7 minut i 8 sek. Fas całkowitości zaćmienia przechodzi przez wyspę
Cejlon, przez Indie Wschodnie, przez Filipiny i niektóre wyspy Polinezji. W Polsce w tych godzinach Słońce jest wprawdzie nad horyzontem, ale tarcza Księżyca znajduje się na naszym niebie niżej.
21. 12h Mars w niewidocznym złączeniu z Księżycem w odstępie 3° na
północ od Księżyca.
21. Wczesnym wieczorem można poszukiwać nisko nad zachodnim horyzontem wąski sierp Księżyca. Powyżej na lewo od n~ego świeci
Jowisz jako gwiazda minus l 1/2 wieli<., niełatwo dostr:>:egalna na jasnym tle zorzy wieczornej.
22. 3h Uran, a 13h Jowisz w złączeniu z Księżycem w odstępie 4° n.a póL
noc od Księżyca.
22. 511 32m Słońce wstępuje w znak zodiakalny Raka, znajduje się
w stanowisku letnim i wskutek tego mamy letnie przesilenie dnia
z nocą. Moment ten przyjmujemy jako początek lata astronomicmego.
Tarcza Słońca osiągnęła swoją największą deklinację północną, mamy najdłuższy dzień w roku, a noce są jasne, zwłaszcza na północy
Polski. Tarcza Słońca świeci od 21 czerwca na tle gwiazdozbioru
Bliźniąt, 20 lipca zaś przejdzie do gwiazdozbioru Raka.
22. Wieczorem Jowisz znajduje się na prawo od sierpa Księżyca. Sierp
Księżyca uzupełniony jest do pełnej tarczy światłem popielatym.
22. do 30. Flanctka Fallada w swym ruchu na tle gwiazd mija gwiazdę
3 wielk. delta Herkulesa. · W tym okresie dość łatwo można odszukać
planetkę za pomocą lunety sposobem podanym przy końcu kalendarzyka. Znajduje się ona z początku w odstępie 111 , tj. w odstępie
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równym 2 średnicom tarczy Księżyca, na prawo poniżej delta Herkulesa (w lunecie odwracającej obrazy) , w dniu 26 czerwca znajdzie się najbliżej gwiazdy w odstępie y. o poniżej niej, a w końcu po_
szukiwać jej trzeba w odstępie l 0 na lewo od gwiazdy.
23. Wieczorem znajdziemy Regulusa, najjaśniejszą gwiazdę w gwiazdozbiorze Lwa, na lewo powyżej sierpa Księżyca. Swiatło popielate na
tarczy Księżyca jest już słabsze niż w dniu wczorajszym.
24. Wieczorem Regulus jest na prawo powyżej Księżyca.
27. Wieczorem znajdziemy Kłos Panny, najjaśniejszą gwiazdę w gwiazdozbiorze Panny, na ~ewo powyżej Księżyca w kwadrze.
28. lh Merkury jest nieruchomy w rektascensji.
28. Wieczorem Kłos Panny znajduje się na prawo powyżej Księżyca.
28. 24h Neptun w złączeniu z Księżycem w odstępie 70 na północ .
30. 9h Merkury w nicwidocznym złączeniu z. Wenus. Merkury znajduje
się na rannym niebie w odstępie 4° na poludnie od Wenus, jest
jednak zaledwie 2 wielk. gwiazdowej i nie może być dostrzeżony.
30. 13h Saturn w złączeniu z Księżyccm w odstępie 6°. Wieczorem znajd ziemy planetę na prawo powyżej Księżyca.
Minimum Algola: Hl55 czerwiec !)d l ,h7 .
Minima główne Beta Liry: 1955 czerwiec 9d 15h oraz 22d 13h.
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Dostępny

przez całą noc w gwiazdozbiorze Panny przy użyciu lunet.
Planetka
Nr Nazwa Jasnoś ć

l

2 VI. 1955
Rekt. 1 Deki.
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Za pomocą lornetek trudny do
odszukania na jasnym wieczornym niebie w odstępie 3°, póź
niej 70 na prawo od Jowisza.
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2 Pallada 9 17 33·4 +25 15 17 24·9 +2s 36 17 16.s +2s 26 17 o8.8 +2446
m

Ola od .. ukania planetki należy w ci11gu szeregu pogodnych wieczor6w wykonać dokładne
ryaunki z wszystkimi nawet najsłabszymi gwiazdami dostrzegalnymi przez używanfł lunet4
w okolicy nieba wskazanej przez wapółrztadne planetki. Pr7ez por6wnanie rysunków zna"'
leźć n1ożna planetkę jako tq spoiród gwiazd, która zmieniała swe położenie :a duia na dzień
jednakowo w tym aamym kierunku.
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KOMUNIKATY KOL PTMi\
na mil•sląc czerwlec 1955 r.
Gdańsk Sekretariat Kota jest czynny w poniedziałki w godz. 17-18 l w piątki
w godz. 16-18.30 w II Zakładzie Fizyki Politechniki Gdańskiej.
Gliwice - l. Sekretariat Koła jest czynny w poniedziałki i czwartki (godz. 16-19)
w Gliwicach, ul. Sobieskiego 26, inż. T. Adamski, tel. 49-77.
2. Biblioteka jest czynna przy sekretariacie.
3. Pokazy nieba odbywają się w każdy bezchmurny wieczór po uprzednim
telefonicznym porozumieniu się:
Gliwice - ul. Sobieskiego 26, tel. 49-77 - inż. T. Adamski.
Ruda śl. - ul. Obrońców Stalingradu 32, tel. 524-67 i 524-69, J. Kasza.
Stalinogród-Dąb, ul. Wiejska 7, tel. 319-87 Jan Palt.
4. Miesięczne zebrania sekcji instrumentalnej odbywają się co miesiąc w każda
drugą sobotę o godz. 17.30 w Stalinogrodzie w Pałacu Młodzieży im. Bol. Bieruta.
Kraków - l. Sekretariat Kola jest czynny w poniedziałki l czwartki w godz.
17-19 w lokalu Koła, Kraków, ul. i.w. Tomasza 30/ 8.
2. Bibltoteka Kota jest czynna w poniedziałki l czwartki w godz. 18-19.
3. "Wieczory Astronomiczne" referatowo-dyskusyjne odbędą się w dniach
10. VI. (piątek) i 25. VI. (sobota) w lokalu Kola, ul. św. Tomasza 30/8.
4. Seminarium Astronomiczne odbywa się w poniedziałki w godz. 17.30-19.30
w lokalu Kota.
5. Kurs szlifowania zwierciadeł teleskopowych odbywa się we środy w godz.
17-19 w lokalu Koła.
Lódź l. Sekretariat Kota jest czynny w poniedziałki od godz. 18 do 20, ul.
Moniuszki 4a (M. D. K.), pokój 350.
t:mta 6. VI. (poniedziałek) o godz. 18.30 odczyt L. Szuberta pt. "Wenus".
Dnia 20. VI. (poniedziałek) o godz. 18,30 odczyt Z. Blacha pt. "Gwiazdozbiory
nieba letniego".
Po odczytach pokazy nieba.
Nowy Sącz - Sekretariat Kola jest czynny we wtorki i piątki w godz. 17-19
w lokalu Koła, ul. Jagiellońska 50a.
l'oznań l. Sekretariat Kola jest czynny we wtorki i czwartki w godzinach
17-19, w lokalu Koła, ul. Chełmońskiego l. tel. 74-41, w tym czasie można
korzystać z biblioteki.
2. Pokazy nieba odbywać się będą w każdy pogodny wieczór wtorkowy od
godz. 19. Zbiórka w lokalu Koła przy ul. ChcłmOll.sktego l.
Toruń 1. Sekretariat Koła i btbltoteka są czynne w poniedziałki i czwartki
w godz. od 18-20 oraz w soboty w godz. od 17-19 w lokalu Koła przy ul.
M. Kopernika 17.
2. W każdy pogodny wieczór sobotni o godz. 19 można wyruszyć z lokalu
Koła na pokaz nieba.
3. Dnia 13. VI. (poniedziałek) godz. 18, odbędzie się odczyt H. Łożykawsktego
pt. "Promienie kosmiczne".
Warszawa - l. Dnia 8. VI. (środa) o godz. 19 w małej salt Obs. Astr. U. W .•
Al. Ujazdowskie 4, w ramach popularnego seminarium, odbędzie się prelekcja
inż. A. Marksa pt. "Praktyczne zastosowanie astronomii".
2. Dnia 16. VI. (czwartek) o godz. 20-tej, w sali Kopernika Obs. Astr. U. W.,
Al. Ujazdowskie 4, odbędzie się comiesięczny odczyt. (Nazwisko prelegenta
i tytuł odczytu podany będzie w prasie stołecznej).
3. Pokazy nieba prowadzone są codziennie (także w niedziele i święta) w pogodne wieczory, Al. Ujazdowskie 4 (Ludowe Obserwatorium Astronomiczne im.
Mikołaja Kopernika) od 20 do 22.
4. Sekretariat Koła czynny jest we wtorki, czwartki i soboty od godz. 18 do 21,
ter. 8-56-72.
5. Sekcja Obserwacyjna i Instrumentalno-Szlifierska czynna jest we wtorki,
czwartki i soboty od godz. 19 do 21.
Wrocław 1. Dnia 8. VI. w sali konferencyjnej Wojew. Klubu TPPR, Plac Teatralny 4, odbędzie się odczyt mgr. T. Jarzębawsklego pt. "0 różnych rodzajach
gwiazd".
2. Dnia 22. VI. w tej samej sali odbędzie się odczyt mgr. J. Kubikowskiego
pt. "0 gwiazdach podwójnych".
Składka członków zwyczajnych wynosi 24 zl za rok kalendarzowy, a członków
kandydatów (uczniowie szkól średnich) 6 zł za rok szkolny. Członkowie nowo·
wstępujący wypełniaJą deklarację przystąpienia i wpłacają jednorazowo wpisowe zł 1,50.
Wszelkich wpłat należy dokonywać na konto Zarządu GI. PTMA, Kraków,
ul. św. Tomasza 30/8, PKO Nr 4-9-5227 z wyraźnym podaniem celu wpłaty .
.,Urania" wychodzi jako miesięczllik 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 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.

WILI-TELMINA IW ANO W SKA

PROMIENIOWANIE RADIOWE
DROGI MLECZNEJ I RADIOŹRÓDEŁ
Z

zagadnień

radioastronomii (IV)

Pierwszym obiektem pozaziemskim, którego promieniowanie radiowe wykryto, była Droga Mleczna. Nie Słońce, które
w dziedzinie promieni świetlnych jest najjaśniejszym ciałem
niebieskim, i nie gwiazdy pojedyncze, tylko pas Drogi Mlecznej przeszkadzał J a n ski e m u w badaniach dotyczących
rozchodzenia się ziemskich fal radiowych. Fakt ten tłumaczy
się częściowo dużymi rozmiarami pasa Drogi Mlecznej, dzięki
czemu przy dużym kącie odbioru ówczesnych anten zbierały
one promieniowanie z dużego obszaru, ponadto jednak świad
czy on o silnym stosunkowo natężeniu promieniowania Drogi
Mlecznej na falach metrowych. Pomiary natężenia tego promieniowania były systematycznie przeprowadzane przez wielu
badaczy (Reber, Hey, Parsons, Phillips, Ryle i inni).
Fosługiwali się oni przeważnie aparaturami interferencyjnymi, ustawionymi w południku, i rejestrowali przez szereg
dni przejścia Drogi Mlecznej przez południk, zmieniając za
każdym razem wysokość anteny. Badania te były prowadzone
na falach różnej długości. Wyniki ilustruje rys. l. Jak widzimy,
obraz radiowy Drogi Mlecznej zgadza się w ogólnych zarysach
z obrazem optycznym: największe natężenie przypada na okolice gwiazdozbioru Strzelca (długość galaktyczna ok. 325°),
w kierunku środka Galaktyki. Są jednak pewne istotne róż
nice: natężenie promieniowania radiowego wykazuje w mniejszym stopniu koncentrację w płaszczyźnie Drogi Mlecznej niż
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Rys. l. Rozkład natQżeń promieniowania radiowego Drogi Mlecznej
o długości fali 1.9 m wg Rebera. Zacieniowano widzialny z.acys
Drogi Mlecznej.
jasność

optyczna. Poza tym w promieniowaniu radiowym nie
obserwujemy charakterystycznego rozdwojenia pasa Drogi
Mlecznej, dobrze widocznego u nas w gwiazdozbiorach Łabę
dzia i Orła. Jak wiemy, jest ono wynikiem obecności ciemnej
materii pyłowej w płaszczyźnie Drogi Mlecznej, która zasłania
nam dalsze części Galaktyki. Ta materia nie stanowi żadnej
przeszkody dla fa.l radiowych; dzięki temu w promieniowaniu
radiowym "widzimy" okolice Drogi Mlecznej niedostępne dla
naszego oka, w szczególności okolice centralne. Jeśli chodzi
o zależność promieniowania radiowego od długości fali, natę
żenie jego wzrasta z długością fali, dlatego też większość pomiarów była wykonywana na falach metrowych.
Nasuwa się pytanie, co jest źródłem tego silnego promieniowania? W promieniach widzialnych światło Drogi Mlecznej
pochodzi od łącznego świecenia mnóstwa dalekich gwiazd skupionych w pobliżu jej płaszczyzny, częściowo zaś - od ~wie
cenia mgławic gazowych, rozproszonych wśród gwiazd.
Z chwilą gdy wykryto promieniowanie radiowe Słońca , wydało się prawdopodobne, że promieniowanie radiowe iDrogi
Mlecznej jest sumą promieniowań koron gwiezdnych, podobnych do słonecznej.
Ponieważ znamy w przybliżeniu ogólną liczbę gwiazd w naszej Galaktyce i ich rozmieszczenie, możemy oszacować łą.czne
natężenie promieniowania radiowego gwiazd w założeniu, że
promieniują tak jak Słońce: okazuje się, że jest ono miliardy
razy słabsze niż to, które obserwujemy. A zatem trzeba szukać innych źródeł promieniowania Drogi Mlecznej. Takim źró
dłem może być gaz międzygwiazdowy, w szczególności jego obszary o wysokiej temperaturze, tzw. obszary H II otaczające
gorące gwiazdy. W tych obszarach gaz międzygwiazdowy,
głównie wodór, jest w znacznym stopniu zjonizowany; gdy
wolne elektrony przelatują w pobliżu protonów, mogą wówczas wysyłać lub pochłaniać promieniowanie wszelkich dłu
gości fali; zmienia się przy tym ich energia ruchu w ilości rów-
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noważnej

do wysłanego lub zaabsorbowanego promieniowania.
Aby jednak vv-ytłumaczyć w ten sposób promieniowanie radiowe Drogi Mlecznej, należałoby przyjąć dla tych obszarów
temperaturę około 100 000°, gdy tymczasem z analizy ich świa
tła wynika temperatura rzędu 10 000°, a więc dziesięciokrotnie
niższa. Poza tym rozkład natężeń z długością fali promieniowania gazu międzygwiazdowego byłby inny niż ten, jaki obserwujemy w promieniowaniu Drogi Mlecznej (wzrost natęże
nia z długością fali). Rozbieżności te nie są jednak tak wielkie
ani tak pewne, aby nie można było przypisać częściowo promieniowania radiowego Drogi Mlecznej gazowi międzygwia
zdowemu. Inna część tego promieniowania pochodzi prawdopodobnie od tzw. radiqźródeł, którymi zajmiemy się w dalszym
ciągu artykułu.

Jeszcze inną możliwość interpretacji promieniowania Drogi
Mlecznej wysunęli fizycy szwedzcy A l f v e n i H er l o f s o n.
Idea ich, którą następnie opracowali ilościowo uczeni radzieccy
G i n z b u r g, S z k ł o w ski i G i e t m a n c e w, łączy promieniowanie radiowe Drogi Mlecznej z zagadnieniem promieni
kosmicznych. Jak wiemy, pierwotne promieniowanie kosmiczne - to bardzo szybkie jądra atomów, głównie wodoru
(protony), które wpadają z przestrzeni kosmicznych do atmosfery Ziemi. Na temat ich pochodzenia podano wiele różnych
teorii. Jakiekolwiek jest ich źródło, musi ono produkować równocześnie tyleż szybkich elektronów, co protonów, w przeciwnym razie bowiem ładowałoby się same> ujemnie, aż do zatrzymania przez jego pole elektrostatyczne dalszej ucieczki protonów. Tymczasem elektronów kosmicznych nie obserwujemy
u granic naszej atmosfery. Gdzie się one podziewają? Wymienieni autorzy przypuszczają, że te szybkie elektrony kosmiczne - szybkość ich musi być bliska prędkości światła ulegają po drodze hamowaniu przez pola magnetyczne naszej
Galaktyki, emitując promieniowanie kosztem utraconej energii ruchu. ,Jak wynika z obliczeń. natężenie tego promieniowania w dziedzinie fal radiowych jest tego rzędu, co obserwowanego promieniowania radiowego Galaktyki, i tak jak w tym
ostatnim rośnie z długością fal.
Radioźródła

W roku 1946 H e y i jego współpracownicy, badając rozkład
natężeń promieniowania Drogi Mlecznej na falach metrowych,
wykryli w gwiazdozbiorze Łabędzia ośrodek silniejszego promieniowania o natężeniu zmieniającym się w sposób nieregularny w ciągu kilku lub kilkunastu minut. .Jak się okazało z ba-
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dań późniejszych, zmienność ta jest wynikiem lokalnych fluktuacji stanu ziemskiej jonosfery. W następnych latach odkryto
szereg dalszych "radiogwiazd", jak je wówczas nazywano;
w roku 1951 liczba ich doszła do 100. Ich rozkład na niebie
ilustruje załączona mapka (rys. 2), na której wielkości krążków
obrazują natężenia radioźródeł. W tej skali niewzbudzone

oh

12
Rys. 2. Mapka

radioźródeł

wg Reyle'a

Słońce należałoby oznaczyć prawie takim samym krążkiem jak
najsilniejsze z radioźródeł, znajdujące się w gwiazdozbiorze
Cassiopei. Ponieważ żadna z tych "radiogwiazd" nie pokrywa
się z żadną z jaśniejszych gwiazd na niebie, jest jasne, że nie
·mamy tu do czynienia z promieniowaniem radiowym koron
,gwiezdnych, podobnych do słonecznej. Jeżeliby "radiogwiazdy"
b,yły w ogóle gwiazdami, to zupełnie niezwykłymi w tym sensie, że miałyby stosunkowo zimne fotosfery, a bardzo gorące
korony. Utożsamienie radioźródeł ze słabymi gwiazdami nie
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się przeprowadzić, ponieważ położenia radioźródeł
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znamy
Pochodzi to stąd, że uginanie się fal jest tym
silniejsze, im większa jest długość fali, a że fale radiowe są
przeciętnie 100 000 razy dłuższe niż świetlne, chcąc uzyskać tę
samą dokładność celowania, musielibyśmy używać w radioastronomii teleskopów o średnicy 100 000 razy większych niż
teleskopy optyczne. Z tych samych powodów trudno jest określić odległości radioźródeł i ich rozmiary kątowe. Średnice
większości z nich nie przekraczają zdolności rozdzielczej istniejących aparatur radioastronomicznych, można więc powiedzieć
tylko tyle. że są mniejsze od paru minut łuku. Niektóre radioźródła mają rozmiary rzędu kilkudziesięciu minut łuku i te
dały siq zmierzyć. Dla porównania przypominamy, że średnice
największych gwiazd wynoszą po kilka setnych sekundy łuku.
Z biegiem czasu udało się niektóre spośród silniejszych radio
źródeł zdemaskować, to znaczy zidentyfikować z obiektami widzialnymi. Pierwszym z nich był Taurus A, najsilniejsze radioźródło w gwiazdozbiorze Byka. Współrzędne Jego zgadzają się
w przybliżeniu z położeniem mgławicy Krab, inne argumenty
przemawiają również za tym, że to ona właśnie jest źródłem
silnego promieniowania radiowego. .T ak wiadomo, mgławica
Krab jest pozostałością po de.wnej supernowej, która rozbłysła
w roku 1054, o czym wzmiankują dawne kroniki chińskie.
Zródłem promieniowania radiowego jest prawdopodobnie włók
nista otoczka tej mgławicy, rozszerzająca się z prędkością rzędu
1000 km/sek, dobrze widoczna na zdjęciach wykonanych z odpowiednim filtrem (fotografia na wkładce). Z innych znanych
supernowych udało się zidentyfikować supernową Tychona de
Brahe z r. 1572 z jednym z radioźródeł; indentyfikacja paru
innych radioźródeł z przypuszczalnymi supernowymi jest dość
prawdopodobna.
Inne radioźródła "zobaczył" pięciornetrawy teleskop na Mt
Palomar. Najjaśniejsze ze wszystkich radioźródło Cassiopeia A
pokrywa się ze słabą mgławicą włóknistą o osobliwym widmie.
Są w nim prążki atomów bardzo silnie wzbudzonych; ponieważ
w sąsiedztwie nie ma bardzo gorącej gwiazdy, wzbudzenie to
należy przypisać zderzeniom atomów. Kontury prążków wskazują na istnienie dużych różnic prędkości włókien dochodzącej
do 3300 km/sek. Czy mgławica ta jest również produktem supernowej, nie mamy w tej chwili co do tego pewności. Wykryto
jeszcze dwie podobne mgławice w gwiazdozbiorach Rufy i Ła
będzia, pokrywające się z radioźródłami. Innego rodzaju obiektem okazało się radioźródło Cygnus A. Zdjęcie tej okolicy,
otrzymane na Mt Palomar, ukazuje dwie stykające się galakniedokładnie.
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tyki (fotografia na wkładce). Odległość ich, wyznaczona z przesunięciem widm ku czerwieni, wynosi przeszło l 00 milionów
lat światła (w dawnej skali). Oglądamy tu prawdopodobnie
zjawisko zderzenia się dwóch galaktyk, które wydarzyło się
przed 100 lub 200 milionami lat. W tej chwili galaktyki te mogły się już rozejść, gdy tymczasem fale radiowe donoszą nam
o tej katastrofie kosmicznej. Przy okazji zapytajmy, jak często
takie kolizje galaktyk mogą się zdarzyć i jakie skutki mogą za
sobą pociągnąć. Z rachunku prawdopodobieństwa wynika, że
szanse zderzenia się dwóch galaktyk w przestrzeni nie są znikomo małe, są znacznie większe niż szanse zderzenia dwóch
gwiazd w tej samej galaktyce. Chociaż bowiem odległości pomiędzy galaktykami są olbrzymie, średnice ich w stosunku
do odległości są duże, wyrażają się w setnych częściach odległości; tymczasem dla gwiazd w naszych okolicach Galaktyki
stosunek średnicy do odległości jest rzędu jednej dziesięciomi
lionowej. Wynika z rachunku, że w zasięgu obecnych teleskopów na kilkaset milionów pojedynczych galaktyk powinno się
znaleźć paręset wypadków spotkań dwóch galaktyk. Z podobnego rachunku wynika również, że takie spotkania nie powinny na ogół pociągać za sobą żadnych poważniejszych konsekwencji w stosunku do gwiazd: galaktyki będą się przenikały
bez zderzeń pomiędzy gwiazdami. .T edynie materia między
gwiazdowa "odczuje" skutki zderzenia galaktyk i ona przypuszczalnie wysyła S. O. S . w postaci wzmożonego promieniowania radiowego. Widmo świetlne obiektu Cygnus A wykazuje
obecność gazu o silnym wzbudzeniu. Poza tym obiektem wykryto dotychczas jeszcze w dwóch innych radioźródłach prawdopodobne przykłady zderzenia dwóch galaktyk.
Wreszcie około dziesiątka znanych obecnie radioźródeł pokrywa się jaśniejszymi pojedynczymi galaktykami. Wśród nich
pierwsze miejsce zajmuje galaktyka Andromedy, której promieniowanie radiowe udało się wykryć w roku 1950. Natężenie
tego promieniowanią jest tego samego rzędu, ile by wynosiło
promieniowania całej naszej Galaktyki, gdyby się znajdowała
w odległości galaktyki Andromedy. Również i inne galaktyki
spiralne wysyłają promieniowanie radiowe proporcjonalne do
swej jasności optycznej.
W ten sposób zdołano obecnie zidentyfikować kilkanaście
silniejszych radioźródeł z obiektami obserwowanymi optycznie
i wśród tej nielicznej grupy znaleziono różne rodzaje obiektów:
byłe supernowe oraz osobliwe mgławice włókniste o silnie
wzbudzonym widmie, należące do naszej Galaktyki, z obiektów
pozagalaktycznych - bliskie galaktyki pojedyncze i pary zde-
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rzających się galaktyk, na ogół bardzo odległe. Zauważmy naże chociaż są to rodzaje obiektów nieporównalne pod
względem wymiarów i mas, źródło emisji radiowej u większości
jest wspólne: i w otoczkach gwiazd supernowych, i w mgła
wicach włóknistych typu Cassiopeia A, i w zderzających się
galaktykach tym źródłem jest rozrzedzony i silnie wzbudzony

wiasem,

gaz. Mechanizm emisji radiowej w tych wszystkich wypadkach
polega prawdopodobnie na hamowaniu szybkich elektronów.
Te udatne identyfikacje silniejszych radioźródeł - wszystkie bardzo świeżej daty, z kilku lat ostatnich- nie rozwiązują
jeszcze w c~łości zagadnienia radioźródeł; zidentyfikowano
tylko niewielki ich procent, ogromna większość natomiast
(wszystkie słabsze ze znanych radioźródeł i te, które będą przypuszczalnie wykryte w przyszłości) pozostaje zagadką. W szczególności nie wiemy, czy nie ma wśród nich innych jeszcze rodzajów obiektów prócz tych, które zostały rozpoznane wśród
silniejszych radioźródeł.
Tak się przedstawia w ogólnych zarysach w chwili obecnej
stan badań promieniowania radiowego Drogi Mlecznej i radioźródeł ; najbliższa przyszłość przyniesie z pewnością nowe dane
obserwacji i pozwoli wyciągnąć z nich nowe wnioski.
J. GADOMSKI

POD NIEBEM INNYCH PLANET
III.

Pozostałe

planety

Układu Słonecznego

Jowisz
Niebo jowiszowe należałoby obserwować z tamtejszej stratosfery, gdy troposferę wypełniają szczelnie grube warstwy obło
ków metanowych i amoniakowych. Słońce przedstawia się tam
jako tarcza o średnicy 5 razy mniejszej niż na Ziemi, dając
promieniowanie o natężeniu 27 razy słabszym niż u nas
(tabl. A.). Doba jowiszowa jest rekordowo krótka, liczy bowiem
niespełna 10 godzin, a że rok trwa tam prawie 12 lat ziemskich, przeto "kalendarz" Jowisza zawiera 10 600 dni w roku.
"Oś świata" planety skierowana jest prawie prostopadle do
płaszczyzny ekliptyki. Wskazuje ona ku pewnemu p•.mktowi
gwiazdozbioru Smoka. Słońce "wlecze się" powoli na tle
gwiazd, przesuwając się zaledwie o 113 swej średnicy kątowej
na tamtejszą dobę, gdy u nas Słońce przebywa 2 średnice ką
towe na dobę.
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Zachowanie się planet obserwowanych z Jowisza charaktetablice A oraz B.
Na pierwszy plan nocnego nieba wybijają się (po Słońcu)
księżyce różnej pozornej jasności i średnicy , wyświetlające
w danej chwili różne fazy. Prym wiodą jako ciała największe
księżyce "galileuszowskie" (I, II, III, IV), które wykazują tarcze pozorne większe aniżeli Słońce (rys. 1). Najokazalej przedstawia się Księżyc I, pozostałe satelity z wyjątkiem V -- to
obiekty teleskopowe. Rozmiary kątowe ich tarcz pozornych są
rzędu jednej sekundy łuku, a nawet mniej. Oto odpowiednie
liczby dla pozornych średnic i wielkości gwiazdowych tych ciał
(rys. 1): I ·--39' (--10'~8), II --19' (--9'~'9), III --19' (-9' 11 4),
IV -8' (--6'"9), V -5' (--5'~'8), VI -3" (J. 5m), VII -<1" (+7m),
VIII -<1 (+10m), IX -<1" (+12m), X -<1" (+10m),
XI -<1" (+12m), XII -<1" (+11m). Zauważymy mimochodem, że księżyc III (Ganimedes) jest w rzeczywistości większy
niż planeta Merkury i dlatego przedstawia się równie okazale
jak bliższy planety księżyc II. Przy obliczaniu pozornych jasności satelitów oglądanych z powierzchni Jowisza, posiłkowaliśmy
się ich jasnościami zaobserwowanymi z Ziemi.
Suma blasku wszystkich księżyców (mamy tu na myśli zawsze fazę pełni) wynosi: --1P'4, a więc 3 razy mniej niż naszego
Księżyca (-12'~'5). Każdy z księżyców: I-V przewyższa swym
blaskiem klikadziesiąt czy 11awet kilkaset razy najjaśniejsze
gwiazdy nieba. Księżyc VI gołym okiem jest tam ledwie widoczny, reszta to, jak powiedzieliśmy, obiekty teleskopowe, niełatwe do wyszukania, zwłaszcza że cztery najdalsze księżyce:
VIII, IX, XI, XII okrążają gwiaździsty firmament ruchem
wstecznym (od wschodu na zachód) mniej więcej w ciągu
dwóch lat ziemskich.
Księżyce bliskie planety: I, II, III, IV, V okrążają ją szybko
(w ciągu niewielu dni) w pobliżu płaszczyzny jej równika. Powodują one liczne zaćmienia. W ciągu tamtejszego roku, jak
obliczył astronom polski M ar c i n Er n s t, przypada na Jowiszu około 4 400 zaćmień księżyców i tyleż zaćmień Słońca,
a więc średnio co 12 godzin jakieś zjawisko tego typu.
ryzują

Saturn

Biegun świata tej planety leży w odległości 5° od naszej
Gwiazdy Polarnej. Dokoła niego wiruje firmament raz na
lO godzin 15 min. Rok saturnowy liczy 25 200 tamtejszych dni.
Osobliwy widok przedstawiają 3 współśrodkowe piersclenie, obiegające szybko planetę w płaszczyźnie jej równika.
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niebieskich obserwowanych z Jowisza

Są one bardzo szerokie (ok. 68 000 km) i bardzo cienkie (ok.
3 km). Przyjrzyjmy się tamtejszemu niebu sponad warstwy
obłoków, lokując się dokładnie nad równikiem planety w czasie tamtejszej równonocy. Obliczmy pozorne średnice kątowe
i jasności: Słońca, 9 księżyców i pierścieni. Jeśli idzie o śred
nice pozorne księżyców, będą to wartości jedynie przybliżone,
gdyż liniowe rozmiary tych ciał są przez astronomów dotychczas jedynie oszacowane. W równiku niebieskim, a więc na
linii wschód-zachód, widać na niebie za dnia ciemną, bardzo

cienką prostoliniową smugę pierścieni przecinających pośrodku
Słońce. Nocą smuga ta przepołowi niebo czarną bezgwiezdną
linią. Szerokość kątowa pierścieni wyniesie tylko: 0',1.

Oto pozorne

średnice

i

jasności

satelitów, podane kolejno

zależnie od rosnącej odległości od planety: Nfimas- 17' (-8l!l7),

Enceladus

- 16' (-7m9), Tethys -- 19' (-8'!'0), Dione 12' (-7'!'6), Rhea - 13' (-7 1 ~1 4), Titan 12' (-7"'1), Hyperion - l' (-2m), Japetus - 2' (-2m), Phoebe - 0' ,1 (+4'~ 1)
(rys. 2). Na szerokości saturnagraficznej 50° (jak u nas w Warszawie) pierścienie byłyby widoczne na południu wznosząc się
maksymalnie 17° ponad horyzont. Pół roku saturnowego byłoby jasne, drugie pół ciemne.
Jak wynika z powyższych liczb, . 8 księżyców Saturna blaskiem pozornym przewyższa wielokrotnie najjaśniejsze gwia-

202

URANIA

zdy nieba, jeden zaś jest jeszcze widoczny gołym okiem. Ciała
te dają w sumie blask: -10"'0, tj. 4 razy słabszy niż księżyce
Jowisza, a 10 razy słabszy niż satelita ziemski w pełni. Stosunkowo mała suma blasku satelitów saturnowych tłumaczy się
znacznym oddaleniem planety od Słońca (9,5 jedn. Astron.)
i wynikającym stąd znacznym osłabieniem natężenia blasku
słonecznego.

Saturn jest również światem zaćmień, i to bardzo ltcznych.
Zapewne bywa ich tam nie mniej niż na Jowiszu.
Planeta jest ponadto terenem pewnych zaćmień specjalnego
typu. Mamy tu na myśli permamentne zaćmienia Słońca przez
pierścienie planety, widoczne kolejno w różnych częściach
globu. Ponieważ płaszczyzna pierścieni jest nachylona pod ką
tem 27° do płaszczyzny orbity planety, przeto pierścienie rzucają zawsze cień na przemian na obie półkule globu w sposób
powtarzający się w okresie 29,5 lat, tj. jednego obiegu dokoła
Słońca. Cień rzucany przez pierścienie na planetę widoczny
jest bezpośrednio z Ziemi jako wynik zaćmienia Słońca przez
pierścienie. Niektóre zaćmienia księżyców są powodowane nie
przez glob Saturna, lecz przez jego pierścienie albo też stanowią kolejną kombinację obu typów zaćmień.
Największe elongacje planEt dolnych i ilość pętli opisywanych przez planety górne dla Saturna zawiera tablica A. Maksymalne jasności planet górnych, obserwowanych z Saturna
(w czasie ich opozycji), zestawiono w tablicy B.

f

Uran
Oś Urana ustawiona jest prawie równolegle do płaszczyzny
jego orbity. W pewnych momentach toczy się on po orbicie
"jak beczka", a nie jak bąk. Nadaje to osobliwy wygląd tamtejszemu niebu. Północny "biegun świata" leży na tle Drogi
Mlecznej w północnej części gwiazdozbioru Oriona. Ponieważ
doba trwa tam 10 godz. 45 min., a rok 84 lata ziemskie, przeto
rok uranowy liczy w rezultacie 68 500 tamtejszych dni. Drobna
i słabo świecąca tarcza Słońca (tab. A) obiega tło gwiazd firmamentu od północy ku południowi i z powrotem raz na 84
lata 1 •
Niebo uranowe ozdabia 5 satelitów, które powodują zaćmie
nia tylko wówczas, gdy planeta biegnie po orbicie w przybliżeniu wzdłuż swej osi. Pozorne średnice i jasności satelitów,
obliczone w oparciu o dość niepewne pomiary średnic rzeczywistych tych ciał obserwowanych z Ziemi, byłyby: Ariel -6'
(-5'~'9), Umbriel -9' (-4'~4), Titania -8' (-5 1~1 2), Oberon -5'
1 Skomplikowany ruch dzienny Słońca na Uranie był opisany w artykule K. Rud n i ck i e g o, Urania tom XXV, str. 293 (1954 r.).
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·(-4'!'2), Miranda -11 ' (-5m) (rys . 3, tabl. A). A zatem najjaśniejszym po Słońcu ciałem niebieskim nieba uranowego jest
Ariel. Wszystkie księżyce w pełni razem wzięte dają blask
-6'!'5.
Elongacje planet dolnych dla Urana i ilość pętli tamtejszych
planet górnych zawiera tabl. A, maksymalne zaś jasności po2orne planet górnych tabl. B.

Neptun
Zbliżamy się do kresów układu planetarnego Słońca. Dla
Neptuna gwiazdą polarną jest delta Cygni, położona na tle Drogi
Mlecznej w odległości kątowej 45° od naszej Biegunowej. Doba
neptunowa trwa 15 godz. 48 min., rok zaś 165 lat ziemskich.
Stąd przypada tam 91 500 dni w roku. Tarcza Słońca przedstawia się tam bardzo skromnie tak pod względem rozmiarów,
jak i jasności pozornej (tabl. A).
Dotychczas znamy 2 księżyce Neptuna: Trytona i Nereidę,
o jasnościach pozornych obserwowanych z Ziemi odpowiednio:
13~5 i 19m, o średnicach ocenianych odpowiednio: 3600 km
1 300 km. Z danych tych łatwo wyliczyć, że na niebie Neptuna
ogromny w rzeczywistości i zarazem bliski Tryton ma średnicę
pozorną okazałą, bo 37',7 więRszą więc niż u nas Księżyc . Natomiast drobna i odległa Nereida przedstawia się niezwykle
-skromnie, bo niemal jak punkt świetlny o średnicy pozornej
0 ',3. Odpowiednio do tego i jasności po:z.orne tych ciał są bardzo różne, dla Trytona: -7 1~ 1 1, dla Nereidy tylko: +3~'9. Tak
więc Nereida świeci tam słabiej niż najbledsza gwiazda spośród 7 gwiazd Wielkiego Wozu (rys. 4).
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Pluton
Niebo na Plutonie jest najmniej ciekawe. Brak księżyców.
Słońce jest niemal punktem świetlnym o zredukowanej ponad
tysiąc razy jasności pozornej (tabl. A). Obiega firmament powoli raz na ćwierć tysiąclecia. Wszystkie planety widoczne
z Plutona noszą charakter dolnych. Na oko wszystkie, z wyjąt-
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kiem Neptuna trzymają się w pobliżu Słońca (tabl. A). PoniePluton w perlheliurn zbliża się bardziej do Słońca aniżeli
Neptun w afelium, przeto dla Neptuna bywa, on także planetą
dolną. Jest to jedyny wypadek tego rodzaju w naszym ukła
dzie planetarnym.
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Rys. 4. Rozmiary ciał niebieskich obserwowanych z Neptuna
(Rysunki 1-4 wykonano w tej samej skali)
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Planetoidy
Bardzo różnorodnie przedstawia się niebo widziane z powierzchni poszczególnych planetoid. Doba na tych ciałach jest,
zdaje się, bardzo krótka. Trwa kilkanaście, kilka, a czasem
nawet 2,2 godziny (u planetoidy Lactitia). Z powodu znacznego
spłaszczenia orbit wygląd Słońca zmienia się tam znacznie. Np.
na Erosie (433) doba trwa 5 godz. 16 min. "Biegun świata" leży
w północnej części gwiazdozbioru Łabędzia. Ruch obrotowy
globu jest wsteczny. W rezultacie gwiazdozbiory biegną pozornie 4 razy szybciej po sferze niebieskiej, i to w kolejności
odwrotnej niż na Ziemi. Słońce w ciągu tamtejszego roku
(1,764 roku ziemskiego) zmienia tarczę pozorną od 30' do 19',
a także siłę promieniowania. Dane te zmieniają się w zależno
ści od orbit planetoid, które wykazują dużą rozmaitość.
Tablica A
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Kolumna l odnosi się do mleJsca obserwacji, kolumny 2--4 podają
liczby dla Słońca, kolumny 5-13 charakteryzują planety obserwowane.
Liczby kursywą w prawej górnej części tablicy podają ilość pętli opisywanych przez planety górne w czasie ich "roku", obliczonych wzorem N=

JT2
I (II+l)

, gdzie I oznacza okres obiegu dokoła Słońca tej

planety z której obserwujemy, a - II okres obiegu dokoła Słońca
planety górnej.
W lewym narożniku dolnym tablicy podano maksymalne elongacje
planet dolnych, obliczone ze wzoru: sina =

na
-rp,

gdzie IIa oznacza
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odległość
Słońca w

Słońca planety dolnej w afelium, I p perihelium planety, z której obserwujemy.

Maksymalne
I
Miejsce obserwacji

jasności

Mars
m

Ziemia
Mars
Jowisz
Saturn
Uran
Neptun

odległość

od

-2.8

Tablica B
pozorne planet górnych
z planet (l)
.Jowisz
m

-2.3
-2.7

l -Saturn
Il
l

(II)

Uran

m

o

-0.2
-1.8

od

obserwowanych

l Neptun

m

m

6
5.9
5.4
4.4

7.5
7.5
7.1
6.7
4.7

Pluton
m

14 1/2
1 ł 1/2
14.1
13.0
12.1
12.

Takie byłoby niebo na innych planetach układu słonecz
nego, odtworzone wyobraźnią i na podstawie przybliżonych
rachunków.

EUGENIUSZ RYBKA

ASTRONOMIA OGÓLNA
T re ś ć: Wstęp- Układy współrzędnych astronomiczniYch - Czas Lunety astronomiczne - Zagadnienie astronom~i praktycznej - Ziemia
jako ciało astronomiczne - Księżyc - Zaćmienia - Ruchy planet Mechanika nieba - Słońce - Planety i ich księżyce - Komety i meteory - Pozycje, odległości i masy gwiazd - Widma gwiazd - Fotometria gwiazd - Budowa gwiazd - Gwiazdy zmienne i nowe - Mgła
wice galaktyczne i gromady gwiazd - Budowa układu Drogi Mlecznej Mgławice pozagalaktyczne Zagadnienia kosmologii i kosmogonii.
PAŃSTWOWE
WYDAWNICTWO
PWN 1952, s. 480, rys. 181, zł 36,75.
WŁODZIMIERZ

NAUKOWE

ZONN

ASTROFIZYKA OGóLNA
z przypisem
STEFANA PIOTROWSK!EGO
PWN 1955, s. 398, rys. 179, zł 31,90.
T re ś ć : Cz. I. Metody badań as h ofizycznych. - Cz. II. Główne wyniki badań astrofizycznych. - Przypis: Wewnętrzna budowa gwiazd.
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KRONIKA
UTWORZENIE
POLSKIEGO TOWARZYSTWA ASTRONAUTYCZNEGO

Dnia 28 lutego 1955 roku odbyło się w Zakładzie Mechaniki
Teoretycznej Folitechniki Warszawskiej zebranie osób, interesujących się sprawami astronautyki. Fo dyskusji zebrani doszli do
wniosku, że nadszedł czas założenia Folskiego Towarzystwa Astronautycznego.
Celem Towarzystwa jest kształcenie specjalistów w zakresie
astronautyki i nauk pokrewnych, z uwzględnieniem popularyzacji
historii i zastosowań w celach pokojowych.
Zebrani uchwalili projekt statutu i wybrali zarząd tymczasowy
w osobach: prezes - prof. dr K. Z ar a n ki e w i c z, wiceprezes,
prof. dr Wł. Z o n n, sekretarz mgr O. W o ł c z e k, skarbnik mgr
K. B l i n o w s k i, redaktor wydawnictw mgr L. B o b r o w s k i
oraz członkowie zarządu - dr J. G a d o m ski, mgr M. S u b ot o w i c z i red. K. B o ruń. Zarządowi zlecono rozpoczęcie starań
o legalizację Towarzystwa.
Dotychczas odbyły się dwa zebrania, na których wygłoszono
referaty naukowe. Naw1ązano również kontakt z Sekcją Astronautyki w Związku Radzieckim i wymieniono listy z czołowym jej
przedstawicielem prof. S z t er n f e l d e m.
Antena radioastronomiczna nowego typu o

dużej zdolności

rozdzielczej

Antena ta służy do obserwacji w zakresie fal metrowych. Jest ona
bardzo prosta i tania. Składa siG z dwóch prostopadłych do siebie szeregów dipoli (rys. 1). Wszystkie dipole są równoległe, a więc wszystkie
odbierają fale jednakowo spolaryzowane. Dipole każdego szeregu połą
czone są tak, że napięcia odbierane z nich nie różnią siG między oobą
fazą. Charakterystyka kierunkowa każdego szeregu dipoli jest wąska
wzdłuż kierunku szeregu dipoli, szeroka prostopadle do tego kierunku.
Jeżeli teraz oba szeregi połączymy tak, żeby napięcia z nich odbierane
nie różniły się w fazie, charakterystyka kierunkowa anteny będzie miała
kształt krzyża (rys. 2) z maksimum w środku (zakreskowana powierzchnia na rys. 2). Maksimum to jest równe sumie napiGć, pochodzących
od obu szeregów dipoli. Można jednak połączyć oba szeregi dipoli inar
cz.ej - tak mianowicie, żeby napiGcia z nich odbierane różniły się w fazie o 180°. Wtedy w środku charakterystyki kierunkowej anteny napię
cia się zniosą - zamiast maksimum otrzymamy zero. We wszystkich
innych miejscach charakterystyka kierunkowa anteny nie różni się od
poprzedniej.

1
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Można teraz szybko przełączać szeregi dipoli z jednego połączenia
na drugie; na wyjściu anteny otrzymamy wtedy sygnał modulowany
o częstości przełączenia. Część napięcia pochodząca od ramion krzyża,
będzie stała w czasie, podczas gdy składowa zmienna pocl\odzić będzie
od promieniowania odbieranego z kierunku, odpowiadającego przecięciu
ramion krzyża. Przy pomocy odpowiedniego detektora możemy wydzielić
składową zmienną; jej moc będzie proporcjonalna do całkowitego natę
żenia pochodzącego z kąta, wspólnego dla charakterystyk obu rzędów.
Zbudowana na próbę antena miała po 24 dipoli w rzędzie. Odbierano
falę o długości ok. 3 m . Antena zmontowana była nieruchomo w pła
szczyżnie poziomej, pod dipolami rozmieszczony był metalowy ekran.

l

l

l

l

l

l

l

l

Rys. l.

l l l l

R ys.

~.

Kierlinek z którego odbierano promieniowanie można było zmieniać
w granicach 70o przy pomocy odpowiedniej zmiany faz napięć, odbieranych z poszcwgólnych dipoli.
Zaletą anteny jest jej duża zdolność rozdzielcza przy bardzo prostej
konstrukcji, wadą jest stosunkowo mała skuteczna powierzchnia anteny.
W budowie jest antena na częstość 80 MHz; będzie ona mieć zdolność rozdzielczą do 1o.
(B. Y. Mills, A. G. Little, Austral. J. Phys. 6, 272 (1953)].

o. c.
Wpływ

meteorów na rozmiary cienia ziemi

F . Link i Z. Linkov a badając powiększenie roziniarów cienia
Ziemi przy 57 zaćmieniach Księżyca zauważyli, że roczna krzywa powiększenia cienia Ziemi ma kilka maksimów, odpow1adających więk
szym rojom meteorów. Opierając się na swojej fotometrycznej teorii
zaćmień Księżyca, Link doszedł do wniosku, że na wysokościach od

Mgławica

pernowej.

"Krab".
Silne

Pozostałość wybuchu gwiazdy suźródło promieniowania radiowego

Podwójna mglista plamka w środku zdjęcia przedstawia podwójną galaktykę w miejscu radioźródła Cygnus A. (Zdjęcie Mt. Palomar)

f'"

Główna

kopuła

obserwatorlwu w
z 25 cm refraktorem

Białkowie

Podwójna galaktyka (prawdopodobnie zderzenie
dwu galaktyk) w miejscu radio-źródła w gwiazdozbiorze Centaura. (Zdjęcie Mt. Palomar)

Prawdopodobny widok

pierścieni

Saturna z górnych warstw atmosfery planety.
rzucany na pierścienie przez planetę

Widać

cień

Widok Saturna z jego
części" planety. Jednak

księżyca. Widoczny jest
światło słoneczne odbite

również

fragment

" części

tylko sierp "dziennej
od pierścieni oświetla
nocnej"

URANIA

209

100 do 150 km nad powierzchnią Ziemi istnieje warstwa pochłaniająca,
z pyłu meteorowego, powodująca zWrięksmni.e , rozmiarów
c ienia Ziemi.
złożona

A. P.

! W/g BAC 2. (1950) oraz BAC 5. (1954)].
Możliwość

radarowego pomiaru

odlegości

planet

Możliwość

odebrania echa radarowego, odbitego od ciała o równ()powierzchni S (z uwzględnieniem współczynnika odbicia), znajd ującego się w odległości R, jest określona przez czynnik S /R 4 • Wynika
'to stąd, że natężenie sygnału padającego na ciało jest proporcjonalne
ważnej

~o'

otliiór echa
molliwy

Saturn

]OIUSZ

I<S~etąc Wenus
Q

0

Mars

llerme&

Q

Q

Uran

SNt~
1'1erkuriJ

Eros

'llpollo
Adonis

dute meteory

odbiór •cha

1łlemoilitty

10~

10 6

to'

odleqro~ć km

Rys. l.
do 1/R 2 , a natężenie promienrowania rozproszonego w kierunku anteny
odbiornika jest proporcjonalne do SJR 2 • Iloczyn tych wyrażeń daje nam
S jR• .
Zwykła stacja radarowa może " zauważyć " przedmiot o stosunku SjR&
równym w przybliż eniu l0-2om-2. Dla Księżyca R = 384000 km, powierz{!hnia odbijająca równa się 9,1. 106 km2, współczynnik odbicia wynosi
·około 0,1. Powierzchnia· równoważna równa się więc w przybliżeniu
106 km 2, a S R• = 5. 10-23 m- 2 , a więc kilkaset razy mniej od możliwości
odbioru dobrej stacji radarowej . Aby więc odebrać echo odbite od Księ
życa, trzeba było powiększyć moc nadajnika, polepszyć czułość odbiornika i poprawić współczynnik kierunkowy anteny. Powiększanie czułości odbiornika ograniczone jest jego szumami własnymi; żeby powięk
szyć stosunek sygnału do szumu, trzeba zwęzić zakres częstości przepuszczanych przez odbiornik i wydłużyć odpowiednio wysyłany impuls.
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Gdybyśmy użyli jako anteny paraboloidu o średnicy 75 m i nadajnika o mocy 200 kW, to przy czasie trwania impulsu l sek. i przy -zastosowaniu odpowiedniego odbiornika, moglibyśmy mierzyć odległości
ciał o S/R~ o kilka rzędów wielkości mniejszym niż dla Księżyca. Wykres zasięgu takiej aparatury widzimy na rys. l. Widać, że przy jej
pomocy możliwy byłby pomiar odległości znacznej części planet i kilku
planetek, choć dokładniejsze wyniki dałyby tylko pomiary odległości
Hermesa i Wenus, no i oczywiście Księżyca. O czułości takiej aparatury
świadczy fakt, że mogłaby ona wykryć przedmiot o wielkości samolotu,
znajdujący się nawet nieco dalej od Ziemi niż Księżyc.
Obiekty niewielkie, o wymiarach porównywalnych z długością fali
użytej do pomiaru, nie dadzą echa obszar odpowiadający takim ciałom
został na wykresie zakreskowany. Wykres odnosi się do możliwości,
które mogą być zrealizowane w ciągu n:;~jbliższych lat; nie jest wykluczone, że· dalszy rozwój radiotechniki zmieni sytuację na lepsze.

o. c.
NASZA

OKŁADKA

OBSERWATORIUM ASTRONOMICZNE W

BIAŁKOWIE

(Filia Obserwatorium Wrocławskiego)
Obserwatorium w Białkowie zostało założone około r. 1880 przez.
L. W u czy c h o w ski e g o, właścici!'la majątku Białków (po niemiecku
Belkawe, potem Sternblick). Vv roku 1932 Po śmierci właściciela nabył
je Uniwersytet Wrocław~ki. Było ono wyposażone w refraktor o śred
nicy 247 mm, astrograf i szereg mniejszych aparatów. Wykonywano
tam obserwacje widma bwiatła zodiakalnego, fotografie gromad gwiazdowych i mgławic oraz obserwacje fotometryczne.
Obserwatorium w Białkowie uległo dewastacji w roku 1945, w szczególności
zaginął
obiektyw refraktora, zniszczona została aparatura
spektralna i przepadło całe urządzenie naukowe. Refraktor został gruntownie wyremontowany w warsztatach Zakładu Aparatów Naukowych
w Krakowie i zaopatrzony prowizorycznie w obiektyw wykonany w Jeleniogórskiej Wytwórni Optycznej. W roku 1952 zainstalowany został
przy nim fotometr fotoelektryczny z mnożnikiem elektronowym. W roku
1951 ustawiono w Obserwatorium B i ałkowskim instrument przejściowy
Bambcrga ·z libellami Talcotta do wyznaczania zmian szerokości geograficznej.
-Obserwatorium białkowskie umieszczone jest z dala od miast i ma
dogodne warunki do obserwacji astrofizycznych. Współrzędne Obserwatorium: długość geogr. lh6rn39S.7 na wschód od Greenwich, szerokość
geogr. + 51028'32".
Wprogramie obserwacyjnym jest fotometria fotoelektryczna gwiazd
o stałej i zmiennej jasności i wahania szerokości geograficznej. Poza tym
orgahizowane są badania świecenia nocnego nieba za pomocą aparatury
skonstruowanej w Obserwatorium Wrocławskim (dr S. Kos i b o w a).
Obserwacje z fotometrii fotoelektrycznej są wykonywane przez zespół
pracowników Obserwatorium Wrocławskiego, wahania szerokości geograficznej wyznacza doc. S. S z e l i g o w ski.
Eugeniusz Rybka
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---------------------------------------------------OBSERWACJE
Meteory

Ażeby maksymalnie wykorzystać czas posw1ęcony na obserwację meteorów, należy tak prowadzić dziennik obserwacyjny, aby oprócz materiału obserwacyJnego do zagadnienia będącego głównym celem obserwacji otrzymać jak najwięcej danych co do pozostałych kierunków badań meteorów wymienionych w poprzednim odcinku tego działu. Dlatego
też przy obserwacjac·h aktywnych rojów trzeba nanosić na mapę nieba
wszystkie zauważone meteory, pomimo to że nie będzie się wyznaczać
położenia radiantu. Aktywne bowiem roje są obserwowane na ogół
przez wielu miłośników jednocześnie z różnych miejsc, zanotowanie
więc dokładne położenia jakiegoś meteoru chociażby przez dwóch obserwatorów umożliwia obliczenie jego wysokości. Wobec tego w dzienniku obscrwacy;nym należy starać się o zanotowanie jak największej
ilości danych, objętych punktem J poniższego wzoru, oprócz koniecznych danych wskazanych przez punkty A, H:
A. Główny cel obserwacji.
B. Okres obserwacji, ewentualne przerwy.
C. Miejsce obserwacji (współrzędne geograficzne m1e]sca obserwacji
lub inne jego określenie, możllwie najdokładniejsze, plan lub szkic
sytuacyjny okolicy).
D. Rodzaj obserwacji: gołym okiem, teleskopowe. Przy teleskopowych
podać charakterystykę używanego narzędzia (śrdnica obiektywu,
jasność, zasięg).
'
E. Warunki atmosferyczne: przejrzystość powietrza, stopień zachmurzenia (w procentach), jasność nieba, 'graniczną wielkość
widocznych gwiazd.
F. Stan obserwatora: zmęczenie, sennosc.
G. Obserwowany obszar nieba, przy badaniach teleskopowych podać
efektywne pole widzenia lunetki.
H. Poprawka używanego zegarka.
J. Dla poszczególnych zauważonych meteorów należy podać:
l) moment obserwacji z dokładnością do minuty;
2J Jasność meteoru w wielkościach gwiazdowych, ewentualne jej
wahania;
3) czas przelotu w sekundach:
4) barwę meteoru w następującej skali·
zielonawa
-3
żółta
+4

białoniebieska
niebieskawobiała
biała
żółtawobiała
białożółta
jasnożółta

-2

-1
O

ciemnożółta
czerwonożółta
pomarańczowa
żółtoczerwona

+
+
+

5
6
7
t- 9
9
+ lO

+l
'- 2
czerwona
+3
ciemnoczerwona
5) ewentualny czas trwania śladu i jego zmiany położenia;
6) położenie meteoru wśród gwiazd należy nanieść na mapkę nieba
. z zaznaczeniem kierunku przelotu; mapka może być wykonana
w dowolnej projekcji i powinna zawierać gwiazdy do granicznej (dla gołego oka lub używanego narzędzia) wielkości gwiazdowej;
7) ewentualne uwagi (wybuch, odpryski itp.).
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U w a g a : Bezpośrednio po zwważeniu meteoru nie należY' natychmiast spoglądać na zegarek w celu dokładnego wyznaczenia momentu
przelotu, lecz wpatrywać się przez pewien czas w miejsce pojawienia
się meteoru i starać się zapamiętać jego drogę wśród gwiazd, aby
dokładnie nanieść ją na mapkę. Dokładność przy nanoszeniu torów
meteorów na mapę pożądana jest największa, moment przelotu
podaje się natomiat tylko w celu umożliwienia. utożsam1eil1ia me-teoru zaobserwowanego przez kilku obserwatorów, dla wyznaczenia
jego wysokości (podstawowym w tym wypadku kryterium jest jednoczesność zjawiska) i dla obliczania średnich godzinnych. Dlatego też
wystarczająca dokładność ·zarejcstrowania momentu przelotu meteoru
jest ± l min.
Podajemy spis słabych rojów meteorów, promieniujących w lipcu
z następujących radiantów:
Nazwa roju

Współrzędna

rektascensja
h

(1901 I)
(1764)
(1919 V)
jota Peg

m

o 12

3 24
18 08
22 Oa

l

radiantu
deklinacja

Okres

aktywności

roju

o

+ 29
+ 45
+ 62
+ 22,5

13
24
25
29

lipca
lipca
lipca
lipca, 3 sierpnia

Dla trzech pierwszych rojów w kolumnie "nazwa roju" podane są
oznaczenia komet, z których orbit wyliczone były pozycje radiantów
rojów. Istnienie tych trzech rojów jest jeszcze niedostatecznie potwierdzone przez obserwacje. Rój jota Peg był obserwowany przez
A. P a c h o l c z y k a w roku 1953, w tabeli podane jest położenie radiantu wyznaczone przez niego tUrania, XXV, 56-57, 1954).
Andrzej Pacholczyk

Gwiazdy zmienne

W bieżącym numerze zamieszczamy artykuł inż. A. M ark s a o najprostszej metodzie obseu:wacji gwiarz.d zmiennych. Artykuł ten, napisany przystępnie, przeznaczony jest przede wszystkim dla osób, które
nie zajmowały się dotąd obserwacjami. Ale nawet miłośnicy, którzy
już obserwują,
znajdą tam niektóre cenne wskazówki:
Gwiazxiy:
'YI Agl, li Cep, ~ Lyr, których mapki zamieszczamy przy tym artykule,
są bardzo dobrze zbadane, dlatego też nadają się do "szkolnych" obserwacji początkujących obserwatorów. Trzeba pamiętać, że gwiazdy te dość
powoli zmieniają blask i początkujący obserwatorzy, którzy zwykle
oceniają jasność z dokładnością 0'!'3 0~5, mogą mieć z tym pewne
trudności.

W numerze czerwcowym zamieściliśmy mapki gwiazd zaćmienio-
wych: RZ Cas i U Oph. Obserwacje tych gwiazd mają wielką wartość,
jeśli są dokładne . Efemerydy i mapki tych gwiazd są więc przeznaczone przede wszystkim dla odpowiednio już wprawionych obserwatorów. Gwiazdy te jednak podczas mimmów zmieniają bardro szybko
jasność (RZ Cas np. w ciągu około 2 godzin zmienia blask o prawie
2 wielkości gwiazdowe), dlatego też mogą je obserwować z pożytkiem
i początkujący, choć wyniki przez nich uzyskane nie będą miały od
razu dużej wartości.
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Sądzę, że w pogodne wieCZJOry 1e'tnie wielu miłośników nieba rozpocznie pierwsze własne obserwacje, aby później wciągnąć się do
pięknej pracy absrwatorów amatorów.
Efemerydy na miesiac lipiec (wskazówki: patrz w poprzednim
numerze:
RZ Cas :
U Oph :
VII gct 2lh
VII ~d 2lh
16 lh
14 22h
22 Oh 30m
19 23h
27 24
24 24h
29 24h

Andrzej Wróblewski

ANDRZEJ MARKS -Warszawa
Sekcja Obserwacyjna
Jak

obserwować

gwiazdy zmienne

Obserwacja gwiazdy Lmiennej ma na celu określenie JeJ JasnosCl
i podanie momentu (a więc daty, godziny i minuty), do którego to
określenie się <ldnosi. Jasność gwiazdy zmiennej określamy przez porównanie jej z jasnością innych gwiazd (gwiazdy te nazwiemy gwiazdami porównawczymi). Istnieje kilka metod dokonania tego porównania, zajmiemy się tylko jedną - chyba najprostszą. Nosi ona nazwę
metody interpolacyjnej. Porównujemy jasność gwiazdy zmiennej v
z jasnością gwiazdy porównawczeJ jaśniejszej od niej a i z jasnością
gwiazdy porównawczej słabszej od niej b. Będziemy się przy tym
starali określić, w jakim stosunku do siebie zostają różnice jasności
gwiazd a-v i v-b. Np. stosunek ten może być 1:1, co zapiszemy alvlb
a co oznacza, że różnica jasności gwiazd a i v jest taka sama jak
róźnica jasności gwiazd v i b. Stosunek ten może być inny, np . .J.:l ,
2:3, 5:3 itd. Równość jasności gwiazdy zmiennej i porównawczej zapisujemy. aOv (lub vOb). Na podstawie takiej obserwacji można obliczyć jasność gwiazdy zmiennej w d <
mym momencie (znając oczywiście jasność gwiazd porównawczych w wielkościach gwiazdowych
lub stopniach) . O szczegółach opracowania i wykorzystania obserwacji
gwiarzd zmiennych napiszę w innym artykule. Metoda obserwacji na
pierwszy rzut oka wydaje siG bardzo prymitywna i mało dokładna.
stosowana jednak praktycznie dała dobre rezultaty.
Obserwacje zapisujemy starannie i systematycznie w dzienniku,
, podając kolejno: nr obserwacji, moment, zapis, nazwę gwiazdy oraz
uwagi, to znaczy stan pogody i przejrzystości powietrza, fazę Księ
życia w momencie obserwacji (gdyż światło Księżyca poważnie utrudnia obserwację i obniża jej dokładność) , samopoczucie obserwatora itd.
Przy wykonywaniu obserwacji gwiazd zmiennych koniecznie musimy
zachować dwa warunki:
l) Nie wolno przystępować do następnej obserwacji danej gwiazdy,
o ile nie zapomnieliśmy wyniku poprzedniej obserwacji, i w żadnym wypadku nie wolno celowo zaglądać do dziennika, aby sprawdzić, jaki mieliśmy poprzedni zapis. gdyż prowadzi to do sugerowania się i co za
tym idzie - obserwacje stają się zależne od siebie wzajemnie, to zaś
zmniejsza ich wartość do zera. Najlepiej po wykonaniu obserwacji zapisać ją na "brudno" i dopiero po powrocie do domu przepisać (zachowując jednak bruHon do ewentualnej kontroli), co daje nam tę korzyść,
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że możemy obserwację wpisać

starannie do dziennika, samego dziennika zawierającego nieraz dużą ilość obserwacji (a wiqc bardzo cennego)
nie nosząc przy sobie i rue narażając go przez to na zniszczenie lub
zgubienie, przy tym unika się zarc~zcm pokusy zajrzenia do poprzednich
wyników.
2) Nie wolno wcześniej opracowywać obserwacji, dopóki nie zbierze
się ich kilkadziesiąt, gdyż mała ilość 0bserwacji nie nadaje się do indywidualnego opracowania i może dać zupełnie fałszywe wyobrażenie
o zmienności gwiazdy.
Obserwacje należy Wykonywać z miejsca dobrze (osłoniętego od
świateł ubocznych, przyzwyczaiwszy najpierw w ciągu kilku minut
wzrok do ciemności.
Poniżej podaję dane dotyczące trzech gw1azd zmiennych, których
obserwowanie można polecić początkującym obserwatorom. Gwiazdy
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te są jasne i dostępne dobrze do obserwacji okiem nieuzbro.ionym. Są
one co prawda dobrze zbadane, ale dalsze ich obserwowanie jest ze
wszech miar pożądane. Załączone mapki obrazują położenie tych
gy.>iazd zmiennych na niebie, jak też i położenie gwiazd porównawczych.
Gwiazd porównawczych podano po kilka, uszeregowawszy je tak:
a = najjaśniejsz&, b
słabsza , c
jeszcze słabsza itd. Obserwując
trzeba będzie oczywiście najpierw ustalić, między jasnościami jakich
gwiazd porównawczych jest zawarta jasność gwiazdy zmiennej w danym momencie, bądź czy jej jasność nic jest równa jasności którejś
z gwiazd porównawczych. Po ustaleniu tego wykonujemy obserwacje.
Gwiazdy niżej podane zmieniają swoją jasność w sposób dokładnie cykliczny i dlatego nie potrzeba kłaść wielkiea:o nacisku na systematyczność obse•r wacji. Powinniśmy się starać, aby w każdy pogodny wieczór
wykonać obserwację, ale opuszczenie kilku wieczorów nie jest specjalnie szkodliwe. W najgorszym wypadku dla tych gwiazd są dopuszczalne
nawet ob.;;erwacje zupełnie niesystematyczne (jest to szczególnie zachę
cające dla początkujących obserwatorów i tym też się powodowałem
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Rys. 2. p. Cep też jest zmienną
może być oberwowana przy użyciu
tych samych porównawczych co b Cep. Konieczne systematyC7Jile
obserwacje
w wyborze gwiazd). Przystępując do pierwszych obserwacji trzeba najpierw odnaleźć interesującą nas gwiazdę na niebie. W tym celu najlepiej się posłużyć Obrotową mapką nieba, wydaną przez Zarząd Główny
PTMA, którą można nabyć przesyłając 13 zł pod adresem Zarządu Gł.
PTMA w Krakowie, ul. św. Tomasza 30/8 (zaznaczjąc oczywiście cel
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Rys. 3.
wpłaty) można się też

w

ostateczności pasłużyć jakąś mapą

nieba (np.

Atlasem astronomicznym O p o l ski e g o, który można nabyć w każdej

Przy pierwszych obserwacjach okaże się niezbędna latarka
elektryczna do oświetlania mapy nieba. Należy silnie osłabić siłę jej
światła przez owinięcie 7arówki papierem. Po kilku dniach obserwacji
księgarni).

-----------

-------------~~~~--
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zapamiętujemy już zwykle wygląd
się zbyteczne. Podając niżej dane o

nieba i wtedy mapka i latarka stają
trzech gwiazdach, celowo ograniczam
je tylko do wiadomości niezbędnych do przeprowadzenia obserwacji, by
uniemożliwić jakiekolwiek sugerowanie się co do charakteru ilch zmienności (a więc ich jasności maksymalnej i minimalnej, okresu zmienności itd.).
'll Aql - Bardzo łatwa do obserwacji. Widoczna dotrze w godzinach
wieczornych w okresie od lipca do listopada włącznie. Gwiazdozbiór·
Aquila (Orzeł) leży na równiku niebieskim.
o Cep - Bardzo łatwa do obserwacji. Widoczna dobrze w godzinach
wieczornych w okresie od lipca do stycznia włącznie. Gwiazdozbiór Cepheus (Cefeusz) jest gwiazdozbiorem okołobiegunowym.
~ Lyr Jest gvv<iazdą zaćmieniową i wymaga obserwacji szczególrnie
nie w okolicach momentów minimów (momenty te są podane w kalendarzyku Uranii). Widoczna dobrze w godzinach wieczornych od lipca
do grudnia włącznie. Gwiazdozbiór Lyra (Lutnia) zawiera najjaśniejszą
gwiazdę nieba letniego.
O obserwacjach trudniejszych i obsenvacjach gwiazd zmiennych dokonywanych przez lornetkę napszę innym razem.
HANNA BRZESKA i ANTONI ST A WIKOWSKI P rzebieg zmian temperatury podczas całkowitego
w dniu 30 czerwca 1954 r.
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środkowo-europejski.

ASTRONONUA W SZKOLE
Z OFIA MASLAKIEWICZ -

Z

Zyrardów

DO S WIAD CZEŃ

NAUCZYCI E L A ASTRONOMII

Wprowadzenie nauczania astronomii w klasie XI szkoły ogólnokształ
cącej ma za zadanie zaznajomienie uczniów z elementarnymi wiadomościami z tej dziedziny oraz kształtowanie dialektyczno-materialistycznego
poglądu na świat. Równocześnie uczniowie powinni zapoznać się z zastosowaniem astronomii w różnych dziedzinach życia.
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Ale cd programu do jego wykorlania prowad<:i trudna droga, bowiem
realizacja programu w obecnej jego formil' i w obecnych wamnkach
szkolnych natrafia na poważne trudności, tak że w wickszości przypadków wyniki nauczania przewidziane programem sa mało realne.
Przy nauczaniu astronomii występują jeszcze specjalne tmdności,
określone samym obiektem badania. Od zjawisk obserwowanych (pozornych) należy przejść do ich przebiegu rzeczywistego, który często jest
inny, niż nam się wydaje I tu młodzież napotyka trudności w opanowaniu przedmiotu. Poza tym program przewiduje, że nauczyciel będzie
rozporządzał w szkole przyrządami w postaci lunet, teodolitów, mapy
ruchomej nieba i pomocy naukowych, wyjaśniających same zjawiska.
W rzeczywistości, szkoł) rozporządzające tymi pomocami nalezą do rzadkich wyjątków.
W tych wa!·unkach cenna pomocą w wykonaniu programu, chociaż
częściowo ułatwiającą pokonanie trudności, są szkolne kółka astronomiczne P. T. M. A. Takie kółka org:mizowalam już dla uczniów od
klasy VIII w Szkole ()gólnokształcącej stopnia lic. im. Fr~dcryka Chopina
w Sochaczewie, a póżniej w Szkole Ogólnokształcącej stopnia lic. im.
Stefana Zeromskiego w Zyrardowic.
Praca w kółkach przenicgała dwoma torami, a mianowicie:
1) Zajęcia dla samych członków kółka
2) Praca pozalekcyjna młodzieży klas licealnych.
Pierwsze zajęcia, prowadzone przez aktywnych członków kółka.
miały charakter pogadanek w połączeniu z dyskusj ą i obscnvacjami
nieba. Tematem zebrań były wybrane zagadnienia z astronomii. np.
zaćmienie Słońca (aktualnie związane z czerwcowym zacmieniem Słońca
w roku 1954), ruchy planet. zaznajomienic z życiorysami i dorobk'em
naukowym wybitniejszych astronomów (Giordano Bruno, Keplcr, Galileusz) zwłaszcza polskich (Kopernik. Heweliusz) ora<: poznanic waż
niejszych gwiazdozbiorów. Zebrania kółek odbywały sic wieczorami, co
w przypadku sprzyjajacej pogody umożliwiało prowadzenic obserwacji.
Zapoznawanie się z gwiazdozbiorami odbywało się w ten sposób, że
członkowie kółka przerysowywali mapki nieba z kgiążek a potem porównywali je z niebem. W dalszym ciągu pracy w kółku mam zamiar
zorganizować wykonanic łatwiejszych pomocy naukowych, jak np. modelu Iaz ksiqżyca i zaćmień, ruchomą mapę nieba i inne.
Aby ułatwić pracę samokształceniową członków kółka, organizowałam odczyty z przeżroczami, wygłaszane przez prelegentów zaproszonych
z najbliższego koła P. T. M. A., w tym przypadku z Warszawy Do Sochaczewa w ciągu roku dwukrotnie przyjeżdżał o b. A Wrób l e w ski
z odczytami o planetach oraz o Mikołaju Koperniku. W Zyrardowic dwa
odczyty wygłosił dr K. Rud n i ck i : pierwszy o lotniczej ekspedycji na
zaćmienie słońca, drugi o metodach odkrywania nowych planet. W ostatnich miesiącach odczyt o Słońcu wygłosił inż. A. M a r ks. Nicktóre
odczyty były przeznaczone dla młodzieży z całej szkol~ lub całych
klas - inne zaś tylko dla członków kółka. Odczyty dla całej szkoły
uważam za celowe, jednakże bardziej udane na ogół były te, które wygłoszono w zamkniętym gronic członków kółka. Mniejsza liczba słu
chaczy i to bardziej zainteresowanych tematem umożliwia bliższy kontakt prelegenta z audytorium. Poza tym stwierdziłam, że niecelowe są
tematy specyficzne, tmdnicjsze Odczyt dr K Budnickiego o metodach
odkrywania nowych planet był stanowczo za trudny,
Zajęcia członków kółka w pracy pozalekcyjnej dla młodzieży klas
licealnych dają się ujać następująco:
l) wydawanie gazetki astronomicznej,
2) pogadanki na apelu.
3) odcz~ty organizowane przez członków kółka.
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Gazetki były ilustrowane rysunkami, wykonanymi przez ezl:onków
oraz zawierały artykuły o tematyee historycznej. np. o Uług Beku .
Heweliuszu itp. lub związane z zagadnieniami bieżącymi, np. zaćmienie
Słońca, astronomia starożytnyeh Chin (w związku z rocznieą powstania
Chin Ludowych). Poza tym każda gazetka zawierała aktualny kalendarzyk astronomiczny. Materiały do gazetek czerpałam z książek oraz:
z Uranii. Gazetek w ciągu roku wykonano pięć .
Na apelach były wygłaszane pogadanki interesujące ogół młodzieży ,
jak np. "Słońce i jego znaczenie dla życia na Ziemi".
Odczyty organizowane przez członków kółka, miały następujące tematy: astronomowie okresu Odrodzenia, Mikołaj Kopernik itp. Były one
ilustrowane przeźroczami.
Młodzież bardzo chętl1i.~ pracuje w kółku, pogłębia wiedzę, interesując się zagadnieniami astronomicznymi, <::zego dowodem może być
prośba młodzieży klas jedenastych o zwiększenie ilości pogadanek astronomicznych na apelu do liczby dwu na miesiąc, oraz liczba 20 uczniów
Liceum w Sochaczewie - członków koła, zgłoszonych na Zlot Miłośników
Astronomii do Fromborka, który odbył s.ię w dniach 2 i 3 października
1953 r.
Wciągnięcie uczniów już od klasy VIII do pracy w kółku astronomicznym w znacznym stopniu ułatwia później w klasie XI wykonanie zadań ,
jakie nakłada na nauczyciela astronomii program nauczania tego przedmiotu.
kółka

'i

PRZEGLĄD
l

l

l

WYDAWNICTW

Tadeusz Przypko w ski - O 1\llik.olaju Koperniku (Państwowe
Wyd. Naukowe. WaTSZaJwa, str. 134).
Wśród IPO'PUlamych wydawnictw Roku Kopem~kowskiego książka
dra T. Przypko w ski e g o zajmuje specjalną pozycję. Autor - z wykształcenia historyk przytacza w pracy dużą ilość wiadomości historycznych, dotyczących nauki o niebie, począwszy od głębokiej starożyt
ności aż po wiek XX. Przez tekst przewijają się setkii nazwisk, dat,
epizodów i nawet anegdot cennych dla czytelnika interesującego się historią astronomii. Poczesne miejsce zajmują polonica, które autor umie
zawsze odszukać i wyznaczyć im właściwe miejsce. Daje się jednak we
znaki brak Slkotrowidza, który by ułatwił orientację w tak obilitym materiale.
Na tle dz.iejów astronomili podaje autor k<l'IlSek.wenrtnli.e [)'I'Zegląd
walki nowego ze starym, postępu ze wstecznictwem. W tekst wplata
idee kopernikowskie, omawiając ich wpływ na światopogląd człowieka.
Pracę ilustruje 27 dobrych technicznie rycin, z których sporo nie było
dotąd publikowanych w wydawnictwach polskich.
Częścią historyczną pracy, jako nie-fachowiec, bliżej zajmować się
nie będę. Natomiast omówię niektóre poglądy astronomiczne wyłożone
w książce.
Co do życiorysu Kopernika miałbym parę drobnych zastrzeżeń.
Z nowszych badań wynika, że Kopernik nie w r. 1512, ale już w r. 1510
osiadł we Fromborku. Nastąpiło to zatem na 2 lata przed śmiercią biskupa Waczenrodego, a nie po jego śmierci (str. 33). Z pracy doc.
J. Kol b er g a o wojnie polsko-krzyżackiej (w "Zeitschrift fUr die Ge_
schichte und Altel'tumskunlde Ermlands", Bd. XV, Heft l) wiadomo, że
dn. 20. I. 1520 r. podjazd krzyżacki urządził napad na Fr{)mbork. Ponieważ fortyfikacje katedry były już obsadzone przez załogę polską,
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a Krzyżacy wybrali się bez artylerii, przeto skończyło się na zrabowaniu i spaleniu miasteczka, a nie kasztelu (str. 34). Taką samą interpretację dał autor w Dziejax:h myśli kopernikowskiej (Przekrój, r. 1953).
w którym to artykule na rys. 34 przedstawiono wieżę kopernikowską
w płomieniach i Krzyżaków rąbiących toporami drewniany kwadrans.
na dziedzińcu katedry, gdzie zresztą kwadrans n~gdy nie stał.
Str. 10: Nie można pogodzić się z autorem, jakoby jedynymi wiarygodnymi portretami Kopernika były tylko dwie Wffi'!Sje kopiLi S t i m m er a. Z nowszych badań wynika, że najwiarygodniejszy jest portret z gimnazjum w Toruniu, który stan<Jwi udatną kopię pewnego innego por- ·
tretu (z lat 1540-1560), dzisiaj zaginionego.
Str. 38: Autor pisze, że Kopernik otrzymał pierwszy drukowany
egzemplarz De revolutionibus - "według nie sprawdzonej a tak popularnej legendy na łożu śmierci..." Nie jest to legenda, lecz wiadomość
wzięta z listu biskupa Giesego z dn. 26. VII. 1543 r. do Retyka w Lubawie, w którym czytamy: "Kopernik widział swe d:z.ieło dopiero
w <JStatnim momencie. w dniu swej śmierci". Dowód autora, że "egzem_
plarze zachowane, a będące ongiś własnością przyjaciół Kopernika, noszą jednak tylko dedykację od Retyka" nie jest przekonywający. Trudno żądać, by umierający i może już nieprzytomny Kopernik na łożu
śmierci wysyłał i dedykował swe dzieło przyjaciołom.
Str. 76: Autor wytyka M a t ej c e, że na słynnym obrazie, przedstawiającym Kopernika w czasie dokonywania obserwacji, umieścił "za
czasów Kopernika nie istniejący jeszcze cyrkiel". Cyrkiel był znany dobrze starożytnym geometrom greckim. Wszak większość twierdzeń geometrii Euklidesa, na której opierał się głóWin.ie Kopernik, została \Vylprowadzona za pomocą lineału i cyrkla. Zresztą Kopernik nie mógłby tak
starannie wykreślić w ręk<Jpisie De revolutionibus skomplikowanych
nieraz rysunków, gdyby nie posługiwał się cyrklem. Dr. K. Z e l l er,
twórca doskonałych fotokopii manuskryptu De revolutionibus i jego
wybitny badacz, twierdzi nawet, że Kopernik posługiwał się żelaznym
grafionem osadzonym na cyrklu. Zresztą i na portrecie H o l b e i n a ,
przedstawiającym astronoma N. K T a t z er a , widać na ścianie pracowni zawieszony cyrkiel.
Str. 77 w. 16 od d.: Ma być "kołkiem", nie " kółkiem " .
Str. 78 w. 3 od d .: "Kąt między pi<Jnem a gwiazdą". Geometria nic
niie wie o kątach zawartych między linią prostą (pionem) i punktem,
który w danym wypadku reprezentuje na sferze niebieskli'.ej gwiazda.
Powinno raczej być: "Kąt między pionem a kierunkiem od obserwatora ku gwieździe".
Str. 81-90 dają zbyt pobieżny i nieraz nieistotny przegląd treści
De revolutionibus. I tak, na str. 87 dorobek Kopernika na polu trygonometrii jest zbagatelizowany. Jeszcze gorzej obszedł się autor z końcem
księgi II pisząc, że zawiera ona " rodzaj katalogu · większych gwiazd".
Wiadomo, że jest tam katalog 1260 gwiazd zaczerpnięty z P t o l e m eu s z a, poprzedzony niezmiernie ważnymi dowodami Kopernika. W nich
reformuje on dotychczasowe zasady odn<JSzenia pozycji gwiazd do ruchomego pukntu równonocy wiosennej. Zarzuca też znaki zodiaku.
Punktem wyjścia dla długości ekliptycznych gwiaUi w katalogu, licz.o.nych wprost w stopniach od 0° do 3600, jest gwiazda "gamma" Barana,
która za czasów Ptolemeusza odpowiadała w przybliżeniu punktowi
równonocy wiosennej. Następcy Kopernika przyjęli tą innowację jako
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Str. 88, gdzie mowa jest o chronol@gii, autor nic b.ie wspomina o upoprzez Kopernika po kiJkunastu latach pracy wskazań ka-
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lendarzy starożytnych i średniowiecznych, które w całośc1 udało mu s·ię
po raz pierwszy połączyć w jedną harmonijną całość, co między innymi
umożliwiło mu jego główne osiągnięcia. Nigdzie nic znajdujemy wzmianki o aparacie geometrycznym i rachunkowym Kopernika, stanowiącym
istotną podstawę jego dzieła.
Str. 92: "jedną linię" - należy d<>Qać .,prostą".
Str. 104: Autor pomija pierwsze rozeznanie przez Kopernika w kometach ciał nicbieskich "położonych ponad sferą Księżyca". Komety
uważano przedtem za zjawiska atmosferyczne.
Str. 106: .,W matematyczną nieskończoność biegną ramiona orbit komet". Nie można s ię na to zgodzić, gdy ż dziś wiadomo, że wszystkie
komety krą żą po elipsach. Tamże przedstawienie zjawiska aberracji jest
wadliwe.
Str. 107: Na z a kończenie wywodów autora o orbitach ciał niebieskich
czytamy następujące niezrozumiałe zdanie ... ,,antyczne koła kulistych
sfer, rozszerzone przez Kopernika na modłę jeszcze starożytną do nieskończoności, sprężone w elipsach Keplcra, pękły całkowicie i prostymi,
niedosiężnymi ramionami parabol i ·hiperbol mierzą już w ściś le mate_
matyczną nieskończoność".
Na tym kończymy refleksje. jakie nasunęły siq nam przy czytaniu
książki autora. Wydawnictwo nic uznaje zasad obowiązującej ortografii.
która nakazuje pisać dużą lti.terą : Slońce, z;ernia i Księżyc jako imiona
własne.

Jan Gadomski

CZY WIECIE ZE. ..
Za najstarszy globus nieba uchodzi globus który dźwiga na barkach
Farnezyjskiego Herkulesa i znajduje się w muzeum w Neapolu.
nim pięknie wyryte gwiazdozbiory, a cz11s powstania ·globusu
można ocenić z położenia punktu równonocy wiosennej wśród gwiazd
w przybliżeniu na 300 lat p, n. e., a więc na czasy, w których żył
astronom E u d o x o s, twórca systemu świata.
Do najwcześniejszych kart nieba należy mapa nakreślona przez norymberczyka H e i n v o g e l a około r. 1515, a ryta w drzewie przez
Albrechta Durera.
Oznaczenie gwiazd w poszczególnych konstelacjach literami alfabetu
greckiego i ł::lcińskiego zostało zastosowane po raz pierwszy przez
B a y er a w atlasie, który wyszedł w r. 1603 pod tytułem Uranometria
postać
Są na

ERRATA
str. 100 w. 2 od dołu zamiast: Mm·ccki, ma być
M er c c k 1. w. 4 od d .: 16, ma by{~ 20, str. 101 w. 20 od g.: Piećko,
ma być F i c ć k o.
Urania XXVI,

KALENDARZYK ASTRONOMICZNY
na miesiąc lipi{;c 1955 r.
opr acowany pod k ierunkiem K. K,ordylew sk iego
Wszystkie zjawiska podano w czasie środkowo-europejskim.
1. do 31. Dwie planetoidy są jaśniejsze niż 9 wielk. gwiazdowej i byłyby dzięki temu widoczne w mniejszych lu netach . Obie jednak mają
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znaczną deklinację ujemną, poruszają się blisko linii ekliptyki, która latem u nas znajduje się nisko nad horyzontem, wskutek czego
obserwacje ich są bardzo utrudnione. Cerera jako gwiazda 8 wielk.
jest na lewo od gwiazdy zeta Strzelca, Nausikaa zaś, która będzie
w przeciwstawieniu ze Słońcem 6. VIII., jest gwiazdką 8 1 'z wielk.
w południowych częściach gwiazdozbioru Koziorożca.
Wieczorem na lewo ponizej Księżyca znajdziemy w odstępie 50 czerwonego Antaresa, na prawo zaś powyżej Księżyca w odstępie 4 razy
większym tj. 20° (równym 2 sz. emkościom pięści przy wyprężonym
ramieniu) - Saturna, świe~ącego światłem białym, o 2/3 wielkości
jaśniejszym niż Antares.
Antares znajduje się już na prawo poniżej Księżyca. Księżyc minął
gwiazdę w porze południowej, a najwJększe zbliżenie widzieli mieszkańcy drugiej półkuli Ziemi, która wtedy miała noc.
23h Ziemia znajduje się w punkcie odsłonecznym, w afelium swej
eliptycznej orbity. Tarcza Słońca ma najmniejszą rw ciągu roku śre
dnJcę, różniąęą się od największej styczniowej średnicy o 1', wielkość gołym okiem niedostrzegalną, o 1/30 średnicy Słońca.
16h Mars w złączeniu z Uranem na tle gwiazdozbioru Bliźniąt. Mar.·
znajduje się w odstępie 38' (nieco więcej niż średnica tarczy Słońca
lub Księżyca) na północ od Urana. Złączenie nie jest widoczne z powodu bliskiego sąsiedztwa Słońca.
7. pojawiają się pierwsze, bardzo nieliczne gwiazdy, spadające z roju
Perseid (tzw. łzy św. Wawrzyńca). Największe nasilenie roju wypada
na pierwszą dekadę sierpnia (maksimum przewidziane jest na dzień

12. VIII.).
(również 23/24.) Przez lunety w sąsiedztwie Saturna łatwo odszukać:
można jego najjaśniejszego satelitę Tytana. Znajdziemy go na zachód od planety (w lunecie rxlwracającej obrazy: na lewo), odmierzając od brzegu pierścienia Saturna 4 największe średnice pierście
nia. Jest on gwiazdką 8!1. wielk. i okrąża Saturna w ciągu 16 dni,
zakreślając dokoła tarczy planety elipsę podobną kształtem do obwodu pierścienia Saturna, lecz 9 razy większą. Pozostałe 8 satelitów
Saturna są słabsze niż 10 wielk., a 5 z nich krąt!y bliżej Saturna

7/8.

niż

Tytan.

8. 12h Neptun nieruchomy w rektascensji, zmienia kierunek ruchu na

tle gwiazd z wstecznego na prosty i zacznie znów zbliżać się do
gwiazdy piątej wielk. 82 m Panny, która znajduje się w odstępie 5°
(pół pięści przy wyprężonym ramieniu) na lewo powyżej Spiki
(Kłos Panny).
9. 12h Merkury w największym odchyleniu 21° na zachód od Słońca.
Może być odszukany z trudem przed wschodem Słońca jako gwiazda 1 /2 wielk. w odstępie około 8° na prawo od jasnej gwiazdy porannej Wenus, świecącej nisko nad wschodnim horyzontem. W lunecie przy znaczniejszym powiększeniu widać fazę połówki tarczy_
W następne poranki Merkury jaśnieje z dnia na dzień, codziennie
o 1/10 wielk. gwiazd., a odstęp jego od Wenus maleje powoli aż do
złączenia obu planet w dniu 28. VII.
15. Niewidoczne złączenie Jowisza z gromadą gwiazd Praesepe (Złóbek
w gwiazdozbiorze Raka.
14/15. Po północy znajdziemy na prawo powyżej sierpa Księżyca gromadę gwiazd Plejady (Kwoczka), na lewo zaś poniżej Księżyca widać Aldebarana (tzw. czerwone oko Byka).
15 do 17. Rano widoczny jest malejący z dnia na 'izień sierp Księżyca.
Reszta Ksi~życa dQpeł,niająca sierp do pe'lnej tarczy świeci coraz:.
ja~niejszym światłem popielatym.
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18. Przed wschodem Słońca przy bardzo czystym niebie udać się może
odszukanie wąskiego sierpa Księżyca nisko nad jasnym wschodnim
horyzontem. Tuż na lewo prq Księżycu, nieco powyżej niego, znajduje się Merkury Jako gwiazda minus 1 /~ wielk., dalej zaś na lewo
od Księżyca w odstępie 7° świeci Wenus jako gwiazda minus trzeciej wielk.
18. 5h Merkury w bliskim złączeniu z Księżycem; odstęp środków obu
ciaJ wynosi geocentrycznic 5'. W Afryce i Azji widoczne jest zakrycie Merkurego przez Księżyc.
18. 16h Wenus w złączeniu z Księżycem w odstępie 20 na północ.
18. 23h Neptun w kwadraturze ze Słońcem. Kierunki od Ziemi do planety i do Słońca tworza ze sobą mniej więcej kąt prosty. Planeta
św1eci jako gwiazda ósmej wielkości gwiazd., dostępna tylko przez
lunety w pierwszej części nocy w miejscu na niebie położonym na
póln. wschód od Kłosu Panny.
19. 17h Uran w niewidocznym złączeniu z Księżycem, odstęp 3°.
20. 4h Saturn nicruchomy w rektascensji. W lunetach dobrze widoczny
jest szeroko rozwarty pierścień Saturna, zwrócony do nas pólnocną
swoją stroną. Przy silniejszym powiększeniu można stwierdzić, że
obwód pierścienia tylko w trzeah miejscach przecina się z tarczą
planety, u prawego zaś dolnego brzegu tarczy (w lunecie odwracającej obrazy) pierścien oddzielony jest od brzegu tarczy wyraźną
przerwą. Tutaj cień kuli Saturna pada na powiCTZChnię pierścienia.
20. 6h Mars, a IOh Jowisz w niewidocznym złączeniu z Księżycem w odstępie 4° na północ od K'5iężyca.
21. 14h Uran w złączeniu ze Słońcem. W największej odległości od Ziemi był Uran dnia poprzedniego 20. VII. o godz. 17.
23. 16h Słońce wkracza w znak zodiakalny Lwa. Tarcza Słońca świeci
od 3 dni na tle gwiazdozbioru Ratka, a do gwiazdozbioru Lwa przejdzie dopiero 10. VIII.
24- Wczesnym wieczorem obserwować można światło popielate na Księ
życu, powstałe z oświ~tlenia nocnej strony Księżyca przez Ziemię.
Jasny sienp Księżyca jest to część dziennej strony Księżyca, zatem
oświetlonej głównie przez Słońce.
24. 23h Mars w niewidocznym złączeniu z Jowiszem na tle gwiazdozbioru
Raka, Mars 37' na pólnoc od Jowisza.
25. Wczesnym wieczorem powyżej Księżyca świeci Kłos Panny (Spika),
zaś na lewo od nich w odstępie ponad 20° Saturn.
25 do .10. Zjawiają się nieliczne gwiazdy spadające z roju Akwaryd,
· promieniujące z okolic gwiazdy dalta Wodnika. Największe nasilenie roju zdarza się około 28. VII. Akwarydy przeplatają się z Perseidami, które występują równocz-eśnie, promieniując jednak od
gwiazdy ornikron Kassiopeji.
26. 7h Neptun w złączeniu z Księżyccm w odstępie 7° na pn.
27. 20h Saturn w złączen:u z Księżycem w odstępie 6" na pn. Wieczorem znajdziemy Saturna powyżej Księżyca w fazie pierwszej kwadry.
28. 2h Merkury w bliskim złączeniu z Wenus. Merkury zbliża się do
tarczy Słońca, zdążając do złączenia w dniu 5. VIII. i mija planetę Wenus w odstępie 20' (2/3 średnicy tarczy Księżyca) na pół
noc od niej. Przy wyjątkowo czystym niebie można spróbować odszukać Wenus prz-ed wschodem Słońca nisko nad jasnym wschodnim
horyzontem. Na lewo od Wenus, świecącej jako gwiazda mlnus 31/3
•vielk. znajduje się Merkury, słabszy od Wenus o 2 wielkości, za-
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tern będący minus 11/ 3 Wlielk. Lunety wykażą okrągłe tarcze u obu
planet, u Wenus o średnicy prawie 2 razy Wliększej niż u Merkurego.
28. Wieczorem na leWQ poniżej Księżyca jest czerwony Antares, 29 wieczorem zaś Antaresa znajdziemy poniżej Księżyca, nieco na praWQ
od niego.
29. 23h Merkury w niewidocznym złączeniu z Uranem na Ue gwiazdozbioru Raka, w odstępie 41' na północ od Ur-ana.
31. Sh Wenus, coraz gonzej widoczna, znajduje się w niedostrzegalnym
(z powodu jasnego tła) złączeniu z Uranem w odstępie 12' na pół
noc od Urana.
Minima Algola: 1955 Lipiec Id 24h.2; 22d Ih.9 oraz 24d 22h.8.
Minima główne Beta Liry: 1955 Lipiec 5d 12h; 18d IOh oraz 3ld Sh.
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PLANETY

MERKURY

WENUS

-----.,=,•

Data

1h czasu
Środ.-europ.

1955

Rekt.

l

W Warszawie
czas środ. -eur.

l zach.
+ 18~7 2b 3t l..r8b I~
Deki.

wsch.

l

30 VI.
; 19m
roVII. 5 43
+ 20.6 2 ro 18 13
20
6 40
+ 22.5 2 15 18 45
30
8 03
+ 21.6 3 o6 19 2I
9. VII. w największym odchyleniu 21°
na zachód od Słońca. Może być odszukany rano blisko Wenus, po poł. mies.

l

l

+

l

czasu

Rekt.

l Deki.

2;,6

o6 1 24 44
46
23 25
I2 30
22 o6

l

Vl.
I3 38 1 - 8.3 1 14 40
- 8.3 12 oz
zo VII. 13 37
29 Vlll. 13 40 - 8.5
9 28

:~;

1 s6

zach.
18b 4;'

~: i~

21 .4 2 so
19 12
Coraz gorzej widoczna na rannym
niebie nisko nad jasnym wschod·
nim horyzontem
8
8
8
8

24
32
4I
50

+ I9.9
+ 19.4
+ I8.9
+ I8.3

5
5
4
4

32
21 25
05
20 51
38
20 I8
II
19 53
Zdąża do złączenia ze Słońcem
4 VIII. i nie jest widoczny.

URAN

Widoczny w pierwszej części nocy
w gwiazdozbiorze Wagi w odstępie 20
powyżej alfa W agi.

IO

2b 1::'

l

JOWISZ
2I 00
20 39
20 16
19 52
już nie

l I3IS

NEPTUN

wsch.

l+
~ ~: l+t ~;:~ l
5 b18m

SATURN
3o Vl. 114 52 ~- 14.0
- 14.0
2o VII. 14 SI
9 Vlll. I4 52
- 14.2

W Warszawie
czas środ.-eur.

środ.-europ.

MARS

7 39
+ 22.6 1 4 30
30 VI.
ID VII.
+ 2I.4 4 26
8 o6
20
+ 20.0 4 23
8 33
8 59
r8.3
4 zi
30
Na jasnym wieczornym niebie
jest dostrzegalny.

l

1h

~ ~~ l +
t:~:~ l i ~~ l ~~ ~i

8 os
zo.8
2 3I
r8 35
21 Vll. w złączeniu ze Słońcem
jest niewidoczny.

PLUTON

l 22I 4324 ~~ ~~ l t :;:~ l ~ ~~ l :! b;
zo 07
+ 22.2 3 o8 19 31

Przez lunetki dostr:~:egalnv w gwiazdozbiorze Panny, na półn.-wsch . od S piki.

IO II

Już

nie może być obserwowany
z powodu jasnego tła nieba.

·-----------~------------~---------~~------------~-----------·
z VII. 1955
12 VII. 1955
22 VII. 1955
I VIII. 1955
Planetka
Nr Nazwa
Rekt. l Deki. Rekt. l Deki. Rekt. l Deki. Rekt. l Deki.
Jasność

m
hm
O,
hm
o'
hm
2 Cerera 8 I9 32.0 -28 58 I9 22.6 - 29 49 19 13.1

O

1

h

m

O

1

30 29 19 04.5 -30 59

192 Nausikaa8'/1 21 29.8 - 23 34 21 26.4 -23 46 21 19.7 -24 02 21 10.3 -24 14

Dla odazukania planetki należy w ciągu sz.eregu pOJ O dny ch wieozorów wykonać dokładne
rysunki z wszystkimi nawet najałabazymi gwiazdami dostrzegalnymi przez używanil lunetę
w okolicy nieł1a wskazanej przez wapółrzc;dn"e planetki. Przez porównanie ryeunków zna·
Jeić można planetkę jako te; spośród gwiazd, która zmi~iała swe położenie z dnia na dzień
jednakowo w tym •amym kierunku.
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Pismo zalecone reskryptem Ministerstwa Oświaty z dnia 20. X . 1950 roku,
Nr Oc-1506/ 150, jako pożądane w bibliotekach licealnych i nauczycielskich.

JAN GADOMSKI- Warszawa

POD NIEBEM INNYCH PLANET
IV. W

UKŁ AD AC H

INNYCH

SŁ O ŃC

A teraz na zakończenie naszych rozważań opuśćmy nasz
system słoneczny i przenieśmy się w świat gwiazd.
Plan ety

wokół

gwiazd

Większość teorii kosmogonicznych (K a n t a - L a p l a c e' a,
F i e s e n k o w a, S c h m i d t a) przewiduje tworzenie się wokół gwiazd systemów planetarnych. To są jednak tylko przypuszczenia i hipotezy. A jakie mamy konkretne dowody istnienia planet wokół innych gwiazd? Czy rzeczywiście ten typ
ciał niebieskich istnieje "nagminnie" we wszechświecie? Przy
dzisiejszych środkach optycznych planet innych systemów sło
necznych dostrzec niepodobna. Lecz istnieją inne okrężne
drogi ich wykrycia. Mamy tu na myśli wyniki nowszych badań dokładnego położenia bliskich nas gwiazd, z których znaczna część opisuje na niebie drobniutkie clipsy dokoła wspólnego środka masy gwiazda - niewidzialna planeta. z obserwacyj tych można wyliczyć masy niedostrzegalnych "towarzyszów planetarnych" oraz okresy ich obiegu dokoła gwiazdy.
Dotychczas wykryte w ten sposób obiekty wykazują masy wielukrotnie większe od Jowisza i okresy obiegu wynoszące kilkanaście lat. Oczywiście, że planet o masach małych przy zastosowaniu tej metody wykryć nie można. Dane te pozwalają
przypuszczać, że istnienie systemów planetarnych wokół gwiazd
stanowi raczej regułę niż wyjątek.
Przypatrzmy się teraz niebu z powierzchni planet innych
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gwiazd. O He idzie o

najbliższ. e

gwiazdy, to niebo ich planet
te same gwia:zdozbiQ<ry co u nas. Przemieszczenie bowiem obserwatora o kilka czy kilkanaście lat
światła nie daje zauważalnej zmiany w wyglądzie nieba. Zaledwie kilka najbliższych gwiazd zmieni wskutek tego pozornie
położenie i jasność. Natomiast z powierzchni planet położonych
w innych okolicach Drogi Mlecznej byłoby widoczne caUmwide inne niebo. Wszystkie nasze gwiazdozbiory zniknęłyby bez
śladu. Na ich miejscu prawa perspektywy uformowałyby nowe
i takich różnych firmamentów można wyobrazić sobie w Drodze
Mlecznej olbrzymią ilość.
pokrywają niewątpliwie

W kulistych gromadach gwiazd
Drogi Mlecznej otoczony jest dokoła około 200 kulistymi gromadami gwiazd. W ich wnętrzu zagęszczenie gwiazd
jest ogromne. Na przykład we wnętrzu gromady kulistej, oznaczanej symbolem "Messier 3", jedna gwiazda przypada przeciętnie na sześcian o krawędzi tylko 23 dni światła, gdy we
wnętrzu Drogi Mlecznej jedną gwiazdę spotykamy w sześcianie
o krawędzi kilku lat światła.
Ulokujmy teraz obserwatora na po1wierzchni planety podobnej do Ziemi, obiegającej jedną z gwiazd gromady "Messier 3". Niebo tamtejsze byłoby usiane kilkuset okazałymi
gwiazdami, z których bardzo wiele świeciłoby 25 razy jaśniej
niż planeta Wenus w największym blasku. Niebo nocne produkowałoby tam w sumie tyle światła, co Księżyc w pełni,
a podczas pogodnego dnia widocznych byłoby paręset gwiazd
wybi•jających się wyraźnie z tła błękitu.
Ponielważ rozważana gromada kulista leży w pobliżu bieguna Drogi Mlecznej, przeto należy przypuszczać, że z tamtej- szych planet jądro i zwoje spiralne Drogi Mlecznej można by
obserwować dogodnie niejako "z góiy", gdy tymczasem u nas
są one widoczne "z boku", a więc trudne do rozeznania.
Układ

Kolorowe słońca
A teraz dalszy eta;p. Wiadomo, że oprócz samotnych słońc
jak nasze w Drodze Mlecznej istnieje dużo systemów podwójnych i wielokrotnych ... Obiegają one po elipsach wspólny im
środek masy. Na firmamencie planety przynależnej do jednego
z ciał składowych takiego systemu przyświecają zatem kolejno
lub równocześnie 2 lub 3 Słońca, i to różnej jasności, barwy
i średnfcy, dając osobliwe efekty świetlne. Wobec takiego nadmiaru słońc ciemne noce gwiaździste są dość rzadkie, a kalenda·r z byłby tam wyjątkowo skomplikowany i trudny do
obliczenia.
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Gwiazdy zmienne
Należałoby jeszcze wspomnieć o niebie planet okrążających
gwiazdy zmienne. Oświetlenie i nagrzanie na takich planetach
jest coraz to inne, skoro tamtejsze słońce zmienia natężenie
blasku i barwę w dużej skali w ciągu dni, godzin czy nawet
minut. Ba - u gwiazd rozbłyskowych odbywa się to w ciągu
niewielu sekund.
Skrajny wypadek w tej dziedzinie stanowią gwiazdy nowe
i supernowe, które w ciągu niewielu dni zwiększają nagle blask
kilkadziesiąt tysięcy bądź kilkaset milionów razy. Taki "wybuch'' energii promienistej, noszący charakter katastrofy, przemieniłby powierzchnię ewentualnej planety w ciągu doby na
świat martwy i wypalony, jeśli nie zamieniłby jej w gaz.

STANISŁAW MĄCZYNSKI

--Warszawa

NOWOCZESNE ODBIORNIKI PROMIENIOWANIA
I. Komórki

próżniowe

Ciała niebieskie możemy badać jedynie metodą pośrednią, to
jest przez badanie promieniowania wysyłanego przez nie. Czę
sto bardzo istotnym zagadnieniem jest pomiar natężenia tego
promieniowania.
Najstarszym przyrządem używanym do tych badań jest oko
ludz~e. Jest to jednak instrument badawczy daleki od doskonałości.

Wszelkie pomiary jasności noszą ogólnie nazwę fotometrii.
odbiornikiem promieniowania jest oko, mówimy o fotometrii wizualnej.
Za pomocą oka możemy odbierać promieniowanie widzialne,
to jest wycinek widma promieni elektromagnetycznych zawarty
między 0,4 a 0,7 mikrona. Wiemy jednak, że gwiazdy wysyłają
ponadto promienie niewidzialne, mianowicie ultrafiolet, czyli
promieniowanie o długości mniejszej niż fiolet oraz podczerwień
<J fali dłuższej niż czerwień. Nie wyczerpuje to jeszcze wszystkich rodzajów promieniowania wysyłanego przez ciała niebieskie. Inne rodzaje promieniowania nie wchodzą jednak w zakres
tego artykułu.
Z chwilą wynalezienia fotografii zaczęto ją stosować w astronomii między innymi do wyznaczania jasności gJWiazd. Jak
wiemy, przy naświetlaniu kliszy przedmiot jaśniejszy zaczerni
ją więcej niż ciemniejszy. Na fotografij nieba gwiazdy jaśniej
sze wyjdą na kliszy jako punkty bardziej zaciemnione niż gwia-
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zdy słabe. Dalszy pomiar sprowadza się tylko do orznaczenia
stopnia zaczernienia kliszy. Obecnie są produkowane klisze czułe
na ultrafiolet jak również na podczerwień. Co prawda badania
promieniowania gwiazd w ultrafiolecie są bardzo mało skuteczne
z !powodu prawie całkawitej absorpcji, czyli pochłaniania tego
promieniowania przez atmosferę. Poza tym przy badaniach
w ultrafiolecie zachodzi konieczność stosowania w przyrządach
do fotografii specjalnej optyki, tak zwanej UV, czyli soczewek
zbudowanych ze szkła przenikliwego dla ultrafioletu. Przy badaniach w podczerwieni napotykamy inne trudności, mianowicie
uczulenia klisz na podczerwień nie można posunąć dostatecznie
daleko. To znaczy, że możemy na kliszach otrzymać obrazy
w świetle o długości fali tylko nieco dłuższej od promieni ' widzialnych.
Do wykrywania podczerwieni używamy jeszcze przyrządów
zwanych b o l o m e tra m i. Jest tam wyzyskane zjawisko
ogrzewania ciała czarnego przez padające na nie promieniowanie. Przyrządy te są mało czułe, gdyż wyznaczenie minimalnych zmian temperatury spowodowanych nagrzaniem przez promieniowanie ciał niebieskich jest dość trudne.
W ostatnich czasach wprowadzono do badań astronomicznych
tzw. f o t o k o m ó r ki. Aby dobrze zrozumieć działanie fotokomórek, musimy omówić procesy fizyczne, jakie w nich zachodzą.

Promieniowanie od ultrafioletu do podczerwieni jest falą
elektromagnetyczną. Fala ta jest najkrótsza dla ultrafioletu,
a najdłuższa dla podczertwieni. Na gruncie fizyki można okazać,
że każda fala niesie ze sobą energię. Energia ta jest niesiona
w postaci tzw. kw a n t ów. Kwant jest niepodzielną porcją
energii. Istnieją kwanty bogate w energię i kwanty o małym
ładunku energii. Ilość energii, jaką niesie ze sobą kwant, zależy ściśle od długości fali promieniowania. Kwanty promieniowania ultrafioletowego są bogatsze w energię od kwantów promieniowania podczerwonego.
·
Omówmy teraz atomową budowę metali. Czysty metal
składa się z jednakowych atomów. Atom składa się z jądra
otoczonego elektronami. Elektrony krążą koło jądra. Elektrony są utrzymywane w swych orbitach siłami przyciąga
nia elektrycznego. W metalu atomy są ze sobą mocno . zwią
zane, tworząc tzw. sieć krystaliczną. W takiej sieci nie wszystkie elektrony są mocno związane , z atomami. Część z nich może
się swobodnie poruszać między atomami sieci. Te właśnie elektlony wywołują przewodnictwo elektryczne metali.
Mając już garść wiadomości z teorii promieniowania i bu-
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dowy metali możemy przystąpić do opisu budowy i działania
fotokomórek.
Komórka próżniowa ma kształt bańki szklanej, podobnej
do zwykłej żaTówki oświetleniowej. Na wewnętrznej stronie
ścianki bańki jest natryskana cieniutka warstewka czystego
metalu alkalicznego, np. sodu, potasu, rubidu lub cezu. W warstewce tej zrobione jest okienko, poza tym przez bańkę przechodzi drucik umożliiWiający podłączenie warstewki do obwodu
elektrycznego. Wewnątrz bańki znajduje się drucik w kształcie
pierścienia lub spiralki. Stanowi on drugą elektrodę. Koniec
drucika wyprowadzony jest na zewnątrz (rys. 1). Wnętrze bańki
jest dokładnie pozbawione powietrza.

Rys. l.

Schemat fotokomórki
próżniowej

Rys.

2.

Schemat

aparatury
za

mierzącej natężenie światła
pomocą fotokomórki

Włączmy teraz naszą komórkę w obwód elektryczny, pokazany na rys. 2. Warstewkę metalu, zwaną fotokatodą, łączymy
z galwanometrem G, następnie z biegunem ujemnym baterii B
o napięciu około 100 V. Biegun dodatni baterii łączymy z drugą
elektrodą, zwaną anodą. Jeżeli teraz komórka pozostaje w ciemności, nie obserwujemy przepływu prądu przez galwanometr,
gdy natomiast oświetlimy fotokatodę, widzimy że galwanometr się wychyla; świadczy to o tym, że pod wpływem światła
zaczyna płynąć prąd elektryczny przez komórkę. Kierunek przepływu prądu wskazują strzałki na rysunku.
Dzieje się to dlatego, że promienie światła niosąc ze sobą
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energię kwantów i padając na fotokatodę, udzielają jej pewnej energii. Energia ta jest dostateczna, aby pobudzić wólne
elektrony do szybkiego ruchu. Ruch ten jest bezładny. Całe
to zjawi!sko zaJchodzi w baJrdzo cienkiej warstewce metalu na
jego powierzchni. Elektrony, osiągnąwszy dostaJtecznie wielkie
prędkości, są w stanie opuścić powierzchnię metalu i wyjść
z niej. Jeżeli teraz elektron znajdzie się w przestrzeni między
katodą a anodą, zostaje natychmiast przeciągnięty do anody.
Dzieje się to dlatego, że jak widać na rysunku, anoda ma
potencjał dodatni, udzielony jej przez baterię, a elektrony jako
cząstki naładowane ujemnie są przyciągane przez ciała nała
dowane doda:tmio.
Już z tych najprostszych rozważań wynika, że im więcej
kwantów padnie na fotokatodę, tym silniejszy popłynie prąd.
Zależność ta jest liniowa, czyli że równym przyroSitom naśtwie
tlenia odpowiadają równe przyrosty prądu.
Komórki fotoelektryczne nie reagują jednakowo na wszystkie długości fal promieniowania padającego na fotoka,todę. Zależność prądu płynącego w komórce od długośd. fali nazywamy
widmową czułoś.cią komórki. Czułość widmowa zależy w " głów
nej mierze od składu chemicznego katody.
W praktyce komórki próżniowe z katody z czystego metalu
reagują w najlepszym wypadku na światło widzialne. N a czerwień a tym bru-dziej na podczerwień są nieczułe, gdyż kwanty
promieniowania czerwonego nie mają możności pobudzenia
elektronów do opuszczenia warstewki metalu.
Dla osiągnięcia większej czułości stosuje się obecnie jako
katodę zamia~st czystego metalu jego tlenki lub mieszaniny
kilku metali. Dzięki temu możemy otrzymać komórkę czułą na
żądaną długo,śE: fali z częściowym pominięciem innych.
W ten sposób możemy otrzymać komórki czułe na bliską
podcze,rwień (do 1,2 mil).

KRONIKA
Nauka polska czci

pamięć

Einsteina

Prezydium Polsk:iej Akademii Nauk, Instytut Fizyki P,AN i Polskie
Towarzystwo Fizyczne w dn. 19. V. br. w Warszawie zorganizowały
wspólnie uroczyste posiedzenie poświęcone pamięci zmarłego niedawno
największego współczesnego uczonego, Alberta E i n s t e i n a.
Referaty prof. dra Jana W e y s s e n h o f f a, prof. dra Leopolda I nf e l d a i prof. dra Stanisława L o r i i o życiu i działalności genialnego
fizyka zawierały też wspomnienia o osobistych spotkaniach z nim.
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Wszyscy mówcy twierdzili, że Einstein był nie tylko wielkim fizykiem,
ale i wielkim człowiekiem, kochającym ludzkość i rU.e szczędzącym pomocy nikomu, kto jej potrzebował. Dla astronomów szczególnie interesujące było wystąpienie prof. Infelda•, który kilkakrotnie' wskazywał na
związek prac Einsteina z astronomią. Wszystkie potwierdzenia obserwacyjne ogólnej teorii względności opierają się na zjawiskach astronomic :~
nych. Ciekawe, że Einstein kiedyś sam opracowywał relatywistyczną
'teorię ruchów Księżyca. NLestety popełnił w niej pewne błędy i w ten
sposób nie doprowadził pracy do końca.
K. R.
Nowa kometa

W dniu 22. III. 1955 r. odkryto w gwiazdozbiorze Lwa kometę 17
gwiazdowej, bez jądra i warkocza, która stosunkowo szybko
przesuwa się na tle g,•wiazd w kierunku wschodnim, przebywając w cią
gu doby łuk równy 1/3 tarczy pozornej Księżyca. Odkrycia dokonano
w obserwatorium na Mount Falomar za pomocą telesk<'>P:U o średnicy
48 ·c ali. Jest to pierwsza kometa w bieżącym roku. Otrzymała nazwę od
odkrywców: H ar r i n g t o n -A b e l (1955a).
J. G.
Zainteresowanie polską astronomią w ZSRR
WJielkości

W numerze 4 tomu XXX pisma Astronomiczeskij Zurnat ukazała się
obszerna recenzja broszury Eugeniusza Ryb ki pt. Wklad polskich
astronomów do nauki światowe .?.
Autor recenzji Ju. G. Per e l uważa omawianą pracę za cenną pozycję z zakresu historii astronomii. Jego zdaniem broszura powinna się doczekać drugiego, rozszerzonego wydania, aby z drobnej pracy popularnonaukowej stać sdę wyczerpującą monografią historyczną. Proponuje również przetłumaczenie tej pracy na język rosyjski, co będzie ważne dla
czytelników radzieckich ze względu na współpracę naukową astronomów polskich i rosyjskich, mającą już kilkuwiekową tradycję.
K. R·
Magnetograf - nowy przyrząd astronomiczny
Wiadomości o polu magnetycznym Słońca czerpiemy głównie z obserwacji tzw. efektu Zeemana, polegającego na rozszczepieniu się linU widmowych na 2 lub 3 składniki, gdy atomy odpowiedzialne za pow>;tanie
danej linii poddamy działaniu ' pola magnetycznego. Ilość składników
i ich polaryzacja zależy od kąta między kierunkiem pola magnetyczneE,'o
a promieniem widzenia. Na ógół rozszczepienie jest tak nieznaczne, że
w praktyce obserwuje s.ie zawsze pojedynczą linię, lecz o profilu nieco
zniekształconym. Wpuszczając do spektrografu wiązki światła o różnej
polaryzacji, powodujemy wygaszanie jednego lub drugiego skrzydła linii.
W Laboratorium Słonecznym Hale został skonstruowany przyrząd, tzw.
m a g n ę t o gr a f, który pozwala za pomocą sz.t ucznego polaryzowania
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wiązki wpadającej do spektrografu, odczytywać od razu natężenie pola

magnetycznego w gaussach, z powstających przy tym zmian profilu linii czułych na efekt Zeemana.
W ciągu ostatniego minimum plam słonecznych dokonano tym przyrządem dwuletnich obserwacji magnetyzmu słonecznego. Okazuje się, że
na całym Słońcu występują fluktuacje magnetyczne rzędu 0,5 gaussa
w ciągu 30 minut. Natężenie ogólnego pola słonecznego oceniono na
około l gauss w okolicy biegunów, przy czym pole to jest obserwowane
tylko w obszarach podbiegunOWYCh do szerokości heliograficznej ±55°.
Nie zaobserwowano odchylenia osi magnetycznej od osi obrotu. W niż·
szych szerokościach obserwuje się pary różnoimiennych obszarów o natężeniach pola rzędu kilku gaussów.
Obserwowano też obszary jedno·imienne o natężeniach pola do 0,5 gaussa. Stwierdzono, że burze magnetyczne na Ziemi występują ·często w 3 dni po przejściu obszaru jednoimiennego przez południk centralny Słońca. Można przypuszczać, że tego
typu. obszary posiadają pole magnetyczne mniej więcej prostopadłe do
powierzchni Słońca. Strumienie zjonizowanych gazów wyrzucone na
skutek turbulencji z atmosfery słonecznej, biegnąc wzdłuż linii sił, mogłyby opuścić Słońce .i docierając po kikudziesięciu h'Odzinach do Ziemi
powodować burze magnetyczne. Pola magnetyczne par obszarów różno
imiennych mogą grać dużą rolę przy tworzeniu się protuberancji. Pola
takie mają najprawdopodobniej kształt "łuków" wspartych na tych obszarach. Neutralne strumienie gazów, złożone głównie ze zjonizowanego (a więc przeźrocz:x:stego) wodoru i ze swobodnych elektronów,
wstępując po ramionach "łuków" mogą się zderzać ze sobą emitując
przy tym promieniowanie radiowe. Emisja może być tak gwałtowna, że
wodór może się szybko ochłodzić ;i ze zjonizowanego przejść w drodze
rekombinacji w częściowo neutralny. Dzięki więc rekombinacji wodór
stanie się częściowo nieprzeźroczysty i można go zaobserwować w postaci protuberancji, poruszającej siię dalej pod kombinowanym wpły
wem pola magnetycznego i grawitacyjnego.
[Wg Nature 175, 296, (1955)]
Zmienne, czerwone nadolbrzymy w

niewidocznej ' u

Małym

Obłoku

Magellana

W
nas części nieba południowego, w gwiazdozbior1r~
Tukana (pozycja: ok. o. Oh55m, B -73°) . znajduje się Mały Obłok Magellana, który jest zbiorowiskiem gwiazd, odległym o 85 000 lat światła,
i uważany jest za WYSuniętą wyspę gwiazdową, należącą do naszego
układu Drogi Mlecznej. Jak donosi dr Harlow S h a p l e y, ZITlaleziono
w Małym Obłoku Magellana większą ilość bardzo jasnych, zmiennych.
czerwonych .,nadolbrzymów", których jasność przewyższa około 10 000
razy jasność Słońca. Wielkość absolutna tych gwiazd równa jest -5.om,
natomiast ich wielkość fotograficzna wynosi zaledwie +13m. Jak obliczono, pięć spOśród wspomnianych wyżej gwiazd WYkazuje średnicę
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wynoszącą

ok. 1150 milionów km (około 800 średnic Słońca). Gdybyśmy
z takich gwiazd przenieśli na miejsce Słońca , wypełniłaby on~
obszar prawie do samej orbity Jowisza.
Gwiazdy te są więc znacznie większe od znanych dotychczas w naszym systemie Drogi Mlecznej nadolbrzymów (a Hcrculis, Beteigeuze,
Antares) . Dr Shapley jest jednak zdania, że w naszym układzie Drogi
Mlecznej znajdować się mogą również nadzwyczaj duże, dotąd nie odkryte .. nadolbrzymy".
(Według artykułu R. A. N a e .f'a, Orion nr 37, str. 25).
J. K.
jedną

Fotograficzna mapa Merkurego
W obserwatorium Pic du Midi (Pireneje) opracowano ostatnio foto grafie Merkurego z lat 1942-1944. Zdjęcia otrzymano za pomocą refraktorów 38 i 60 cm, z zachowaniem specjalnej ostro ż ności dla uniknięcia falowania powietrza. Na podstawie tych zdjęć zestawiono mapę
Merkurego, która zawiera 23 obiekty. Jest to pierwsza mapa fotogTaficzna
tej plapety. Interesująco wygląda porównanie nowej mapy z mapami
wykonanymi na podstawie obserwacji wizualnych. Na wslZystkich mapach jest dużo wspólnych szczegółów. Porównanie współrzędnych róż
nych szczegółów ze współrzędnymi z mapy S c h i a p ar e ll'ego (1889 r.)
wykazuje różnice długości mniejsze niż 10°. Ponieważ epoki, z których
pochodzą obie mapy, różnią się o 220 obrotów Merkurego dokoła Słońca,
o:.macza to, że okres obrotu planety dokoła osi różni się od okresu jej
obiegu wokół Słońca najwyżej o 0,01 o/c . Natomiast systematyczne różnice
szerokości zdają się wskazywać, że płaszczyzny równika i orbity MerkurEgo tworzą kąt około 7°. Obserwacje nie wykazały istnienia jakichkolwiek nierówności na powierzchni planety. Nie stwierdzono również obecności chmur.
Ciekawy jest fakt, że fotografie Wenus wykonywane w podobnych
warunkach nie wykazują żadnych ~ zczegółów, mimo iż wizualnie można
dostrzec na jej powierzchni nieregularne plamy.
A. W.

NASZA

Ol{ŁADKA

Obserwatorium Astronomiczne w Ostrowiku
W roku 1945 w czasie zakładania od nowa Obserwatorium Astronc:r
rrricznego Uniwersytetu Warszawskiego, zdewastowanego przez hit.Jh..
Iowców, przystąpiono do stworzenia podmiejskiej filii obserwacyjnej.
Po dwuletnich poszukiwaniach odpowiedniego obiektu oraz uciążliwych
zabiegach w Państwowym Zarządzie Nieruchomości Ziemsldch, dnia
23 marca 1948 r. przejęto na rzecz Obserwatorium 64-hcktarowy folwark Ostrowik, położony przy szosie lubelskiej w odległości 35 km na
połudn i owy wschód od Warszawy. Latem tegoż roku autami ciężaro
wymi i osobnym wagonem kolejowym przewieziono do Ostrowika
z Krakowa, gdzie bezpośrednio po wojnie Pracownia Obserwatorium
Astronomicznego UW znalazła tymczasowe pomieszczenia, oraz ze Stacji
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Obserwacyjnej tego obserwatorium w Przegorzałach pod Krakowem
zgromadzone tam uprzednio instrumenty i meble. Ostrowik pol~czono
osobnym, H-kilometrowym przewodem telefonicznym :z. Otwockiem
oraz wyposażono w auto ciężarowe. Uruchomiono też służbę czasu
w postaci trzech zegarów astronomicznych: Szaniawskiego, Lobnera
i Mioni (z napędem elektrycznym) oraz radioaparatu odbiorczego na
akumulatory .
. W następnych trzech latach odremontowano drewniany pawilon administracyjny "A" (8 izb, fot. na wkładce) i murowany pawilon naukowy ,.B" (10 izb, fot. na wkładce) oraz spalone budynki gospodarcze
folwarku (8 nowych izb). Ustawiono też na podłożu betonowym przesuwalny na szynach, tymczasowy pawilon blaszany na 25-centymetrowy refraktor Grubba, ustawiony tymczasem azymutalnie (fot. na
wkładce i Urania XXII, 5-6). Wzniesiono wreszcie w terenie 2 kopuły
(fot. na okładce) o średnicy 3,7 i 4 m. Pierwszą zdjęto z wypalonego
obserwatorium UW w Warszawie, drugą sprowadzono z Przegalin od
spadkobierców inż. Szaniawskiego. Obie kopuły odnowiła i przerobiła
firma Wolfram w Krakowie. W czerwcu 1951 r. oddano Państwowym
Gospodarstwom Rolnym folwark, zatrzymując 12 hektarową część środ
kową pod budowę obserw:atorium. Wymienione
prace organizacyjne
wykonał
podpisany przy współpracy asystenta A. L i s i ck i e g o.
Adiunkt dr P a g a c z e w ski brał udział w wyszukiwaniu terenu.
Pierwsze prace obserw:acyjne w Ostrowiku wykonał w roku 1950
fotometrem klinowym K. Ser k o w ski (elementy gwiazdy zaćmienio
wej, SW Lac, z rozwiązaniem orbity). Obserwatorium znajduje się nadal.
w stadium organizacji. Buduje s1ę 33 cm astrograf, 35 cm teleskop
zwierciadlany (prawie gotowy) oraz fotometr fotoelektryczny. Od roku
1953 jest czynny w kopule zachodniej 14 cm astrograf Zeissa, którym
yrykonuje się dwubarwną fotometrię gwiazd zakryciowych (mgr
M. Kar p o w i c z o w a) oraz pomiary polaryzacji światła gwiazd (mgr
K. Serkowski). Działa też normalna stacja meteorologiczna 2 rzędu .
Latem odbywają w Ostrowiku praktyki wakacyjne studenci astronomii (obserwacje gwiazd zaćmieniowych). Kierownikiem Obserwatorium jest prof. W. Z on n.
Jan Gadomski

OBSERWACJE
Gwiazdy zmienne

W końcu kwietnia odbyło się w Warszawie kolejne zebranie Sekcji
Obserwacyjnej Koła Warszawskiego PTMA. Omawiane były wyniki prac
obserwacyjnych członków sekcji. A. M ark s zreferował obserwacje niektórych cefeid z lat 1953-1954. Ciekawe wyniki uzyskano dla gwiazd
t Gem i SZ Tau. U tej ostatniej zmiennej 'Prawdopodobnie okres jest
zmienny. Być może, z nie opracowanych jeszcze obserwacji z r. 1955
można będzie wyliczyć zmianę.

A.

Wrób l e w ski zreferował zestawienie obserwacji zmiennych
oraz obserwacji niektórych zmiennych nieregularnych:
g Her, X Her, OP Her. Gwiazda g Her, uznawana dotąd za zupełnie nieregularną, wykazuje według autora pewne prawidłowości, klasyfikujące
ją do typu gwiazd tJ. Cefeusza. Dalsze obserwacje są w toku. Obserwacje
trzech minimów zmiennej zaćmieniowej TW Dra wykonane przez A. Wróblewskiego wskazują na możliwości szybkich zmian okresu tej zmiennej.
Materiał został przekazany drowi J. G a d o m ski e m u, który zajmuje
się żmiennością tej gwiazdy.
długookresowych
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Omawiany był także program obserwacji na miesiące letnie. Fostanowiono położyć nacisk na obserwacje wybranych gwiazd nieregularnych i półregularnych. Będą również prowadzone obserwacje gwiazd
podejrzanych o zmienność, między innymi gwiazdy BD
39° 4114, obserwowanej już w roku ubiegłym. W ramach kontroli efemeryd (współ
praca z Obserwatorium Krakowskim) będą obserwowane również minima
wybranych gwiazd zaćmieniowych.
W bieżącym odcinku naszego działu zamieszczamy wskazówki do obserwacji zmiennych długookresowych wraz · z mapkami dwóch gwiazd.
Obserwacje gwiazd tego typu są bardzo łatwe i mogą być wykonywane
z pożytkiem przez początkujących obserwatorów. Prosimy przeto o obserwacje podanych gwiazd.
Poniżej podajemy jak zwykle efemerydy zmiennych zaćmieniowych
na sievpień:
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amplitudzie, sięgającej 10 wielkości gwiazdowych.
blasku zmiennej długookresowej są jej pulsacje.
Gwiazda na przemian kurczy się i rozdyma. Podczas skurczenia, gdy
gwiazda zajmuje najmniejszą objętość, jej temperatura, a oo za tym idzie,
jasność jest największa; odwrotnie: podczas rozdęcia nasitępuje spadek
temperatury do minimum blasku. Odstęp czasu między kolejnymi maksimami blasku nazywamy okresem. Dla różnych gw1azd długookresowych
okresy wahają się od 100 do 800 dni. Ze względu na dużą amplitudę .

o bardzo

dużej

Przyczyną rz.mienności

a =5.m8
b= 6, 2
c~ 6. 6

d= 6, g
e~ 7. O
f= 7. 4
g =8. 4
'>=D. 8
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Rys. 2. Mapka okolicy zmiennej

długookresowej

R Boo

zmian blasku zmienne długookresowe podczas minimum blasku są
dopiera. . przy użyciu ldlkunastocentymetrowych teiJ:e,skopów,
natomiast w maksimum można je obseTwować za pomocą zwykłej lornetki pryzmatycznej. Z tego powodu najczęściej obserwuje się ten typ
gwiazd zmiennych w pobliżu maksimów ich blasku. Dotychczasowe
badania gwiazd zmiennych długookresowych wykazały ,pewne nieregulamości zmian blasku. Odnosi się to do kształtu krzywych zmian
blasku, okresów między kolejnymi maksimami ora·z jasności gwiazdy
w .poszczególnych maksimach. Dlatego dokładne obserwacje tych gwiazd
w okolicach maksimów są bardzo pożądane.
Zmiany blasku zmi.ennych długookresowych są bardzo powolne,
tak że wystarcz:y je obserwować raz czy dwa w ciągu wieczora, starając się jednak nie opuszczać żadnej okazji do obserwa.c ji. Czas przy
obserwacjach wys.tarczy notować z dokładnością do godziny. Obserwacje należy rozpoczynać mniej więcej na miesiąc przed p['.z ewidywanym momentem maksimum (wtedy gwiazda staje słę dostępna do
obserwacji lornetką pryzmatyczną), a zakończyć w kilka tygodni po
osiągalne
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maksimum. Z takiego ciągu obserwacyjnego można wyznaczyć moment
największego blasku gwiazdy oraz jasność JeJ w maksimum.
Mając
wyznaczony przewidywany moment maksimum na podsta.wie średniego
okresu gwiazdy, obliczamy tzw. odskok od efemerydy, czyli różnicę
(w czasie) między obserwowanym a przewidywanym momentem maksimum. Tę różnicę oznacza się zwykle 0-C. Jeżeli dla jakiejś gwiazdy
zmiennej 0-C jest systematycznie dodatnie lub stale ujemne, oznacza
to, że okres gwiazdy uległ zmianie.
Podaję poniżej mapki okolic gwiazd długookresowych T Cep i R Boo,
których przewidywane maksima mają przypaść odpowiednio 27. IX.
i 7. IX. Dla T Cep jednak od kilku lat 0-C jest ujemne Imaksima
przypadają wcześniej, niż jest przewidywane) i prawdopodobnie w tym
roku maksimum przypadnie w połowie sierpnia. Obie zmienne mogą
w maksimum być jaśniejsze niż 6mo, a więc mogą być 7 łatwością
Qbserwowane za pomocą lornetek.
Andrzej Wróblewski
Meteory

Badania aktywnych rojów meteorów, prowadzone przez miłośników,
powinny mieć głównie charakter statystyczny. Obserwacji należy dokonywać gołym okiem.
l) Zliczenie meteorów roju w ciągu całego okresu jego aktywności
oaje możność określenia rozkładu gęstości roju wzdłuż linii przecięcia
jego orbity z orbitą Ziemi.
2) Różnice aktywności roju w poszczególnych latach świadczą o nierównomiernym rozkładzie gęstości roju w różnych miejscach jego orbity.
Porównywanie aktywności roju w różnych latach umożliw.ia znalezienie
rozkładu gęstości roju wzdłuż orbity.
3) Liczby meteorów roju o różnych masach można znależć z rozkładu
jasności. Wszystkie meteory jednego roju mają tę samą prędkość, zatem
ich jasność jest w pierwszym przybliŻleniu zależna tylko od masy.
4) Meteorów o małej masie jest więcej niż o dużej. Zatem wyznaczając rozkład gęstości roju na podstawie jego aktywności stale popełniamy
błąd systematyczny, polegający na przecenianiu gęstości rojów szybkich
i na odwrót. Błąd ten można wyrugow.ać znając rozkład jasności meteorów roju.
Wyznaczanie przez miłośników radiantów aktywnych rojów nie ma,
jak to już pisaliśmy poprze{inio, na ogół znaczenia naukowego, gdyż pozycje tych radiantów i ich zmiany znane są z dużą dokładnością.
Dla obserwatorów, którzy zechcieliby sami opracowywać obserwacje,
podajemy metodę wstępnego opracowania indywidualnych statystycznych
obserwacji rojów meteorów. Metoda wymaga umiejętności posługiwania
się nomogramami i tablicami trygonometrycznymi.
Częstość godzinna f meteorów, obserwowanych przez jednego obserwatora, wyraża się wzorem:
n
(l)
f= 60 ktk2 t cos z '
gdzie n - ilość zauważonych w ciągu t minut meteorów, z - odległość
zenitalna (średnia) radiantu, przyjmowana jako stała w ciągu godziny
(dla meteorów sporadycznych przyjmuje się z= 90°), kt i k2 - współ
czynniki, zależne od granicznej wielkości gwiazdowej i zachmurzenia.
Nomogram I, opracowany pqez A. H rus k ę (B. A. C. 5, 87-90 (1954)1
w oparciu o wzór (1), umożliwia graficzne znajdowanie częstości godzin-
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hych f meteorów przy danych n, t, z i zamiast kt, b - granicznej wielkości gwiazdowej m 2 , oraz zachmurzenia c w %. Aby znaleźć f, łączymy
najpierw prostą punkty t i m2, a następnie prowadzimy równoległą do
otrzymanego w ten sposób odcinka poprzez punkt na skali n aż do prz.ecięcia ze skalą g. Następnie prowadzimy prostą przez otrzymany na skali
fl
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Nomogram I

z. Przecięcie równoległej do odcinka
( qz), poprowadzonej przez punkt na skali c, ze skalą f (która jest identyczna ze skalą g) daje nam szukaną wartość częstości godzinnej meteorów.
WspółczynnJik widzialności x określony jest stosunkiem:
g pun.kt oraz przez punkt na skali

fa(a-1)
x=

(2)

a · f - fa

gdzie fT jest częstością godzinną meteorów dla jednego obserwatora,
fa częstoscią godzinną dla grupy o obserwatorów. Sens fizyczny współ
czynnika x jest następujący: częstość dla jednego obserwatora przemnożona przez. ten współczynnik daje częstość godzinną meteorów dla całej
półkuli nieba.
Współczynnik widzialności x można znaleźć graficznie z nomogramu II
(A. Hruska, loc. cit.), mając daną częstość f dla pojedynczego obser-
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watora oraz częstość godz.inną dla
grupy a obserwatorów fa . Przecięcie
prostej łączącej fa am odpowiedniego a i punkt na skali f, ze skalą x
daje nam szukaną wartość wspótczynnika widzialności.
Gęstość przestrzenna roju w meteorach na km 3 dana jest przez wyrażenie:

20
'ł xf
a = _ __!___.:__

15
lO

(3)

3600. 'I.S.

8

10
9
8

6
5

2

4

3
Nomogram II

6

2

gdzie v jest prędkością meteorów, padających na
obszar atmosfery S pod kątem 90° - z, 'ł - współ
czynnikiem uwzględniającym wpływ ekstynkcji i róż
nicy w odległościach zenitalnych na widoczność meteorów; f, x, z mają znaczenia podanej wyżej.
Nomogram III, skonstruowany przy założeniu obszaru S równego kołu o średnicy 500 km, umożliwia znalezienie p przy danych f, v, x i granicznej Wielkości
gwiazdowej m. (A. Hruska, l. c.).
'
Łączymy prostą punkty na skali m 2 i x do przecięcia ze skalą k. Punkt otrzymany na skali k łączy
my z danym punktem na skali v, a następnie
prowadzimy równoległą do otrzymanej w ten sposób prostej przez punkt
na skali f aż do przecięcia z podziałką p punkt przecięcia ze skalą p daje
szukaną wartość gęstości roju w meteorach na km 3 •
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Wartość współczynnika <l>= ;r. 1!1 wyliczył Hrui'.kn [B. A. C.
opierając się na pewnych założeniach. Przy przyjęciu obs.z:aru S
kołu o średnicy 5GO km, granicznej w!elkości gwiazdowej m2 _

3. 1952) 1
równego
6.00 oraz

masy meteoru poza atmo7iemi = 0.132 g i współczynnika <l> wyliczonego przez Hru~kę,
można napisać wzór na gęstość roju
w g. kma w postaci:
przeciętnej

sferą

Pm

155. f

. 10-6

r :a.

240

ro·7

770

Km
gdzie v jest wyrażone w km/sek.
V COS Z

p

k

(4)

g

100
90·10" 9

6,5

180

Początkujący mogą uczyć się obserwacji meteorów, badając silny
rój Perseid, którego okres przypadą

6,0

w dniach od l do 20 sierpnia. Wyznaczanie radiantów z tych obserwacji należy traktować wyłącznic jako
naukę tego rodzaju czynności, natomiast główny nacisk należy kłaść na
zliczenie meteorów, notowanie ich
jasności, barwy i innych własno3ci
fizycznych. Przy obserwacjach statystycznych konieczne jest podam e
okresu czasu, w ~tórym prowadzone
były
badania, oraz ewentualnych
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Nomogram III
przerw w tych obserwacjach. Zaznaczamy, że statystyczne obserw3.cje
meteorów mają wtedy wartość, gdy są prowadzone systematycznie przez
cały okres aktywności roju po kilka godzin w ciągu nocy.
Perseidy obserwowane są na ogół przez wielu obserwatorów-miłośni
ków. Dlatego też prosimy każdego obserwatora o dokładne nanoszenie
zauważonych meteorów na mapę pieba wykonaną w dowolnym rzucie
(może być to np. atlas Opolskiego), gdyż umożliw.i. to wyznaczenie ·wysokości meteoru w przypadku, gdy zostanie on zauważony przez dwóch
przynajmniej obserwatorów, pracujących w miejscach dostatecznie od
siebie odległych.

1

Krajobraz na planecie

oświetlanej kilkoma Słońcami.
mieckiego malarza M. Eisslera

Według

akwareli nie-

Prowizoryczny pawilon Obserwatorium w Ostrowikumieszczący 25 cm refraktor. (Zdjęcie samego refraktora zamieściliśmy na okładce Nr 5-6 tomu XXII
Uranii). W głębi na prawo budynek naukowy mieszczący bibliotekę i pracownie.
Fot. J. Gadomski

Mieszkalno-administracyjny budynek Obserwatorium w Ostrowiku
Fot. J. Gadomski

Trzy klatki filmu wykonanego w Poznaniu przedstawiające
nia Księżyca. (Do str. 241)

różne

fazy

zaćmie

Fragment Drogi Mlecznej w Łabędziu z widocznymi mgławicami cirrusowymi .
.Zdjęcie wykonane wielkim reflekt:ore~ ~kiego Obserwatorium o średnicy

Amatorskie teleskopy lustrzane systemu ~ewtona
2. Srednica zwierciadła 150 mm. Swiatłosiła 1 : 11.
PTMA
Zbigniew Kandziora
Wykonał członek PTMA
Aleksander Gonia
Wystawione na wystawi~ Muzeum Narodowego w Poznaniu od l. III do 28. IV br.
Fot. Leon Perz

l. Srednica zwierciadła 140 mm. Swiatłosiła l : l.
Wykonał członek
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Niżej w tablicy podajemy położenia radiantów Perseid w poszczególnych datach w okresie aktywności tego roju.

Data

Rek t.

l. VII

2
2

h

2
3

2

5
6

l!
':.!
l!

7
8
9
lO

Data

Rek t.

11 VII

3 06
3 10
3 16
3 20
3 25
3 30
3 36
3 40
3 46

11

h

m

18

22
26
02
36
40
46
50
56

2

4

Deki.

2
2
3 00

+

55
55
55
5G
56
56
56
56
57
57

Wp~awniejszych obserwatorów
następujących radiantów:

l~

13

14
15
16
17
18
19

Deki.
m

+

57
5R
58
58

58
58
59
59
59

prosimy o badanie (najlepiej telesko-

powo)

Oznaczenie komety,
od której pochodzi
rój meteorów

1877 II
1925 XII
1870 li
1871 fV

Współrzędne

Rektascensja~
2 08
4 12
o 16

o 12

radiantu

Deklinacja

+
+
+

Okres

aktywności

400
380

10 sierpnia
14 "
15

47°

21

18°

"

Prosimy wszystkich obserwatorów Perseid o przysłanie wyników obserwacji (choćby zauważyli tylko jeden meteor) zara:z po ustaniu aktywności roju, a wiG<: w końcu sierpnia, do redakcji Uranii, Warszawa,
Al. Ujazdowskie 4.
Andrzej Pacholczyk

Filmowanie

zaćmienia

Księżyca

Zjawiska astronomiczne, oglądane z olbrzymich odległości dzielą
cych Ziemię od innych ciał niebieskich, przebiegają na ogół powoli.
Tak więc podczas zaćmienia Księżyca trwającego kilka godzin nie
zauważamy bezpośrednio ruchu cienia Ziemi na tarczy Księżyca. W tym
wypadku aparat kinematograficzny umożliwia ujęcie zjawiska w silnym przyśpieszeniu na taśmie filmowej. Na ekranie godziny zmienić
m<Yż;na w minuty; cień Ziemi z dostrzegalną dla widzów prędkością
przesuwa się po powierzchni Księżyca. Projekt wykonania takiego
rfilmu powzięliśmy !W Obserwatorium Astronomicznym Uniwersytetu
Poznańskiego już przed zaćmieniem Księżyca w styczniu 1953 roku .
Niestety, niepogoda przekreśliła wówczas nasze zamierzenia; dopiero
zaćmienic dnia 19. I. 1954 r. pozwoliło przynajmniej częściowo na zrealizowanie planu. Uchwyciliśmy więc na taśmie filmowej przebieg zaćmienia od początku do ostatnich chwil przed całkowitym
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przesłonięciem Księżyca przez cień Ziemi. Dalsze filmowanie okazało·
się niemO'żliwe. Około godziny 3h.12 p,r:z.elotne dotąd chinury za,słoniły·
całe niebo i już Księżyca tej nocy nie widzieliśmy więcej.

Opiszemy pokrótce aparaturę i sposób dokonywania zdjęć. Amatorska kamera filmowa Kodaka (szerokość taśmy 16 mm) umieszczona
została w miejsce kasety kliszowej w aparacie do zdjęć fotograficznych
nieba gwiaździstego (astrokamerze), znajdującym się przy głównej lunecie Obserwato-r ium.. Obiektyw astrokamery o ogniskowej 60 cm daje
na filmie obraz Księżyca o średnicY 5 mm. Zdjęcia wykonywaliśmy
w tempie zwolnionym, co 10 sekund. Dzięki temu przy wyświetlaniu
filmu z normalną prędkością (16 klatek na sekundę) uzyskuje się
160-krotne przyspieszenie. Ponieważ filmowanie zaćmienia trwało od
godziny lh.30 do godziny 3h.l5, przeto na ekranie zjawisko trw.a niecałe
40 sekund. Zdjęcia robione były na fi,lmie tzw. odwracalnym, na którym po odpowiednim wywoływaniu otrzymuje się JWzytyw gotowy do
wyświetlania :a paratem projekcyjnym.
Film nasz .pod względem jakości obrazów spełnił pokładane w nim.
nadzieje i wiernie oddaje na ekranie dobrze tkwiące w pamięci zjawisko zaćmienia. Reprodukowane na wkładce kredowej próbne odbitki
pojedynczych klatek filmu nie mogą oczywiście oddać w pełni tych
szczegółów, jakie widoczne na oryginalnym film-i e.
Przystąpiliśmy obecnie do sporządzania kopii zaopatrzonej w odpowiednie napisy. Mamy nadzieję, że film z zaćmienia Księżyca będzie
pomocny np. jako uzupełnienie odpowiedniego odczytu w pr.acy popularyzacyjnej Towarzystwa.
J. Dobrzycki i I. Domiński

ASTRONOMIA W SZKOLE
H. NIEMIRSKI -

Łódź

Kartonowe modeLe do ogóLnych

zagadnień

Część

z astronD'mii sferycznej

I

Podstawowym .z agadnieniem astronOI!llii sferycznej jest ścisłe OIDreśle
nie miejsca zajmowanego przez ciało na sferze niebieskiej. Matematycznie biorąc, jest to równoważne określaniu położenia punktu na pow'.~rzchni kuli.
W układach współrzędnych astronomicznych występują pewne podstawowe koła wielkie, jak np. horyzont i p~udnik, względem których
określa się położenie ci-ał niebieskich. Otóż pn;edmiotem tego ,arlykułu
jest umiejętność praktycznego łączen:i:a i wzajemnego układania tych
kół na samodzi,eln·ie sporządzonych kartonowych modeliach astronomicznych. Celem modeli będzie ułatwienie poglądowego wykładu w szkole
oraz umożliwienie miłośn:ikorwi gwiez·dinego nieba, rozwiązywania niejednokrotnie skomplikowanych ZJagadnień. W:srzysrtkie modele można wykonać z kartonu, w zasadzie, dowolnie g:rubego.
S k ł a d a n i e d w ó c h k ó ł.
Model składa się z trzech kół karlol!10wych. Koła mają się wzajemnie
przenikać wzdłuż średnic. Rys. l i 2 p;rz.edstawia dwa pierwsze koła.
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Oznaczywszy przez r pl.'omień kół można
miary nacięć (oznaczenia,l jak na rySiUil11ku)

przyjąć następujące

roz-

r
r
r
3r
m = -- ' n = - ' q = - AB = -

10
2
20
2
punktu A od okręgu musi być dokladnie równa długości
szczeliny m. Odległość punktu B od okręgu wypadnie automatyczmie
z konstrukcji. Szerokość wszystkich szcz.e lin równa s:ię grubości posiadanego kartonu. Konstrukcja przebiega następująco (rys. l i 2).
Odległość

Rys. l.

Rys. 2.

l ° Kreślimy kolo II i ·z aczynamy na jednej Ś!I"ednicy odicinkrl. m i n
2° Kreślimy koło I i ustalamy punkt A w odległości m od okręgu
3° Z punktu A odkładamy odcinek równy odcinkowi AB, otrzymując
w ten sposób punkt B.
4° Na ko,l e I zaznacZJamy nacięcia p ora1z na obu kołach wykreślamy
tuszem okręgi o promieniach równych wielkości r-m. Otrzymamy w ten
sposób na każdym kole pas, który wykorzY's1lamy później do naniesienia
stosownych podziałek liczbowy.ch. Po wykonaniu konstrukcji w:yc~namy
koła oraz ,szczeliny m, n, p, Ol'az AB. Rys. 3 wyjaśnia sposób złożenia kół.
Koło II' (rys. 2) prz,ekładamy [przez sZJCzelinę AB koła I (rys. l) w ten
spo1sób, aby osiągnąć pokrycie się punlktów B i B 1 (rys. 3). Przesuwając
następnie koło II po płaszczyźnie k:Joła I w kierunku strzałki, dojdziemy
do Z'l'Ównani:a odcinka A 1 B 1 ze szc:reliną AB; obecnie wystarczy koło II
zsunąć lekko w dół, aby osią~nąć trwałe złączenie. Koła mogą Zlajmować:
względetn. siebie dowolne położenia posiadając stale wspólną oś-średnicę.
Łączenie
dwóch kół pierścieniem
Nacięc~a m na kole II (rys. 2) i p na kole I (rys. l) wy,padają na
średnicach prostopadłych do w:spólnej osi złączO'llyiCh kół i posłużą nam
do UJmocowania pietrśc::ienia przedstawionego na rys. 4.
Pierścień otrzymamy, kreśląc dwa koła współśrodkowe o promieniach
R 1 = r-m i R 2 = r + 2m. Dodatkowo zatoczymy jeszcz~S tuszem kole>
o promieniu R = 1·; otrzymaJmy w ten sposób pas do umieszczenia podziałki Uczbowej. Nacięcia s odpowiadają nacięciom p z rys.
l i posia-·
dają ich długość. Dalsze czynności polegają na złożeniu obu kó!,_,z rys. 1
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i 2, oraz na wczepieniu przygotowaillego pierścienia w ich nacięcia
boczne. Szczelinki p .i s złączą koło I z pierścieniem na sztywno; koł-o II
będzie mogł-o zajmować dzięki m = 2p różne położenia, zachowując cią
gle kierunek prost-opadły do pierścienia. Rys. 4 przedstawia gotowy model.
Model ten daje się złożyć {np. w oelu przeniesienia lub przechowania)
zupełnie płasko. W tym celu wysta1rczy ustawić koło II w jednej pła
szczyźnie z kołem I i następnie oba koła skręcić wokół średnicy s-s aż
do pokrycia się z pierścieniem.

Rys, 3.

Rys. 4.

Zastosowanie praktyczne
Model sporządzony w ten spo3ób może być wielostronnte wykoirzystany. Trudniejsze możLiwości opiszę szczegółowo, łatwiejsze podam w formie tematyki do ·samodzielnego przemyślenia.
• Szczegóły teoretyczne ograniczymy do koniecznych tylko wyjaśnień
przy omawianiu posz•c zególnych 'modeli.
Układ współrz.ędnych sfe ,r ycznych
Niech oś 22' rys. 5 wyznacza koło główne lG'l' układu sferycznego
oraz koło początkowe 2'2'1'; punkt l może być wtedy uważany za początek układu. Biorą.c wówcza·s pod uwagę cliowolny punkt G z właści
wym mu kołem 2G'2', okreś'limy jego położenie na sferze niebieskiej
przez dwie współrzędne wyrażające się w łukach 1G' i GG'.
Na kole 2G' 2' umieścimy podziałkę w granicach ± 90° z wartością O"
w punkcie G, + 90° w 2 i - 90° w 2'. Za kieru1!1ek dodatni :na kole głów
nym obierzemy zwrot lG' 1', a poczynając od punktu 1, naniesiemy tu
podziałkę od 0° do 360°.
Wzdłuż tej podziałki dzięki ruchomej osi , 22' i nacięciom m może się poruszać koło 2 G' 2' Aby umożliwić zmianę pozycji punktu G,
możemy promień OG sporządzić z nici opasującej koło po obydwóch
stronach jego powierzchni; nić wyjdzie więc z punktu O i minąwszy G
wróci do środka O po drugiej stroni.e koła. Model układu sferycznego
jest w ten sposób wykończony i odpowiJaJda treści ry snnków przeiSitrz.e nnych w znanych podręcznikach. ZamiaJst cyfr (rys. 5) na modelu umieszczamy 1itery. Dla przykładu: l zastąpilmy literą A, a punkty 2 i 2' lirerami C i c.
1
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Układ

współrzędnych

układu

Model

horyzontalnych

współrzędnych

horyzon1Jallnych otrzymamy w sposób
następujący: Oś 22' wyzna!CZa zenit li. nadir; kolo l G'l' będzi~ wtedy
horyzontem. Koło 121' 2' wyobraża południk niebieski. Można na nim zaznaczyć bieguny świata P i P'. Luki G G' wysKJikość ciała .i lG' - azymut będą wspólrzędnymi hoiryzontalnymi punktu G. Podzialk.i odpowiadają ściśle podziałkom omówion,eg.o. już uk!adu sferycznego·. Na zbudowanym modelu wprowadzimy nowe oznaczenia zastępując cyfry odpowiednimi Literami.

Rys. 5.
Punkt l

Rys. 6.

zastąpimy literą

l

S N-

południe.
północ.

Między S i N (w pul1lktach odległyah od tych oznaczleń o 90°) wstawimy jeszcz:e 1na kole horyzontu symbole W - w1schód i E - zachód;
z przodu modelu wypadnie W, po przeciwnej stronie E.

Puhkt 2
2

zastąpimy

li ńerą Z -

zenit.
oZ!l1acz·e niem Nd -

nadir.

W modelu nie uwzględniOill.o "pieirwszego wertykału". Wymaga to dodatkowego koła, przechodzącego przez oś 22' oraz punkty W i E; zainteresowany bliżej czytelnik może umieścić w koi11Strukcji i to koło po
zapoznaniu się ze spo,sobem składatnia większej ilości płaSIZczyzn, co
zostanie oprisane w następnym artykule. Szczegół ten jedn1ak nie jest
konieczny.
Układ współr ·zędnych geograficznych
Obecnie pierścień l G'l' t nazwiemy równikiem, koło 121' 2' połu dni
kiem zerowym. Oś więc 22' będzie osią obrotu Ziemi z biegunem pół
nocnym w punkcie 2 i południowym w punkcie 2'. Punkt l obierzemy
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konsekwentnie za

początek układu

kością geograficzną, łuk l

G' -

geograficznego.

Łuk

GG' jest szero-

długością geograficzną.

Rozróżniamy

szero.lwść północną i po.łudni'ową; podobnie przyjęto
w geografii długość wschodnią i zachodnią. Zgodnie z tym zaopatrzymy model w odpowiednie podziałki. Na równiku, poczynając od
punktu l, naniesiemy w .kierunku l - G' podziałkę od 0° do 180° ora2
identyczną podzi.ałkę w kierunku przeciwnym.
Podzi.ałkę
szerokości
geograficznej uwzględnimy na kole 2G'2' kładąc w punkcie G'0° oraz
licząc od niego w kierunku północnym i południowym 90°. Odpowiednie oznaczenia naniesiemy na model zgodnie z rys. 5 - według nastę
pujących danych:

<>znaczać

Punkt l

zastąpimy

symbolem Gr Literą

Greenwich,

biegun północny,
biegun południo,wy.
Wprowadzić można na pierścieniu napisy: długość zachodnia i dłu
gość wschodnia; podobnie na kole 2G'2 szerokość południowa, szerokość północna. Promień OG zastąpimy nicią.
Opisane modele należy zaopaire.yć w krótki opis, podający nazwę
11kładu oraz wyjaśnienie użytych symboli, oznaczeń oraz orientacyjny
rysunek przestrzenny. Dla przykładu zamieszczam rys. 6, ilustrujący
opis dla układu horyzontalnego.
2
2

"
"

P P' -

Tematy do samodzielnych

ćwiczeń

Powyżej opisany sposób łączenia płaszczyzm. !kołowych nasuwa szereg
dalszych możliwości. Łatwo zauważyć, że poznaną metodą zilustrujemy
przestrzennie wszystkie, np. rysunki z Astronomii dla kl. XI E. Ryb k i.
Zwłaszcza dla uczniów pouczającym doświadczeniem będzie przestrzenne
zilustrowanie następujących tematów z wymienionego podręcznika (wydanie 1952 r.).
l. Położenie łuku dziennego względem horyzontu i poludni'ka (str. 12,
rys. 5).
2. ruch dzienny ciał niebieskich na biegunie (str. 17, rrys. 8),
3. ruch dzienny ciał niebieskich na równiku (str 17, rys. 9),
4. ekliptyka i równik (str. 19, rys. 10).
Wymienione tematy dadzą się bez większych trudności zilustrować
modelami dowolnych rozmiarów.

PRZEGLĄD

WYDAWNICTW

Eugeniusz Rybik a

-

Przemysław

Ryb k a,

M+kolaj

Kopernik

jego nauka (Wtedza powszechna, str. 208).
Spośród pięciu wydawnictw popularnych o Koperniku, jakie pojawiły się w druku w Roku Kopernikowskim, praca powyższa wysuwa
się na czoło z punktu widzenia astronomicznego. Choć należy z uznaniem :podkreślić, że temat wreszcie został tu potraktowany bardziej
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pod kątem widzenia astronomicznym niż historycznym, to z drugiej
strony stwierdzić trzeba, że postać i twórczość Kopernika stanowi
w książce, niestety, zaledwie trzecią część omawiane·g o ' materiału.
Reszta odbiega bądź co bądź od ekskluzywnego tematu kopernikowskiego. Czytelnik, który chciałby zaznajomić się z dorobkiem naukowym Kopernika, musi wykazać pewną cierpliwość, gdyż po raz pierwszy
spotka się z jego nazwiskiem dopiero 111a stronie 54. Z dwunastu roz-·
działów, z których składa się praca, właściwie tylko cztery środkowe
(V-VIII) dotyczą bezpośrednio Kopernika. Nimi też zajmiemy siq
przede wszystkim.
Autorzy dość bezkrytycznie korzystają z pracy J. W a s i u ty Iis ki e g o Mikołaj Kopernik, która - jak wiadomo - zbytnio opiera
się na źródłach niemieckich.
Wpływu lektury
podstawowego dzieła
Ludwika B i r k e n m a j er a Mikołaj Kopernik nie widać, a także i nowszych źródeł badań nad Kopernikiem.
Oto niektóre usterki:
Pisownia imienia biskupa chełmińskiego Gisego "Tidemann" wzięta
z. Wasiuty1'J.skiego. U Birlwnmajera jest poprawnie podane "Tideman";
ta jedna litera decyduje w tym wypadku o narodowości biskupa. I tak
'!>Odpisał jego :portret artysta (str. 107).
Str. 90: Autorzy powtarzają stare twierdzenie, jakoby Kopernik
przeniósł się na stałe do Fromborka dopiero po śmierci biskupa Wa-czenrode, tj . w r. 1512, gdy z nowszych badań archiwów kapituły
warmińskiej wiadomo, że już od r. 1510 rezydował on stale w swej
kanonii przy katedrze fromborskiej.
str. 99: Czytamy "w drugiej fazie wojny, jesienią 1520 r., Kopernik
przesiedlił się
do Olsztyna". Historycznie nie jest to ścisłe, gdyż
z pięciu odręcznych listów Kopernika do biskupa Fabiana Luzjań
skiego, wysłanych z Olsztyna pod datami: 7. IIL, 29. IV., 11. IX., 4. XII.
1520 r., odszukanych w r. 1943 w bibliotece Muzeum Czartoryskich w Krakowie, wynika, że już w samym początku tego roku Kopernik przesiedlił się do Olsztyna. Nastąpiło to prawdopodobnie wkrótce po spaleniu
jego kanonii położonej poza murami katedry w czasie napadu na Frombork podjazdu krzyżackiego w dniu 23. L 1520 r.
Na str. 130 czytamy: "Retyk opuścił Frombork zabierając ze sobą
bezcenny rękopis De RevoLutionibus". Według nowszych badań Retyk
sporządził we Fromborku odpis manuskryptu dzieła Kopernika i nim
niewątpliwie posługiwam się zecerzy w Norymberdze. Dopiero po odjeździe Retyka z Warmii, który nastąpił późną jesienią 1541 r., Ko·pernik dokonał ostatecznej korekty manuskryptu i wysłał go pocztą
do Retyka prawdopodobnie w sierpniu 1542 r., gdyż - jak wynika
-z listu T. Forsthersa do J. Scharda w Reutlingen z daty 29. NIL
1542 r., - już w końcu maja tego roku 2 arkusze De Revolutionibus
były
złożone.
Teraz dopiero po nadejściu przesyłki od Kopernika
wprowadzono do errat niektóre poprawki, uwzględniające ostatnią jego
korektę. Zresztą lekarz w Lindau A. P. G a s s ar na \egzemplarzu
De Revolutionibus, który otrzymał w darze od swego ziomka Retyka,
-zanotował, że Kopernik w lipcu 1542 roku ukończył przedmowę skierowaną do papieża Pawła III. Było to oczywiście przed wysłaniem
rękopisu do druku. Gdyby oryginalny rękopis De Revolutionibus był
rzeczywiście w rękach zecerów, przestałby zapewne istnieć, podobnJie
jak niemal wszystkie inne z tych czasów. Zresztą rękopis oryginalny
Kopernika nie nadawał się do bezpośredniego użytku dla zecerów bez
redakcyjnego przygolawania Retyka
Na str. 133 czytamy: ,.Nie znamy tytułu danego przez autora".
Istotnie na rękopisie De RevoLntionibus tytulu nic ma. Wydaje mi się
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jednak, że najwłaściwiej tytuł ten można by zaczerpnąć z pierwszege>
zdania przedmowy Kopernika zwróconej do papieża, w której pisze
on o swym dziele "de revolutionibus sphaerarum muncli". Tytuł rę
kopisu zniszczył zapewne świadomie J. Kom e n s k y, który - zakupiwszy manuskrypt za "stosowną cenę" w r. 1614 - tułał się z nim
prawie 30 lat po krajach Europy, ukrywając się przed swymi przeciwnikami w czasie tak ostrych wówczas walk religijnych. Rękopis bez
tytułu był łatwiejszy do ukrycia.
Str. 136: Wiadomość, że Kopernik otrzymał na łożu śmierci pierwsze
drukowane egzemplarze swego dzieła, nie wyni'ka "z tradycji", jak
twierdzą autorzy, lecz konkretnie z datowancge> w Lubawie 16. VII.
l 543 listu Gisego do Re tyka. W liście tym biskup - donosząc o śmierci
Kopernika - pisze: " ... nec opus suum integrum, nisi in extremo spiritu vidit, eo quo decesit die". Czyli: " ... nie widział on dzieła swojego
w całości, aż dopiero w ostatniej chwili życia, to jest tego samege>
dnia, w którym umarł". List ten znajdujemy in extenso wydrukowany
przez J. B ar a n o w ski e g o w N. Cepernici Opera str. 640--1.
Str. 174: Nazwisko asystenta Tycho B r a h c g o brzmiało nic Eliasz
Olaf M o r s i a n, jak pisze Wasiutyński, lecz raczej Elias Olaf C i mb er i u s. Wynika to z listu polecającego rady miejskiej Gdańska, datowanego w Zielone Święta 1584 r., skierowanego de> Eggarta K e mp e n a, archidiakona katedry we Fromborku.
Str. 196: Było to raczej epitafium ścienne, a nie pomni!{, jak piszą
autorzy.
Na korzyść autorów nsleży podać, że cytaty z• De Revolutionibus
są właściwie wybrane i że autorzy posługują się tłumaczeniem J. B ar a n o w ski e g o, który właściwie wyczuł ducha tego dzieła.
Książks liczy 84 dobrze dobranych rycin, a na okładce zawiera
udatnie stylizowaną pooobiznę Kopernika.
Należy podnieść niezwykle staranną korektę drukarską, która nie
przepuściła ani jednego błędu, czego, niestety, o innych
podobnych
pracach o Koperniku, wydanych w Roku Kopernikowskim, pe>wiedzieć
nie można.
Jan Gadomski
NOWY FILM ASTRONOMICZNY
Zycie gwiazd
Wytwórnia Filmów Oświatowych w Łodzi ·tk{}ńczy opracowanie
P.cwego krótkometrażowego filmu populamonaukowego .,Zyaie gwiazd"'.
F'ilm, zrealizowany według scenariusza prof. dra Włodzimierza Z o n n a,
r;rzedstawia w prosty sposób świat gwiazd. Widzimy na nim ruchy
gwiazd, powstawanie, ewolucję i gaśnięcie.
Film wolny jest od dwu najczęstszych wad filmów popularnonaukowych - pstesu i sensacji. Wzbudza szacunek dla astmnomii samym
interesującym tematem, a zaciekawia
interesującym przedstawieniem
t=atu. Wszystko przedstawione jest jak najprościej, bez wszelkich
n·iepotrzebnych komplikacji, a jednocześnie bez wulgaryzacji. J!iilm
s:dada się w calości ze wspaniałych zdjęć tricke>wych. Realizator Józef
S k r o b i ń s k i postarał się o ich piękne wykonanie. Szczególnie plastycznie i dynamicznie przedstawił powstawanie i rozpad asocjacji
g-wiezdnych. Mocne wrażemc wywiera też powstawanie łańcuszków
gwiezdnych w mgławicach cirrusowych.
Ton spikierki, spokojny i rzeczowy, łącznie z muzyką (mieszanka
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z różnych kompozytorów) wspaniale harmonizuje z równie spokojnymi
obrazami, utrzymanymi w jednolitym stylu.
Czy film zainteresuje każdego? Nie ryzykowałbym twierdzenia, że
tak. W każdym razie obejrzy go chętnie każdy, kto interesuje się astronomią: zarówno zaawansowany miłośnik, mający za sobą własne prace
naukowe, jak i ktoś, co zna astronomię z jednej broszurki TWP.
I jeden, i drugi '"'-najdzie w tym filmie co-~ interesują\Cego. Jest to
szczególna cecha różniąca "Zycie gwiazd" od poprzednich ;poJ.s!kich
filmów astronomicznych, które były na ogół zbyt naiwne dla zaawansowanych, a miejscami zbyt trudne dla laików. Można powiedzieć,
że jest to pierwszy dobry polski film astronomiczny, wart nie tylko
wyświetlania w kraju, ale i pokazania za granicą.
Konrad Rudnicki

PYTANIA
Skąd się

bierze

(Odpowiedź

·'l

ODPOWIEDZI
obniżenie

temperatury w dni tzw. "zimnych

· świętych"?

na pytanie Ob. Franciszka Stradala z Oświęcimia)
Zapytuje Kolega, czy słuszny jest pogląd, że zjaJWisko obniilenia
się temperatury w Europie około 11 maja każdego roku (tzw. .,zimni
święci ogrodnicy") może być wywołane przejściem Ziemi przez "cień"
orbity roju meteorów, osłabiającego promieniowanie Słońca na naszą
planetę; przy tym Kolega wysuwa obiekcje co do podobnego sposobu
tłumaczenia wspomnianego zjawiska.
·
Wątpliwości
Kolegi są uzasadnione. Przede wszystkim. gdyby
wspomniany efekt .istniał w rzeczywistości, to osłabienie siły promieniowania słonecznego około 11 maja każdego roku nie mogłoby ograniczyć się tylko do Europy, lecz musiałoby się dać odczuć na całej
kuli ziemskiej, co - o ile mi Wiadomo - nie zostało dotychczas zaobserwowane. Należy również nadmienić, że aby wywołać wspomniany efekt, materia kosmolityczna w roju musiałaby mieć dużą gę
stość, nie obserwowaną dotychczas w żadnym rO'ju, choćby najwięk
szym. Na przykład, gęstość roju Leonid, obliczona na podstawie obserwacji jasnych meteorów w czasie wielkiego deszczu meteorów
w roku 1866, wykazała odległość pomiędzy poszczególnymi kosmolitami
rzędu 30 km, co daje l g materii w 27 000 km 3 • Oczywiście, materia
jasnych meteorów nie wyczerpuje całości materii roju, lecz charakteryzuje ją tylko.
,
Radar wykrył wprawdzie szereg rojów dziennych, ukazujących się
w maju, np. 11 (eta) Akwarydy (1-15 maja), y (gamma Akwarydy)
(1-12 maja) czy r;; (dzeta) Perseidy (maj -lipiec); w ogóle w okresie
maj- sierpień ra~ianty meteorów dziennych w Wodniku i Rybach
są bardzo czynne, radianty te jednak ulegają częstym przesunięciom.
Dalecy jesteśmy od wiązania tych rojów z jakimikolwiek zjawiskami
temperaturowymi na Ziemi. Należy wreszcie sądzić , że gdyby istotnie
w czasie · 11-12 maja każdego roku przesuwały się pomiędzy Słońcem
a Ziemią jakieś większe masy kosmolitów, to musiałoby się to prawdopodobnie odbić na intensywności zjawiska Światła Zodiakalnego,
czego - o ile wiem -- dotychczas nie zaobserwowano.
Po s zukując źródeł, skąd mogła powstać wspomniana przez Kolegę
wersja, znalazłem w Meteorologii F o i s s a c a (tłumaczenie polskie
Jana B ar a n o w ski e g o, t. n str. 119, Warszawa r. 1858) wzmiankę ,
że P e t e t, dyrektor obserwatorium w Tuluzie, w wywiadzie udzielonym
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w roku 1851 dziennikom przypisywał planetkom (planetoidom) wpływ
na temperaturę Ziemi, w szczególności na jej spadek w maju i wzrost
około środka listopada tzw. "lato św. Marcina". N1e potrzebujemy dod:a.wać, że poglądy te są przestarzałe.
Poza tym w ostatnich latach stwierdzono wpływ drobnych pyłków
rńeteorowych na kondensacje kropelek wody w atmosferze, co prowadzi do pewnej korelacji między pojawieniem się rojów meteorów,
a niektórymi zjawiskami meteorologicznymi.
Przypuszczenie, że rój meteorów mógłby w zauważalny sposób
ekra.nować promienie słoneczne, wydaje się całkiem fantastyczne. Na
ogół
przypuszcza się raczej, że obniżenie temperatury w Europie
w maju wywołane bywa nie zbadanymi bliżej przyczynami ziemskimi.
Jerzy Pokrzywnicki

Z KORESPONDENCJI
Kilka uwag w

związku

z

artylmłami

dra Pagaczewskiego

W dwóch numerach Uranii (styczniowym i marcowym br.) ukazały się
dwa artykuły dra J. P a g a c z e w s k i e g o o treści dotyczącej historii
astronomii w Polsce. Bynajmniej nie w celu polemiki, lecz może dlatego, że dłużej żyję, a w ciągu mego życia - wprawdzie dorywczo interesowałem się zagadnieniami
7.Wiązanymi z rozwojem
astronomii
u nas, pragnąłbym sprostować pewne fakty, w innych przypadkach
chciałbym wyrazić myśl cokolwiek inną niż to uczynił autor.
Zaczynam od artykułu drugiego, dotyczą\Cego Jana S n i a d e ck i e g o. Jest tam mowa o tym, że J. Sniadecki, niezależnie od O l b er s a,
odkrył drugą z kolei planetoidę, nazwaną Palladą. WcrsjG tę podał
pierwszy Michał B a l i ń s k i, który jak wiadomo - dobrze znał
Jana Sniadeckiego i pierw&zy napisał obszerny jego życiorys. Wersje;
tę powtórzył F. Ku c h ar z e w ski i od tego czasu wielokrotnie ją
powtarzano. Kiedy w roku 1919 obejmowałem w Wilnie katedrę, którą
!kierowali niegdyś P o c z o b u t i S n i a d e c k i, icł). działalności poświęciłem głównie swój wykład
inauguracyjny. Szukałem wówczas
śladów obserwacji J. Sniadcckiego, specjalnie doszukując się obserwacji
Pallady. Gdyby Sniadecki obserwował wcześniej już Palladę, byłby
przecież ogłosił drukiem swe obserwacje. Nie znajdując tych obserwacji, wyraziłem przypuszczenie, że wersja M. Balińskiego musiała polegać
na jakimś nieporozumieniu. Sprawą tą bardzo poważnie mjęła się pa.ni
Re ut t-W i t k o w ska, która ogłosiła pracę pod tytulcrr ~Sniadeciana
(Kosmos, 1920) na podstawie zbada.nia archiwum znajdującego się
w Obserwatorium Krakowskim. Kiedy w roku 1930, w setną rocznicę
śmierci J. Sniadeckiego, pisałem
a.rtykuł poświęcony Jego pamięci
(Parametr. tc.m I, Warszawa., 1930). powolałem się na opinię p. ReuttWitkowskicj. Pozwolę sobie tu ją powtórzyć: "Odejmując Sniadeckiemu
zaszczyt dzielenia z Olberscm szczęśliwego przypadku odkrycia Pallady,
nie umniejsza się w niczym sławy Jego zasług: kto trudem całego
życia nicwygasły znicz rozniecił drogowskazem ku szczytom narodowej
kultury, jest i będzie dość jasnym bez światła racy, choć ta niektórych
ooobliwie raduje".
Sprawę

tę

uważam

za

wyjaśnioną.

W tym samym artykule o J. Sniadeckim znajduje siG zdanie, z którym nie mogę się pogodzić. Dr Pagaczewski pisze, że Obserwatorium
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w Wilnie "poczęło podupadać z powodu starości i choroby Poczobuta··.
Zdanie to z pewnością krzywdzi pamięć Poczobuta. Nie dysponuję teraz
rocznikami czas<'lpisma wydawanego przez Z a c h a ( Monatliche Korrespondenz), ale w swoim czasie miałem wszystkie roczniki i pamiętam,
z jakim uwielbieniem pisał Z a c h o działalności Poczobuta, a podkreślając podeszły już wiek jego, zalecał młodym astronomom, by brali
przykład z Foczobuta w gorliwości obserwacyjnej. Jeżeli więc nawet
praca Foczobuta mogła być cokolwiek mniej wydatna w ostatnich
latach działalności, pamiętać należy, że był on twórcą bardzo POWażnego
obserwatorium astronomicznego, które zaimponowało Śniadeckiemu, gdy
przejmował tę placówkę z rąk twórcy. W tych warunkach nie można
i nie wolno mówić o "podupadaniu Obserwatorium".
Ale dr Pagaczewski lubi widocznie takie mocne i niezupełnie sprawiedliwe wypowiedzi. Oto w artykule styczniowym Uranii pisze
o Krakowskim Obserwatorium: "Po śmierci Rudzki e g o (1916) następuje okres, w którym Obserwatorium, pozbawione
kierownictwa,
podupada. W takim stanie obejmuje je w r. 1919 ... prof. Tadeusz B an a c h i e w i c z'·. Przypomnieć jedynie można, że w roku 1916 trwała
yvojna, która zakończyła się w listopadzie 1918 r. Czy w tych warunkach interpretacja taka jest słuszna? A dalej w tymże artykule znajdujemy wiadomość, że Obserwatorium Krakowskie jest "najstarsze
z polskich obserwatoriów astronomicznych". Wiadomość nieprawdziwa.
Dalej pisząc o obserwacjach meteorologicznych, autor dodaje: "Jest to
bodaj najdłuższy ciąg obserwacji meteorologicznych, czynionych w jednym miejscu w Europie". Można przytoczyć cały szereg miejscowości,
gdzie rozpoczęto znacznie wcześniej obserwacje meteorologiczne (np.
w Berlinie, Petersburgu, Rydze, Wilnie, Sztokholmie, Warszawie), ale
istotne jest, by obserwacje były dokonywane w jednym i tym samym
miejscu. A więc weźmy przykład Sztokholmu, dla którego H a m b er g
opracował
przebieg temperatur za okres 1756-1905. Pisze o nich ,
R. M er e ck i: "Spostrzeżenia meteorologiczne przy Obserwartorium
Astronomicznym w Sztokholmie tym się różnią... źe termometr umieszczony prawidłowo bez zmiany znajdował się na tym samym miejscu
przez lat przeszło sto".
Rozumiem gorące przywiązanie astronoma do swego macierzystego
obserwatorium, ale obserwatorium jak każda zresztą placówka naukowa legitymuje się i przechodzi do historii dzięki swym pracom. Doprawdy nie ma celu ani potrzeby dorzucać garści takich wiadomości,
które nie tylko nie są istotne, ale, które - co gorsza - możns kwestionować i krytykować.
Wł.

Dziewulski

W sprawie mapek nieba *)
Każdy z nas zaznajamiając się z poszczególnymi
ujmował najważniejsze gwiazdy przynależne do nich

gwia7.dozbiorami
w p 2wne całości,
w postaci figur geometrycznych. Taki sposób ujmowania ułatwia w dużej mierze zapamiętanie, a zależy w poważnym stopniu od mapek, z których każdy z nas uczył się "geografii" nieba. Ponieważ różne mapki nieba
różnią się znacznie między sobą w sposobie ujmowania liniami łamanymi
gwiazd należących do poszczególnych gwiazdozbiorów, prwto każdemu
z nas zdarzyło się napotkać łączenia gwiazd zupełnie sobie obcych. To
zaś prowadzi do pewnego ch:łOsu i nicwątpliwie o.>łabi::l pam:ęć dawno
już przyswojonego obrazu konstelacji.
*) List drukujemy z pewnymi skrótami.
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Z tych powodów wydaje mi się pożądane ustalenie w porozumieniu
z pedagogami-psychologami optymalnego sposobu ujmowania gwiazd
w poszczególne figury geometryczne. Sprawa ta oczywiście nie ma najmniejszego znaczenia naukowego, ale dość ważne znaczenie dydaktyczne.
Z tej właśnie przyczyny odpowiednią organizacją do spełnienia tego zadania wydaje mi się PTMA, które by mogło w tym celu rozpisać konkurs
między swymi członkami.
Chodziłoby o ustalenie w przybliżeniu ilości gwiazd, które muszą być
uwzględnione, i sposobu ich łączenia.
Wydaje się pewne: że musiałyby zostać ujęte w figurę geometryczną
wszystkie gwiazdy do trzeciej wielkości włącznie, a w pewnych gwiazdozbiorach (np. Rak, Ryby) - niektóre także i do czwartej; że najlepsze
jest wyróżnienie jako głównego trzonu w danej konstelacji trójkąta lub
czworoboku; że wreszcie należałoby się starać, aby figurę geometryczną
nagiąć w granicach możliwości do jakiegoś kształtu choć trochę zbliżo
nego do kształtu przedmiotu, którego nazwę nosi dany gwiazdozbiór.
Niektóre gwiazdozbiory łatwo ująć w ten sposób (np. Łabędź).
Jerzy Fierich

TO I OWO

Wpadł nam w ręce nr 25 tygodnika popularnona,;kowego i ośvĄiato
·wego Przyjaciel Ludu z roku 1836, zawierający osobliwą notatkę, którą
bez komentarzy przedrukowujemy, zachowując oryginalną pisownię.
Mieszkańcy Xiężyca

Professar Gruythusen w Monachium oglosil niedawno, iż posiada
niezaprzeczone dowody, że xiężyc równie jak ziemia, jest zamieszkany.
W calej Europie twierdzenie to wzbudziło śmiech, co jednak~ nie
przekonania bawarskiego astronoma, podobnie jak Colomb
o istnieniu nowego świata byl pewnym.

zachwiało

Dzienniki niemieckie ogłosiły wypadek postrzeżeń Professara Gruythusen popartych· przez uczonego astronoma pana Schroeter.
Twierdzenia te są następujące: l) że wegetacya na xiężycu rozciąga
od 55 stopnia poludn. szer. do 65 stopnia póln. szer., 2) że odJ 50 stopnia póln. szerokości, aż do 47 pol. szerokości wyraźnie dostrzegać można
11()byt istót żyjących, 3) że niektóre znaki istnienia mieszkańców xięż11ca
stąd nabierają wielkiego podobielistwa do ·prawdy, iż można wyraźnie
1·ozróżnić wielkie drogi w rozmaitych kierunkach, tudzież postrzegać
gmach kolossalny, pod równikiem planety położony. Ogól jego przedstawia widok znacznego miasta, w którego bliskości widzieć się zdaje
budowa podobna do reduty w naszych fortyfikacyach.
się

K. R.
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KALENDARZYK ASTRONOMICZNY
opracowany pod kierunkiem K. Kordylewskiego
S i er p i

e ń 1955 r.

Wszystkie zjawiska podano w czasie

środkowo-europejskim.

Małe planety w miesiącach letnich na ogól są trudne do ooserwacji, gdyż większość -ich znajduje się na niebie niedaleko od hnii ekliptyki, a ekliptyka w tych miesiącach wznosi się u nas nocą
niewiele nad horyzontem. Tak więc dwie najj.aśniejsze spośród planetek, będących właśnie w przeciwstawieniu ze Słońcem, mają bardzo poludniowe deklinacje: Cerera porusza się w okolicy nieba, położonej na poludnie od gwiazdy zeta Strzelca. a planetka Nausikaa - w południowych częściach gwiazdozbioru Koziorożca. Natomiast warto już teraz zwrócić uwagę na planetkę Eunomię , która
będzie w przeciwsta:wieniu ze Słońcem 3 listopada (jasność ? 1 / 2
wielk.) w ciągu najbliższych 6 miesięcy zakreśli na niebie pętlę na
tle gwiazdozbiorów Barana i Trójkąta. Obecnie jest wielkości zaledwie dziewiątej, porusza się szybko ruchem prostym i dostępna
jest przez znaczną część nocy. Pożądane byłyby obserw.acje jasności tej planetki dla wykrycia jej obrotu dokoła osi.
do 16. Okres większego nachylenia gwiazd sp.adających z roju Perseid. Siady tych szybkich gwiazd spadających, przedłużone wstecz
wyznaczają radiant roju polożony w pobliżu gwiazdy cta Porseusza.
Siady na niebie są tym dłuższe, im dalej od radiantu gwiazda się
pojawi. W pierwszej części tego okresu w obserwacjach przeszkadza jasny Ksi<;życ.
7h Jowisz w złączeniu ze Słońcem jest niewidoczny.
24h Merkury w niewidocznym złączeniu z Jowiszem w odstępie 1°
na północ od Jowisza.
18h Merkury jest w górnym złączeniu ze Słońcem i mija Słońce
w odstępie 2° na pólnoc od środka tarczy Słońca .
Mała planetka Nausikaa jest w przeciwstawieniu ze Słońc::m.
4h Saturn w kwadraturze ze Słońcem widoczny jes.t wieczorem.
Przy użyciu lunet stwierdzić możemy cień kuli Saturna rzuc:any na
powierzchnię jego pierścienia. Wskutek tego prawa dolna część
pierścienia (w lunecie odwracającej obrazy) nie schodzi się z tarczą p}ancty, lecz oddzielona jest od niej wyrażną przerwą.
W tej samej lunecie na prawo od Saturna znajdziemy jego najjaśniejszego satelitę Tytana j3ko gwiazdę 8 1/ 2 wiclk. w odstępie równym 4 średnicom pierścienia. T,.,tan okrąża Saturna po o~·bicie kołowej w ciągu 15 dni i 23 godzin, wskutek czego w lunecie obserwujemy ruch jego dokoła planety po elipsie podobnej de cbwodu
pierścienia Saturna lecz 9 razy większej. W tym samym powżeniu
skrajnym na lewo od planety znajdzie się Tytan ponownie w dn1u

l do 31.

4

4.

4.
5.

6.

B·

24. VIII.
8. 5h Merkury w niewidocznym złączeniu z Marsem w c·jstępie '12° na

pólnoc od Marsa.
18h Wenus w niewidocznym złączeniu z Jowiszem w odstępie 1h 0
na północ od Jowisza.
11 do 25. Łatwo możemy odszukać Neptuna przy użyciu lunety i obs rwować jego ruch względem gwiazd, gdyż mija en w tym czasie
gwiazdę piątej wielk. 82 m Panny, znajdują,~ą się w od:;tęp:c 5° na

Li.
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lewo powyżej Kłosu Ranny (Spika). Wśród trzech gwiazd ósmej
do dziewiątej wielk., znajdujących się na lewo od 82 m. Panny,
rozpoznamy Neptuna jako najjaśniejszą z nich i stwierdzimy, że
w ciągu 2 tygodni przesunie się poniżej obu gwiazd, zbliżając się
do gwiazdy 5 wielk.
ll/12. Powyżej Księżyca, bliskiego ostatniej kwadry, znajdziemy gromadę gwiazd Plejady, widoczną szczególnie dobrze przez lornetkę.
12. Spodziewane jest największe naąilenie gwiazd spadających z roju
Perseid, lepiej obserwowane niż w dni poprzednie z powodu słab
szego światła Księżyca.
13 do 16. Na rannym niebie znajdujemy sierp Księżyca, przy którym
widać resztę jego tarczy świecącą słabym światłem popielatym.
15. W drugiej części nocy na lewo od Księżyca zruajdziemy Kastora
i Polluksa, dwie najjaśniejsze gwiazdy gwiazdozbioru Bliźniąt.
16. 5h Uran w złączeniu z Księżycem w odstępie 37:10 na północ.
16. Wieczorem satelita Saturna Tytan znajduje się w skrajnym poło
żeniu na prawo od planety (w lunecie odwracającej obrazy).
17 do 30. Zanim rozpocznie się świt nad ranem, poszukiiwać można
światła zodiakalnego na wschodnim niebie. ściele się ono jako sła
bo świecąca smuga poprzez gwiazdozbiory Zodiaku skośnie do horyzontu. Smuga światła zodiakalnego krzyżuje się ze smugą Drogi
Mlecznej, o tej samej mniejwięcej jasności.
17· 4h Mars w złączeniu ze Słońcem jest niewidoczny.
17. 6h Jowisz, 17h Wenus, a 24h Mars w nicwidocznym złączeniu z KJSię
życem w odstępie 6° na północ od Księżyca.
18. Wieczorem Neptun w złączeniu z gwiazdą 81/2 wielk. BD -7o 3672,
o pół wielkości słabszą od Neptuna, który znajduje się w odstępie 3/•,
północ, tzn. w lunecie odwracającej obrazy poniżej gwiazdy.
19. 1h Merkury w niewidocznym złączeniu z Księżycem w odstępie 7°
na północ od Księżyca.
20. 7h Pluton w złączeniu ze Słońcem.
22. 16h Neptun w złączeniu z Księżycem w odstępie 6° na północ od
Księżyca.

22. Wczesnym wieczorem znajdziemy na poludniowo-zachodnim niebie

sierp

Księżyca, uzupełniony do pełnej tarczy dobrze widocznym świa
popielatym. Na prawo od Księżyca nie łatwo dostrzec można
Panny, na lewo zaś od Księżyca nieco wyżej na niebie świeci
Saturn.

tłem
Kłos

23. 23h Słońce wkracza w znak zodiakalny Panny. Tarcza Słońca świeci

od 10. VIII na tle gwiazdozbioru Lwa, a do gwiazdozbioru Panny
przejdzie dopiero 16 września.
23. 24h Wenus w niewidocznym złączeniu z Marsem w odstępie 11' na
pólnoc od Marsa.
23. Wieczorem na lewo powyżej Księżyca świeci Saturn jako gwiazda
3/4 wlelk., a pomiędzy nimi gwiazda trzeciej wielk. ~alfa Wagi.
24. 5h Saturn w złączeniu z Księżycem w odstępie 5° na północ od
Księżyca.
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Księżyc w pierwszej kwadrze znajduje się w gwiazdozbiorze Skorpiona, otoczony wieńcem gwiazd różnej jasności. Na
lewo od Księżyca świeci najjaśniejsza gwiazda Skorpiona, czerwony Antares.

25. Wieczorem

złączeniu z gwiazdą piątej wielkości 82m
Panny i znajduje się w odstępie zaledwie l ' na południe, czyli w lunecie odwracającej powyżej gwiazdy stałej.
Minima Angola (wyraźnie osłabiony blask obserwujemy przez przeszło
8 godzin, 4 godziny przed i 4 godziny po podanym momencie):
1955 VIII. lld 3h.6:XX; 13d 24h.4; 16d 2lh.2 i 31d 5h.3

25. Wieczorem Neptun jest w

główne Beta Liry (wyraźne osłabienie
również poprzedniego
i ostatniego dnia):

Minima

blasku dostrzegalne jest
1955 VIII. 13d 7h oraz

26d 5h.
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PLANETY

MERKURY
Data

111 czasu

l
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Jest niewidoczny, bo 5-go VIII jest
w górnym złączeniu ze Słońcem.
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Widoczny wieczorem powytej gwiazdy
alfa Wagi.

20

2
3
3
4

4. VIII w złączeniu ze Słońcem·
zacznie być widocznym z koń.
cem miesiąca nad ranem w Raku

SATURN

l 12I3
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JOWISZ
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Zlączenie ze Słońcem nastąpi 17.
więc planeta nie jest widoczna.
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Przestaje być widocznA na rannym niebie, bo l-go IX będzie
w złączeniu ze Słońcem.
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D Ja odazukania planetki należy w ciągu szeregu po~o dnych wieczorów wykonać dokła d ne
rysunki z wazyatkimi nawet najałabazymi gwiazdami dostrzegalnymi przez używ a ną lunetę
w okolicy nieba wskazanej przez wepółrztcdne planetki. Przez porównanie rysunków zna ..
~eźć n1oŻna planetkq jako t~ spoiród gwiazd, która zmieniała awe położe nie z dnia na dzień
Jednakowo w tym aamym kJerunku .
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CZY NAZWA PLANETY PLUTON JEST

"SŁUSZNA"?

W kołach miłośniczych można słyszeć czasem pytanie: "Czy
nazwa planety Pluton jest słuszna?". "Przecież Pluton był bogiem mrocznych podziemi" - argumentuje ktoś bardziej zaawansowany - "natomiast natężenie promieniowania słonecz
nego na planecie Pluton jest około 300 razy silniejsze niż natężenie światła Księżyca w pełni na Ziemi. Innymi słolwy, jeżeli
na Plutonie nie ma bardzo gęstej atmosfery, to jego powierzchnia wcale nie jest podobna do mrocznych antycznych podziemi,
których władcą był bóg Pluton''.
Zanim podejmiemy dyskusję nad "słusznością" czy "niesłusznością" nazwy planety Plutona, podamy kilka faktów historycznych, odnoszących się do nadania nazwy nowej planecie,
odkrytej przez C. W. T o m b a u g h a. Odkrycie zostało dokonane w 015serwatorium Lawella w miejscowości Flagstaff w stanie Arizona i podano je do publicznej wiadomości dnia W marca
1930 r. Nazwę Pluto - po polsku mówimy Pluton - sugerowała miss Venetia B urn e y z Eton pod Londynem. Dodajmy,
że swego czasu jej bliski krewny H. G. M a d a n zaproponował
był nazwy Phobos i Deimas dla satelitów Marsa. Sugestie miss
Burney prof. T u r n er przekazał profesorowi S l i p h er o w i
z Obserwatorium Lawella w Ameryce, gdzie odkryto nową planetę. Po uzyskaniu ogólnej aprobaty w tym Obserwatorium nazwa Pluto została przyjęta ostatecznie. Na symbol zaś planety
Pluton (wszystkie wielkie planety mają swoje symbole) przyjęto
układ dwóch liter P i L, odpowiadający dwom pierwszym
literom wyrazu Pluton, a zarazem inicjałom astronoma Perci-
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vala L o w e l l a, fundatora i pierwszego dyrektora Obserwatorium jego imienia, zasłużonego badacza w dziedzinie poszuki~
wań planet pozaneptunowych, którego rachunki w znacznym
stopniu przyczyniły się do odkrycia Plutona.
Czy nazwa Pluton jest "słuszna"?
Pytanie to rozpatrywać można z różnych punktów widzenia.
Możliwa jest na przykład odpowiedź ze stanowiska czysto formalrlego: nazwa nowoodkrytego ciała niebieskiego jest sprawą
umowy, powiedzą formaliści, a więc każda ogólnie przyjęta jest
dobra. Astronomiczny świat naukowy przyjął nazwę Pluton do
powszechnej wiadomości bez sprzeciwów; wszystko jest zatem
w najlepszym porządku. Z drugiej strony można się jednak zastanawiać nad tym, czy nazwa nowej planety nadana w Obserwatorium 1W Flagstaff ma uzasadnienie w jakichś własnościach
tej planety, czy też lepiej byłoby nazwać ją inaczej. Tu trzeba
stwierdzić, że nazwy wszystkich wielkich planet naszego systemu
słonecznego pochodzą od imion bogów rzymskich; jest więc rzeczą zrozumiałą, że nowoodkrytą planetę wypadało nazwać również jednym z imion rzymskich bogów. Wieloma z tych imion
nazwano już nie tylko wielkie planety, ale również pewną ilość
planetoid, których znamy przeszło 1600. Toteż nie było zbytnio
w czym wybierać. Prawda, że Pluton był bogiem mrocznych
podziemi, ale też na rubieżach naszego: systemu słonecznego,
gdzie krąży planeta Pluton, promieniowanie Słońca jest okrągło
1600 razy słabsze niż na Ziemi. Pomimo to natężenie promienio,_
wania słonecznego na Plutonie jest jeszcze średnio 290 razy silniejsze niż natężenie światła Księżyca w pełni na Ziemi. Aby
jednak wysnuć z tego ostatniego porównania jakieś wnioski,
trzeba wziąć pod uwagę jeszcze następujące fakty: l. Promień
tarczy Słońca na Plutonie jest średnio 40 razy mniejszy niż
tarczy Słońca czy Księżyca, które mają mniej więcej te same
rozmiary kątowe, na Ziemi. Średnica Słońca na Plutonie wynosi
więc 0',8, czyli jest nieco mniejsza niż średnica Wenus w czasie
dolnej koniunkcji, a zatem dla gołego oka ludzkiego nie miałoby
Słońce na Plutonie dostrzegalnej tarczy; 2. Nikt nie może być
pewny, czy na Plutonie jest atmosfera podobna do ziemskiej,
która dzięki rozpraszaniu światła Księżyca w pełni czyni noce
księżycowe względnie jasnymi. Wynika stąd, iż trudno jest porównywać oświetlenie nocy księżycowej w czasie pełni na
Ziemi ze światłem dziennym na Plutonie.
Dochodzimy zatem do wniosku, że nie ma żadnego istotnego
powodu do nieuznawania nazwy Plutona za słuszną i domagania
się jej zmiany.
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J. WISNIEWSKI
Budowy C. O. A)- Warszawa

Zespołu

CENTRALNE OBSERWATORIUM ASTRONOMICZNE
Sprawa utworzenia w Polsce dużego, dobrze wyposażonego,
centralnego ośrodka badań astronomicznych kształtuje się już
od wielu lat. Pierwszy poruszył ten temat profesor D z i e w u lski bodajże w roku 1918. Następnie z projektem takim wystąpił profesor B a n a c h i e w i c z, a sądzić należy, że myśl ta
dojrzewała i u innych astronomów, skoro na zjeździe w roku
1923 w To,runiu zapadła uchwała utworzenia w Polsce Narodowego Instytutu Astronomii. Instytut, o ile mi wiadomo, miał
spełniać te same zadania, jakie stawia sobie przyszłe Centralne
Obserwatorium. Uchwały toruńskiej jednak, jak wiemy, w okresie przedwojennym nie udało się zrealizawać.
Po wojnie rozpoczęto na nowo usiłowania stworzenia centralnego ośrodka astronomicznego. Po wielu staraniach podjęto
w roku 1951 na Kongresie Nauki Polskiej następującą uchwałę:
W celu umożliwienia astTonomom polskim wykonywania pmc badawczych na należytym poziomie należy utworzyć dobrze wyposażone Centralne Obserwatorium Astronomiczne im. Kopernika jako trwały
pomnik twórcy współczesnej astronomii.
W mysl tej uch\wały Komitet Astronomiczny PAN zapocząt
kował prace przygotowawcze, a następnie kontynuowała je wyłoniona z Komitetu Astronomicznego Komisja Budowy C. O. A.
Komisja ta z kolei kończąc prace wysunęła wniosek powołania
przez PAN Zespołu Budowy Centralnego Obserwatorium Astronomicznego. Zespół taki powstał w kwietniu 1953 r. w nastę
pującym składzie: przewodniczący- prof. Stefan P i e ń k o wski, członkowie - profesorOIWie: Wilhelmina I w a n o w ska,
Stefan P i o t r o w s ki, Włodzimierz Z o n n. Po śmierci profesora Pieńkowskiego przewodnictwo Zespołu objął prof. Kazimierz K u r a t o w s k i.
Zanim przystąpię do referowania prac Zespołu, chciałbym
w paru słowach przypomnieć, dlaczego właściwie postanowiono
utworzyć Centralne Obserwatorium Astronomiczne zamiast położyć nacisk na wyposażenie kilku istniejących, a zaniedbanych mocno pod wzglqdem instrumentalnym obserwatoriów.
Otóż, jak mi się wydaje, większość astronomów zdaje sobie
jasno sprawę z tego, że nie będzie nas jeszcze długo stai na cał
kowite, nowoczesne wyposażenie instrumentalne kilku ośrod
ków astronomicznych w Polsce. Zdecydowano więc skoncentrować cały wysiłek w kierunku budowy jednego ośrodka. Łącze-
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nie się zaś z którymś z istniejących obserwatoriów uczelnianych uznano za niepożądane, ponieważ chodzi o utworzenie
ośrodka centralnego, poświęconego wyłącznie badaniom naukowym, wolnego od dydaktyki i wszelkich związanych z nią zajęć
absorbujących w dużej mierze istniejące już obserwatoria.
Przede wszystkim przystąpiono do opracowania w głównych
zarysach zakresu przyszłych badań Centralnego Obserwatorium.
Sprawa ta była przedmiotem wielu dyskusji zarówno w gronie członków Zespołu, jak i na zebraniach rozszerzonych.
Ponadto zwrócono się i do tych spośród astronomów polskich,
którzy nie brali dotychczas udziału w akcji przygotowawczej,
aby przedstaJWili swoje propozycje w związku z tematyką przyszłych prac. W ~ryniku dyskusji powstał plan badań obejmujący
kompleks zagadnień najważniejszych i najaktualniejszych
wchwili obecnej :
Za główny temat prac C. O. A. uznano badanie stanu
fizycznego i składu chemicznego gwiazd i materii mię
dzygwiazdowej w naszej Galaktyce i w innych,
w aspekcie ewolucyjnym. Badania te mają być prowadzone równolegle metodami astrofizyki obserwacyjnej, astrofizyki teoretycznej i astronomii gwiazdowej. W dziedzinie astronomii pozycyjnej za najaktualniejsze zadanie C. O. A. uznano realizację tak
zwanego "katalogu gwiazd słabych", zainicjowanego
przez grupę astronomów radzieckich i przez nich
już realizowanego 1). (Prot. COA).
Następnie, opierając się na pracach Komisji Budowy C. O. A.
zaprojektowano instrumentarium, które pozwoliłoby najwszechstronniej realizować nakreślony program badań. Względy, jakimi kierowano się przy wyborze instrumentów, określiła prof.
, Iwanowska w sposób następujący: "Instrumentarium winno być:
celowe, czyli najskuteczniej służące obranym kierunkom badań;
wszechstronne - aby w granicach obranych kierunków mogło
obsłużyć możliwie szeroki wachlarz zagadnień; oszczędne, to
znaczy dające maksimum użyteczności w stosunku do ceny.
W tym rozumieniu mała i tania luneta może być mniej os?:czę
dna niż duży i kosztowny teleskop". Po przygotowaniu prz-:-z
Zespół szczegółowego projektu instrumentarium w marcu 1954
roku profesorowie Zonn i Piotrowski udali się do Jeny, gdzie
przeprowadzili szereg rozmów z astronomami niemieckimi i kierownictwem firmy ,Zeiss na temat możliwości wykonania takich
l
Dokładniejsze dane odnośnie do planu badań Centralnego Obserwatonum Astronomicznego, zob. Postępy Astronomii, tom 3, str. 44 (1955).
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instrumentów. W wyniku tych rozmów oraz na podstawie ofert
Zeissa na rozszerzonym zebraniu Zespołu wybrano następujące
instrumenty:
l. Wielki reflektor w układach Newtcma, Cassegraina i Coudego, o średnicy lustra 200 cm, ogniskowej 800 cm, do spektrografii szczelinowej, fotometrii fotoelektrycznej i zdjęć bezpośrednich.

2. Kamerę Schmidta o średnicy lustra _głównego 90 cm, ogniskowej 180 cm, do spektrografii z pryzmatami obiektywowymi
i zdjęć bezpośrednich.
3. Astrograf podwójny (czterosoczewkowy) o średnicy obiektywu 400 mm, ogniskowej 200 cm, głównie do celów astrometrycznych, do bezpośrednich zdjęć.
4. Podwójny refraktor o średnicy obiektywu 50 cm, ogniskowej 10 m, do obserwacji wizualnych i fotograficznych.
Zaprojektowano również instrumenty pomocnicze, jak: fotometry, komparatory i inne, ustalając zarazem nowoczesne
wyposażenie pracowni specjalnych:
optycznej, chemicznej,
elektronowej i warsztatu mechanicznego.
Biorąc pod uwagę plan badań oraz zaprojektowane wyposażenie instrumentalne Centralnego Obserwatorium przewidziano
następujący skład personelu: 8 samodzielnych pracowników
naukowych (w tym 5 astrofizyków, 2 astrometrów, l elektronik) oraz 26 pomocniczych pracowników naukowych (w tym
20 astrofizyków, 6 astrometrów). W zakresie astrofizyki przewidziany jest podział na następujące specjalizacje: spektroskopia, fotometria, astrofizyka teoretyczna, astronomia gwiazdowa
i ewentualnie radioastronomia. W ramach opracowywanego
obecnie planu szkolenia pracowników naukowych przewidywane są między innymi wyjazdy do większych zagranicznych
ośrodków astronomicznych.
Przystępując do prac nad wyborem miejsca pod budowę
C. O. A. Zespół kierował się wcześniejszą decyzją Komitetu
Astronomicznego, że Obserwatorium powinno stanąć w okolicach Warszawy, w odległości nie mniejszej niż 30 km i nie
większej niż 70 km od jej granic, tak by z jednej strony dymy
i światła nie przeszkadzały w obserwacjach, z drugiej zaś strony,
by Obserwatorium miało zapewniony stały i łatwy kontakt
z pokrewnymi ośrodkami naukowymi Warszawy.
Rozpoczęto prace od wytypowania z map kilkunastu punktów w trójkącie Grójec-Zelechów-Warszawa. Na podstawie informacji uzyskanych w PKPG w obrębie tego trójkąta naj-
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mniej liczyć się należy z rozbudową przemysłu. Z wytypowanych punktów wybrano po lustracji terenowej trzy, celem
założenia tam stacji obserwacyjnych:
Stacja I - Reducin koło Garwolina-wysokość nad poziomem morza 194 m , odległość od WarszaNry 69 km.
Stacja II - Wola Rafalowska koło Mrozów - wysokość
175 m, odległość od Warszawy 63 km.
Stacja III - Mała Wieś koło Grójca - w ysokość 193 m,
odległość od Warszawy 52 km.
Fostanowiono też założyć czwartą stację w Obserwatorium
Astronomicznym w Ostrowiku, do celów wyłącznie porównawczych, ponieważ zbyt mała odległość (14 km) od granic Wielkiej Warszawy dyskwalifikowała ją z góry jako miejsce budowy przyszłego Obserwatorium Centralnego.
Przy wyborze miejsca na stację, poza odległością od Warszawy, kierowano się takimi względami, jak: odległość od więk
szych lokalnych skupisk ludzkich, wzniesienie terenu w stosunku do otoczenia, zawilgocenie okolicy, otoczenie lasami. Ze
względów komunikacyjnych brano również pod uwagę odległość od kolei i szos. Równocześnie opracowano dla stacji
szczegółowy program 'obserwacji atmosfery i warunków klimatycznych. Obserwacje te obejmują: badania prędkości wiatrów, stopnia wilgotności powietrza, stopnia zachmurzenia,
przezroczystości atmosfery, jak również badania jakości obrazów gwiazd, stopnia widzialności gwiazd najsłabszych i natę
żenia promieniowania rozproszonego w atmosferze.
Realizacja tego programu wymagała opracowania metod
obserwacji, a także skonstruowania niektórych nowych instrumentów. Zgodnie z ułożonym programem przeszkolono obserwatorów. Są to przeważnie studenci mający za sobą trzyletni
kurs uniwersytecki astronomii, fizyki czy matematyki.
Obserwacje rozpoczęto w październiku 1953. Są one prowadzone na wszystkich stacjach instrumentami jednakowego
typu, dokładnie w tych samych godzinach. Szczegółowy opis
meto.d obserwacji oraz instrumentów, którymi są wykonywane,
jak również sposób opracowania wyników obserwacji podaje
mgr Ser k o w ski w nr 2. III tomu Postępów Astronomii
z br.
Podsumowane wyniki pierwszego roku obserwacji od l. X.
1953 do l. X . 1954 T. nie wykazują dużych różnic klimatycznych i atmosferycznych. Wyraźniejsze różnice dały jedynie
obserwacje łun widocznych nad miastami. Ostateczna lokalizacja C. O. A. zostanie ustalona w roku bieżącym po zakoń-

263

URANIA

czeniu badań na stacjach i opracowaniu materiałów uzyskanych w drugim roku badań, szczególnie w zakresie jakości
obrazów gwiazd, zachmurzenia i jasności tła nieba.
Projekt inwestycyjny, zamykający się sumą około 50 milionów złotych, ujmujący całokształt budowy C. O. A., zaplanowanej na lata 1956-1961, został przedstawiony Polskiej Akademii Nauk w roku 1954. Najpilniejszym zadaniem w ramach
realizacji projektu jest zamówienie instrumentów głównych,
ich wykonanie bowiem w firmie Zeiss ma trwać około sześciu
lat. Możliwość terminowej realizacji budowy Centralnego
Obserwatorium Astronomicznego uzależniona jest od ostatecznej decyzji władz państwowych.
STANISŁAW MĄCZYŃSKI

-Warszawa

NOWOCZESNE ODBIORNIKI PROMIENIOWANIA
II. KOMORKI NOWSZYCH TYPOW

Fotokomórki gazowane
Prąd, jaki możemy otrzymać z fotokomórek próżniowych,
jest bardzo mały, mierzenie go napotyka duże trudności. Aby
uniknąć budowy skomplikowanych wzmacniaczy pomiarowych,
zbudowano komórki, w których wzmocnienie odbywa się wewnątrz samej komórki. Uzyskano to przez napełnianie wnętrza
bańki gazem szlachetnym o odpowiednim rozrzedzeniu. Poza
tym budowa samej komórki pozostała bez zmian.
Elektron wędrując do anody zdhza się po drodze z czą
steczkami gazu. Wskutek tego cząsteczka gazu zostaje zjonizowana. Powstaje przy tym elektron oraz jon dodatni. Elektron
wędruje do anody, jon zaś do katody. Dodatnie jony bombar<1'

~o~
o

D,

A

Rys· 1. Schemat fotopowielacza
dując katodę, wybijają z niej tak zwane elektrony wtórne,
które z kolei, wędrując do anody, zwiększają prąd płynący
przez fotokomórkę.
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W dążeniu do dalszego powiększenia czułości fotokomórek,
zbudowano następny ich typ, tak zwane
F o t o p o w i e l a c z e lub f o t o m n o ż n i ki.
Budowę fotopowielacza wskazuje rysunek l. Jest to bańka
szklana, zawierająca szereg odpowiednio ustawionych elektrod.
Światło pada na katodę K, zachodzi tam proces analogiczny jak
w komórkach wyżej opisanych. Elęktrony wybite z katody podą
żają do następnej elektrody, zwanej dynodą D 1 . Dynoda ta ma
w stosunku do katody potencjał dodatni. Elektrony bombardując
dynodę, wybijają z niej elektrony wtórne, których jest już
więcej. Te z kolei podążają do następnej dynody D 2 , mającej
znów wyższy potencjał od D 1 . Tu proces powtarza się analogicznie jak na D 1• Z D 2 elektrony wędrują na D;1, potem na D 4
i tak dalej, aż do D 6 • Stamtąd trafiają do aoody A.
W ten sposób możemy uzyskać stosunkowo silne prądy, które
już nie wymagają wzmocnienia. Tego typu komórki-fotopowielacze znalazły wielkie zastosowanie. Fotopowielacz umieszczony
na wyciągu okularowym teleskopu nadaje się do bezpośred
niego badania jasności gwiazd. Odczytu prądu dokonuje się
wprost na galwanometrze.
Fotokomórki fotoprzewodzące
Jeżeli chodzi o pomiary promieniowania gwiazd w podczerwieni, to radykalnie została rozwiązana sprawa z chwilą zbudowania komórek fotoprzewodzących. Fotokomórka fotoprzewodząca ma zupełnie inną budowę i jej działanie jest oparte
na innych zjawiskach fizycznych.
Odkryto mianowicie, że jeżeli poddamy działaniu światła
cieniutką warstewkę odpdwiednio spreparowanego półprzewod
nika, to jej własności elektryczne ulegną zmianie. Zmienia się
E

p

Rys. 2. Budowa fotokomórki

fotoprzewodzącej

mianowicie jej opór elektryczny. Półprzewodnikami nazywamy
substancje niemetaliczne, które wprawdzie przewodzą prąd
elektryczny, ale w znacznie słabszym stopniu niż metale.
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Konstrukcję komórki fotoprzewodzącej przedstawia rysunek 2. Bańka szklana ma kształt naczynia Dewara. Między
podwójnymi ściankami jest próżnia. Na czołowej ściance natryskane są dwie elektrody grafitowe E. Od elektrod odprowadzone są diwa przewody, wyprowadzone na zewnątrz bańki.
Między elektrodami natryskuje się cienką warstewkę półprze
wodnika P. Jako półprzewodnik stosuje się najczęś'Ciej tlenki,
selenki, telurki i siarczki ołowiu. Warstewka fotoczuła po natryskaniu jest specjalnie preparowana.
Kształt naczynia Dewara jest podyktowany tym, że tego
typu komórki pracują znacznie lepiej w niskich temperaturach.
Można więc w miarę potrzeby napełnić naczynie substancją
oziębiającą, np. zestalonym dwutlenkiem węgla (-78° C), ciekłym powietrzem (-140° C) lub innymi.
W komórkach półprzewodzących nie mamy do czynienia
z wyrwaniem elektronu z warstwy metalu. Zmiany pod wpły
wem oświetlenia następują wewnątrz półprzewodnika. W związ
ku z tym nie potrzeba wielkiej energii na dokonanie tych zmian.
Dlatego komórki półprzewodzące mogą być uczulone na podczerwień. Komórki półprzewodzące jako detektory podczerwieni są, jak widzimy, bezkonkurencyjne. Toteż, chociaż niedawno wpmwadzone, zdążyły już znaleźć wielkie zastosowanie.
Należy tu wymienić polskich uczonych- fizyków J. Stark i e w i c z a i W. S o s n o w ski e g o, którzy przyczynili się
do udoskonalenia fotokomórek fotoprzewodzących. Pierwszy
z nich podczas swego pobytu w dobie ostatniej wojny w Anglii
opracował fotokomórki z siarczkiem ołowiu (PbS), WTażliwe
na podczerwień, nieczułe zaś na światło widzialne; drugi zaś
przyczynił się do ulepszenia komórek PbS-owych oraz położył
duże zasługi na polu badania zjawisk zachodzących w półprze
wodnikach.
W astronomii komórki półprzewodzące zostały zastosowane
do badania widma Słońca w podczerwieni. Obecnie prowadzone
są badania nad promieniowaniem gwiazd w dalekiej podczerwieni. Należy jeszcze dodać, że zmiany oporu komórki pod
wpływem naświetlenia promieniowaniem ze słabego źródła,
jakie stanowią gwiazdy, są bardzo małe. Trzeba więc zastoso- ,
wać skomplikowane wzmacniacze, których nie będziemy tu opisywać ze względu na specyficzność zagadnienia. Zagadnienie
badania promieniowania gwiazd w podczerwieni jest w astronomii nowe, tak że o wynikach w tej dziedzinie trudno jest
na razie mówić. Należy jeszcze dla dopełnienia całości tematu
wspomnieć o detektorach promieniowania, zwanych fotoogniwami.
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F o t o o g n i w a są zbudowane w formie płytek, w których
na warstwę metalu np. żelaza, jest nałożona warstwa nie metalu, np. selenu (rys. 3), na nią zaś jest nałożona bardzo cienka
warstewka metalu, np. ołowiu. Między tymi dwoma ciałami
tworzy się tak zwana warstwa zaporowa o specjalnych własnaWarstwo zaporowa

~L.
f{,emetnl Se

Mrtal Ph

)
Helo ! Fe

Rys. 3· Budowa fotoogniwa
ściach.

wpływem naświetlenia w warstwie zaporowej poelektromotoryczna, to jest, mówiąc innymi słowy,
fotoogniwo zachowuje się identycznie ze zwykłym
ogniwem elektrycznym. Jeżeli więc włączymy fotoogniwo
w obwód z galwanometrem G, to pod wpływem naświetlenia
galwanometr wykaże przepływ prądu. Prąd ten jest w przybliżeniu proporcjonalny do natężenia strumienia światła. Fotoogniwa z powodu niewielkiej czułości nadają się jedynie do
pomiarów Siilnych źródeł światła.
Zastosowania
Komórki fotoelektrycZI!le slużą w astronomii do bezpośred
niego wyznaczania jasności gwiazd lub - przy użyciu specjalnych filtrów - do wyznaczania barwy gwiazd. Do tych celów
nadają się najlepiej fotopowielacze oraz komórki gazowane ze
wzmacniaczami. ~omórki te mają też zastosowanie w mikrofotometmch, to jest przyrządach, którymi mierzymy zaczernienie obrazów gwiazd ma kliszach. Tu dysponujemy Ź'ródłem
światła o dużym natężeniu, możemy więc stosować komórki
mniej czułe. W praktyce stosuje się komórki gazowane lub
próżniowe. W starych przyrządach spotyka się także fotoogniwa.
Fotokomórek półprzewodnikowych, ze względu na ich czułość i konieczność stosowania wobec tego wzmacniaczy, uży
wamy tylko wówczas, gdy zależy nam na odbieraniu promieni
o długiej fali, to jest promieni czerwonych i podczerwo111ych.
Widzimy więc, że oko jako instancja odbiorcza promieniowania . zostało w wielu przypadkach wyparte z fotomet rii astronomicznej; więcej jeszcze - obecnie umożliwione jest badanie
promieniowania zupełnie dla oka niedostępnego.
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Zeszloroczne komety
Zestawienie danych o kometach, jakie pojawiły się w r. 1953, podaliśmy w Uranii, XXV, 130. Analogi=y wykaz z roku 1954, oparty
na prowizorycznych (nie ostatecznych) komunikatach, zaczerpniętych
z Cyrkularzy Międzynarodowej Unii Astronomicznej jest następujący:

O:m.l

Nazwa
19M

a

Honda-Mrkos-Paj·
dui§aiwvń (1938 n)
Borelly (1932 IV)
Harrington
Kresak-Peltier
Faye
vozarova
SchwassmannWachmann 2
Baade
Van Biesbroeck
Wirtanen
Haro-Chavlra

c
d

e
f

g
h
i

i

k

T

19M

1964

b

lOdkrycie l
128
ll 8
VI 24
VI 26
VII ~ó
vu ~9

VII 28
VII St
IX l
XII 18

1954

m

l
Vlll
lll
VI

18
19
9
17
9

8
19
30

5
2

ll'%7
VIII Ja
ll 12
Vlil 20

17
16
16
18
16

o
1!1.2
Sl.l
1~6.9

88.ó
10.6

o
6.22
7.01

0.814 0.66
0.606 1.4q
2.11
0.76
o ó7
068

3·01
3 61i

2.14
3.87
2.36

s 61

6.62

6.8a
3.66

14.1
6·70

8

7.42 14

116·2
3.7
100.4
6.8

18

0.3\1
0.60
U. M

1.6~

6

komety przez perihelium, M - największą
i - nachylenie płaszczyzny drogi komety
do ekliptyki, e - mimośród orbity, a - polowę wielkiej os.i elipsy,
wyrażoną w jednostkach astronomicznych, q - odległość od Słońca w perihelium w j. a., P - okres obiegu dokola Słońca w latach, n - ilość
zaobserwowanych powrotów do Słońca.
Tak duża ilość zjawisk komet w r. 1954 tłumaczy się systematycznym
fotografowaniem nieba za pomocą dużych, szerokokątnych kamer, które
pozwalają rejestrować, przy stosunkowo krótkiej ekspozycji filmu, nawet
blade obiekty (15m do 19m).
Cztery komety należą do naszych "starych znajomych", nieraz już
obserwowanych w pobliżu Słońca i Ziemi, siedem komet jest nowych.
Z nich trzy zdają się być krótkookresowymi, jak na to wskazują wstępne
obliczenia. Trzy komety okrążają Słońce ruchem wstecznym o przeciwnym kierunku niż planety (i > 90°). Ostatnia kometa 19:51 k nic ma jeszcze zbadanej orbity.
J. G.
T- oznacza

datę przejścia

zaobserwowaną jasność pozorną,

Lotnicze obserwacje zaćmienia Słońca z dn. 30. VI. 19:54 r.
Podczas całkowitego zaćmienia Słońca w dniu 30. VI. 1954 r. obok ekspedycji naziemnych, pracowało także kilkanaście ekspedycji lotniczych.
Organizowanie takich ekspedycji jest. zupełnie zrozumiałe z dwóch
wzglc;dów : uniezależnienia sic; od warunków meteorologicznych oraz
pozbycia się szkodliwego wpływu grubej warstwy atmos~ery. Nad terytorium Ameryki Pólnocnej pracowało kilka ekspedycji kanadyjskich
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i amerykańskich. Ekspedycja kanadyjska, =ajdująca się nad wybrzeżem
Labradoru na wysokości 8400 m, uzyskała zdjęcia widma korony sło
necznej w dziedzinie nadfiooetowej o.raz zdjęcia widma błyskowego. Ekspedycja Obserwatorium Uarvardzkiego pod kierownictwem D. M e n z l a,
pracowała na wysokości 6100 m. Uzyskano zdjęcia widma błyskowego
przy użyciu kamery filmowej z siatką dyfrakcyjną oraz zdjęcia korony
przy użyciu polaroidów. Poza tym kilka innych ekspedycji pracowalo
na mniejszych wysokościach · Lotnicy kanadyjscy i amerykańscy dokonali wielu obserwacji ogólnego wyglądu nieba ~ korony. Nad Wyspami
Szetlandzkimi pracowała ekspedycja angielska; o wynikach brak jest
na razie danych.
Bardzo ciekawe wyniki uzyskała ekspedycja radziecka pod kierownictwem G. M. N i kolski e g o (Uniwersytet w Kijowie). Ekspedycja znajdowała się na wysokości 3.000 m. Według uczestników niektóre promienie korony słonecznej sięgały na odległość aż 20 promieni Słońca. Fotografowano koronę przy użyciu małej kamery "Zorkij" i teleobiektywu
oraz badano strukturę korony.
Polska, jak wiadOiffio, nie pozostała w tyle za innymi państwami. Wyniki naszych dwóch ekspedycji lotniczych były już omawiane w Uran< ~ .
;Prawdopodobnie następne całkowite zaćmienia Słońca zaznaczą się dalszym rozwojem badań aero-astronomicznych. Doświadczenia uzyskane
podczas ubiegłych wypraw pozwolą na właściwe zorganizowanie następnych ekspedycji.
A. W·
Nowa teoria tłumacząca cechy powierzchni Marsa
W celu wytłumaczenia cech powierzchni Marsa od dawna wysuwaneróżne teorie. Tak np. Svante A r r h e n i u s przypuszczał przed kilkudziesięciu laty, że przyczyną zmian barw i konturów "mórz" na tej
planecie są okresowe zmiany klimatu Marsa (zmiany temperatury i wilgotności powierzchni), pociągające za sobą zmiany w nawilżaniu wodą,
zawartych w glebie Marsa soli mineralnych, co może dalej prowadzić do
zmian zabarwienia. W ciągu ostatniego ok•r esu czasu przypuszcza się,
że "morza" na Marsie są obszarami pokrytymi roślinnością w rodzaju
mchów i porostów. Pewnym argumentem przeciw temu jest ujemny
wynik poszukiwania pasm chlorofilu w świetle odbitym od powierzchni
Marsa.
Ostatnio ukazała się praca amerykańskiego astronoma Me L a u g hl i n a, który usiłuje wytłumaczyć cechy powierzchni Marsa w sposób
dość oryginalny. Stwierdzając, że:
l) badania polaryzacji światła wskazują, iż powierzchnia planety
może być pokryta popiołami wulkanicznymi,
2) "morza" znajdują się na półkuli południowej, a ich północne
zakończenia przechodzą na północ od równika w postaci zatok, skręca
jących na wschód po przebyciu równika,
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3) zaobserwowane kierunki wiatrów na Marsie zgadzają się z kierunkami "zatok", przy czym wiatry niosą chmury, zwilżające powierzchnię planety,
4) na Marsie mogą istnieć góry znacznej wysokości o łagodnych
zboczachautor przypuszcza możliwość istnienia na Marsie znacznej liczby
wulkanów. Unoszony z nich wiatrem popiół tworzyłby "zatoki" i "morza". Zdumiewające jest, iż kierunki zatok zgadzają się najzupełniej
z kierunkami "passatów" marsjańskich, które - w odróżnieniu od passatów ziemskich - przekraczają równik i zmieniając kierunek wieją
dalej aż do ,.równika termicznego", nie pokrywającego się na Marsie
z równikiem planety. Me Laughlin twieTdzi, że na Marsie istnieje podobnie jak na ziemi wzdłuż wybrzeża Oceanu Spokojnego - pas
sejsmiczno-wulkaniczny, że istnieją także całe łańcuchy wulkanów,
które widzimy w postaci tzw. kanałów.
Okresowe zmiany barwy powierzchni Marsa autor usiluje wytłu
maczyć faktem wietrzenia (pod wpływem wilgoci i dwutlenku węgla)
materiału wulkanicznego, wyrzucanego przez wulkany, i podaje reakcję
(obserwowaną na Zi-2mi), podczas której czarny bazalt i andezyt przechodzą w zielone oliwiny, brunatn,e syderyty, hematyt i inne minerały.
Praca oparta jest na własnym materiale obserwacyjnym autora, pochodzącym z wielkich opozycji w latach 1939 i 1941.
(Wg. PASS, 66-161, 221 (1954)]
AL
Czy poprawimy

wartości

paralaksy

Słońca

i

stałej

aberracji?

W 1896 roku na międzynarodowej konferencji astronomicznej w Paprzyjęto zaproponowany przez N e w c o m b a układ tzw. fundamentalnych stałych astronomii. Są to wielkości szczególnie często uży
wane w praktyce astronomicznej i mające podstawowe znaczenie przy
obliczaniu innych wielkości. Do stałych fundamentalnych należą: wielkość określająca zmiany położenia osi obrotu Ziemi tzw. stała precesji, wielkość charakteryzująca odległość Ziemi od Słońca - czyli paralaksa Słońca i wreszcie tzw. stała aberracji, wiążąca się z prędkością
ruchu Ziemi po orbicie.
Wartości tych stałych, podane przez Newcomba pól wieku temu,
były wówczas najlepsze i pozostawały w wystarczającej zgodzie z danymi obserwacyjnymi. Z czasem jednak wzrosła dokładność obserwacji,
wprowadzono nowe metody wyznaczania stałych, wreszcie poznano wiele
nowych faktów, które przez Newcomba nie zostały uwzględnione. Wymienimy tu odkrycie obrotu Galaktyki, ruchów bieguna Ziemi, nierównomierności ruchu obrotowego Ziemi itp. W związku z tym palącą koniecznością stało się wyznaczenie nowych stałych astronomicznych w oparciu o najnowsze badania. Z drugiej jednak strony należy zdawać sobie
ryżu
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sprawę

z konsekwencji, jakie pociągnie za sobą taka "rewolucja". Trzeba
katalogi fundamentalne zarówno mechaniki niebieskiej, jak i astronomii gwiazdowej. Orbity wszystkich planet, planetoid,
komet, księżyców otrzymają więc nowe elementy. Zmienione będą dane .
zawarte w katalogach ruchów własnych gwiazd itd. Wiąże się z tym
problem wykonania ogromnej pracy· Ponadto są dziś w toku prace mające
dostarczyć nowych jeszcze dokładniejszych wartości stałych. Istnieją poważne obawy, czy zbyt pochopne wprowadzenie nowego układu nie
przyniesie więcej szkód niż korzyści. Dlatego też specjalna konferencja,
zwołana przed pięciu laty do Paryża, uznała poprawianie stałych Newcomba za przedw~esne.
Jest interesujące, jak wielkim zmianom uległyby dotychczasowe wartości stałych. Problemem tym zajął się w jednym z ostatnich numerów
(listopad-grudzień 1954 r.) czasopisma Astronomiczeskij żurnał radziecki
astronom K. A. Ku l i k o w. Dokonuje on próby wyznaczenia z dotychczasowych danych wartości paralaksy Słońca i stałej aberracji. Okazuje
się, że przyjęta w roku 1896 paralaksa Słońca może pozostać nie zmieniona (n = 8"800), natomiast wartość stałej aberracji trzeba powiększyć
z 20"47 na 20"49.
JIS
będzie skorygować

Zmiany blasku planetoid
Większość ciał

niebieskich zdaje się wykazywać, oprócz ruchu postę
ruch obrotowy dokoła osi. Odnosi się to też do planetoid.
Wskazują na to okresowe zmiany blasku, zaobserwowane u wielu z nich.
Zmiany te tłumaczy się szybką rotacją nieregularnych globów tych ciał,
która sprawia, że obserwator ziemski ma przed sobą zmienną wielkość
powierzchni odbijającej światło słoneczne. Dodatkowym czynnikiem, powodującym zmiany okresowe jasności, może też być różna zdolność
odbijania światła poszczególnych części powierzchni planetoid.
Do roku 1924 na 900 planetoid podówczas znanych u 73 stwierdzono
krótkookresowe zmiany jasności. Wahania blasku są zazwyczaj niewielkie. Tylko u 13 obiektów przekraczają one pół wielkości gwiazdowej.
U Interamii (704) amplituda jasności wynosi 1m, a u Erosa (433) nawet zm.
W roku 1949 G. K. Ku i per podjął wraz ze współpracownikami na
nowo ten temat, posiłkując się fotometrem fotoelektrycznym. Badaniu
poddano 18 jaśniejszych obiektów, z których 17 wykazało szybkie zmiany
jasności. Największą amplitudę stwierdzono u Eunomii (15) -0'~49. Periody zmian blasku badanych obiektów mieszczą się; w granicach od
18h dla Hygiea (10) do 4h 9m dla Kalliope (22). Stwierdzono, że obrót
Eunomii dokoła osi jest wsteczny.
Badano też z dużą precyzją (do 0•!'01) barwę obserwowanych planetoid: średnio obiekty te wykazały jednaki kolor, który odpowiada wskaź• nikowi barwy gwiazd typu KO głównego ciągu.
J. G.
powego,

także
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Obserwatorium Astronomiczno-geodezyjne Politechniki Warszawskiej

w

Józefosławiu

Obserwatorium Astronomiczno-geodezyjne P. W. w Józefosławiu, to
najmłodsza i dopiero powstająca placówka astronomiczna w Polsce.
Ośrodek ten powstaje na terenie lO-hektarowego majątku Wydziału
Geodezji i Kartografii p. W· w Józefosławiu, położonym 15 km na połud
nie od Warszawy.
Na tym terenie w roku 1911 Geodezyj~y Instytut Naukowo-badawczy
za zgodą Folitechniki pobudował pawilon murowany (patrz: wkładka
kredowa), z jednym słupem obserwacyjnym, oraz wieżę triangulacyjną,
które to zabudowania w 1953 r. przekazał Folitechnice Warszawskiej.
Od tego momentu rozpoczyna się powolny, ale ciągły rozwój przyszłego
obserwatorium.
W ciągu tych trzech lat, w wyniku starań Zakładu AstrQnomii G€odezyjnej, zbudowano kopułę obrotową na istniejącym już pawilon~e
ora;z słup z drewnianym prowizol'ycznym pawilonem do obserwacji azymutalnych (patrz: wkładka kredowa).
Jesienią 1954 r. asystenci Zakładu AstronornJii wykonali w Józefoslawiu pierwsze obserwacje astronomic2lne. Za pomocą teodolitów Wild T2
2lostały również wyznaczone przybliżone współrzędne Józefosławia (A =·
-· lh24m9, co = 52°05'58" - pawilon murowany).
Obecnie od początku bieżącego roku wyposażenie powstającego obserwatorium stanowią dwa instrumenty uniwersalne firmy Wild T4 oraz
radziecki A U 2" /lO" {patrz: wkładka kredowa), mała przenośna luneta,
dwa radioaparaty, chronometr oraz książki i aparatura pomocnicza·
Miejscem pracy jest mały pokoik, stanowiący obecną pracownię, gdzie
znajduje się również aparatura pomocnicza i podręczna biblioteka.
Prace obserwacyjne prowadzone w tym sezonie w Józefosławiu mają
na celu:
l) zbadanie stabilności słupów obserwacyjnych,
2) dokładniejsze wyznaczenie współrzędnych oraz
3) praktyczne zastosowanie metody prof. F. K ę p i ń ski e g o wyznaczania azymutu.
Tak przedstawia się stan obecny. A plany na przyszłość?
Projektuje się zorganizowanie w Józefosławiu obserwacji w zakresie służby czasu, szerokości i azymutu. Zgodnie z tymi planami zostały
wykonane projekty i dokumentacje zabudowań przyszłego obserwatorium.
Z ważniejszych wyliczyć naleiy:
l) pawilon długości przeznaczony na instrument przejściowy Zeissa
(budowa jego ma być rozpoczęta w tym roku),
2) pawilon szerokości, przeznaczony na teleskop zenitalny (zamówiony już w Niemczech),
3) piwnice zegarowe, w których między innymi znajdzie pomieszczenie precyzyjny zegar Reiflera, znajdujący się obecnie w Zakładzie Astronomii na Politechnice.
Oprócz pawilonów i urządzeń służących do obserwacji astronomicznych zaplanowane są także budynki i urządzenia, które mają być również wykorzystane do badań z zakresu grawimetrii, sejsmografii i meteorologii.
Budynek mieszkalny, warsztatowy, placyk sportowy oraz drzewa
i krzewy d01pełniają całości, stwarzając odpowiednie warunki do pracy.
Budowa tyc.Q. obiektów ma rozpocząć się w przyszłym roku, z zatem już
wkrótce będzie można zapewne przystąpić do realizacji zaplanowanych
obserwacji i prac naukowych.
B.. Kol aczek
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OBSERWACJE
Gwiazdy zmienne
Wrzesień jest bardzo dobrym okresem do obserwacji gwiazd zmiennych. Słońce zachodzi już dość wcześnie i do obserwacji można wykorzystać kilka godzin wieczornych. Wieczory są na ogól pogodne i dość
ciepłe, nie wątpimy więc, że w1elu miłośników wyzyska je na obserwacje.
Obserwować należy systematycznie dwie zmienne długookresowe T Cep
i R Boo, których mapki zamieszczone były w poprzednim nurnerze Uranii. Z gwiazd zaćmieniowych mamy do obl)erwacji RZ Cas (której efemerydę podajemy jak zwykle na końcu działu) oraz AR Lac. Ta ostatnia
gwiazda jest dostępna dla oka uzbrojonego w lornetkę, ma bowiem za...
kres zmienności 6m,3-7m,4. Okres tej gwiazdy wykazuje zmiany, pożą
dane są więc obserwacje minimów blasku. Okres zmienności gwiazdy wynosi ld,983216, jest więc bardzo zbliżony do 48 godzin. Z tego powodu
dostępne do obserwacji minima tej gwiazdy następują seriami. Jedna
z takich serii nastąpi właśnie we wrześniu br. Przewidywane (przybliżone) momenty minimów podane są poniżej wraz z mapką okolicy gwia-

4,5 godziny przed i po. minimum. Oczywiście jeżeli na przykład minimum ma
przypaść o godz. 17, to nie możemy
obserwować zmniejszania się blasku gwiazdy (tzw· zstępującej
gałęzi
krzywej jasności), gdyż
ptzeszkadza w tym światło dzien.~
ne. Możemy natomiast rozpocząć
.o
obserwacje, gdy się ściemni, np .
o godz. 18, i obserwować zwięk
.•
L~ClRTA
szenie się jasności gwiazdy (gałąź
;.0
d
wstępująca).
Podobnie jeśli na
o ~ 608
.. e-:·
przykład minimum ma przypaść
~: ~:~
późno w nocy, to możemy obserd - 111
t 1 /!.3
wować
tylko gałąź zstępującą.
Z obserwacji pojedynczych gałęzi
krzywej jasności można również
Rys. l. Okolica AR Lacertae
wyznaczyć
moment m1mmum.
Najcenniejsze są jednak obserwacje obu gałęzi zmian blasku w czasie jesiennego minimum.
ZamieS:Zczamy również uwagi inż. A. M ark s a o obserwacjach
gwiazd zmiennych przez lornetkę:
Efemerydy na wrzesień: (podane są momenty przybliżone, czas środk.
europ.):
RZ Cas:
AR Lac:
IX ld2lhOOm
IX 2d lh20m
23d20h50m
3 l 30
4 o 50
25 20 30
7 20 30
6 o 30
27 20 00
9 l 00
7 24 00
29 19 30
13 20 00
9 23 40
X l 19 10
15 o 30
11 23 20
3 18 50
19 19 30
13 22 50
20 24 00
15 22 30
26 23 30
17 22 00
19 21 41
21 21 10
zdy.

Obserwować należy

ł

Andrzej Wróblewski

Kopuła

Obserwatorium w

Józefosławi u

fot. B. Kol.rzczkówna

Prowizoryczny pawilon obserwacyjny w Józefosławiu z rozsuniętym dachem. (Porównaj fotografię na okładce)
fc. t. B. Kolaczkówna

Instrument uniwersalny typu AU 2" /10", służący do wyznaczania położeń ciał na
sferze niebieskiej
fot. B. Kolaczkówna

Typowy wygląd radioteleskopu parabolicznego. Reflektor wyłożony siatką drucianą.
l~a drugim planie widoczna antena ścianowa· (Por. artykuł de Mezera na str. 107,
nr 4, Uranii)

~ii-·
j

Gazetka ścienna poświęcona astronomii chińskiej, wykonana w Liceum Ogólnokształ
im. St. Żeromskiego w Żyrardowie przez uczennicę X klasy Marzenę Bieczłonka Szkolnego Kola ' Astronomicznego, prowadzonego przez mgra Zofię
Ma:;;akiewicz
fot. J. Zukowski

cącym
licką -

Kartonowe modele dfl

z::~~pd:1 · ,~ ń

?. astnnomii sferyc:nej (do artykulu H. Niemi·T·
sk:ego (patrz str. 2';'C)
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ANDRZEJ MARKS- Warszawa
Sekcja Obserwacyjna
Obserwacje gwiazd zmiennych przez

lornetkę

Lornetka polowa umożliwia amatorowi obserwowanie kilkWjet
gwiazd zmiennych, niewidocznych okiem nieuzbrojonym - umożliwia
więc prowadzenie poważnych prac. Sama metoda obserwacji i jej zapis
jest taki sam jak w wypadku obserwacji okiem nieuzbrojonym (vide
Urania nr 7/55). Obserwując lornetką należy stosować się do uwag tam
podanych.
Najpoważniejszą trudność stanowi odnalezienie badanej gwiazdy na
niebie. Dlatego musimy mieć nic tylko mapkę z podanymi gwiazdami
porównawczymi i zmienną (widocznymi w lornetce), ale również mapę
nieba z gwiazdami widocznymi gołym okiem i zaznaczony na niej obszar,
gdzie znajduje się gwiazda zmienna (vide Urania nr 6/55, mapki na str.
181, 182, 183). Przystępując do obserwacji, odszukujemy najpierw na niebie okiem nieuzbrojonym obszar. gdzie znajduje się interesująca nas
gwiazda zmienna (na podstawie gwiazd widocznych gołym okiem), a następnie skierowujemy na ten obszar trzymaną w rękach lornetkę i odszukujemy gwiazdę zmienną i porównawcze (przy pierwszych obserwacjach potrzebne będą mapki i latarka). W czasie samego wykonywania
ocen jasności lornetka musi być trzymana zapełnie nieruchomo, a więc
oparta o jakiś siały przedmiot (słup, parkan, poręcz balkonu itp.). Ocenę
jaspości gwiazdy zmiennej wykonujemy zwykle tylko jedną połową lornetki (jednym okiem). Aby drugiego oka nie zamykać, co jest męczące,
wystarczy zasłonić jakąś przykrywką obiektyw nieczynnej połowy lornetki. Obraz gwiazd widzianych w lornetce musi być ostry. W obserwacjach lornetkowych należy zawsze posługiwać się tą samą lornetką i tym
samym powiększeniem. O ile w lornetce nie są jednocześnie widoczne
gwiazdy zmienna i porównawcze (przy małym polu widzenia lornetki),
należy lornetkę delikatnie, ale zdecydowanym ruchem przestawiać z gwiazdy na gwiazdę, zapamiętując jasność gwiazd. Zmniejsza to jednak dokładność obserwacji. Ponieważ lornetka udostępnia nam wiele gwiazd
do obserwacji, można program obserwacyjny zestawić z ldlkunasiu
gwiazd. które będziemy po kolei obserwowali w ciągu wieczoru. Przy
takim trybie obserwacji, obserwując ostatnią gwiazdę, zapominamy już
zwykle o wyniku obserwacji pierwszej gwiazdy i możemy cały cykl obserwacyjny rozpocząć od nowa. W ten sposób można w ciągu wieczoru wykonać kilka niezależnych obserwacji tej samej gwiazdy, co znacznie
podwyższa dokładność obserwacji. Metoda ta, zwana metodą potokową,
stosowana jest w Sekcji Obserwacyjnej Koła Warszawskiego P. T. M. A.
i przy jej zastosowaniu jeden obserwator wykonuje w ciągu dwóch godzin do 80 obserwacji gwia~d zmiennych.
Obserwując w ten sposób można w ciągu roku wykonać kilka tysięcy
obserwacji. Przy poważniejszym traktowaniu obserwacji konieczne jest
ułożenie dokładnego programu obserwacyjnego i jego systematyczne realizowanie (o czym napiszę innym razem), ale wartość mają nawet pojedyncze obserwacje gwiazd zmiennych.
Oprócz lornetek polowych do obserwacji można użyć nawet lornetek
teą.tralnych, gdyż powiększenie jest tu rzeczą nieistotną. Ważna jest
wielkość średnicy obiektywu, gdyż od niej zależy, jak słabe gwiazdy
będzie można obserwować (im większy obiektyw lornetki, tym słabiej
świecące gwiazdy można obserwować i - co za tym idzie tym większa
ilość gwiazd zmiennych jest dostępna obserwacji).
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Meteory
Liczba meteorów wpadających w atmosferę Ziemi jest bardzo duża,
wynosi ona około 8000 milionów na dobę. Masa całej materii meteorowej,
spadającej na Ziemię w ciągu dnia, jest rzędu jednej tony. Meteory pojawiają się na wysokościach 70-130 km npm. Przy dobrych warunkach
atmosferycznych można obserwować średnio od 2 do 10 meteorów w ciągu
godziny. Dokładna liczba pojawiających się meteorów zależy od pory
dnia i roku, zależność ta jest spowodowana ruchem orbitalnym i dziennym Ziemi. Obserwatorzy orientujący się w elementach astronomii sferycznej znajdą niżej bliższe omówienia tej zależności.
Niech na rysunku l. V 0 - będzie prędkością ruchu orbitalnego
Ziemi, v 0- prędkością hel!ocentryczną meteoru, v 0 - prędkością geocentryczllą meteoru, A apeksem Ziemi (punktem, w którym kierunek
prędkości Ziemi przebija sferę niebieską), M punktem pojawienia
się meteoru na sferze niebieskiej. Powierzchnia koła o środku w punkcie
A
M na sferze niebieskiej, widoczna
z punktu O pod kątem jednostkowym, jest widoczna z punktu T pod
kątem bryłowym równym

(l)

o

Ruch geocentryczny meteoru odbywa się tak, jakby Ziemia była nieruchoma w punkcie T. Zatem stosunek widomej liczby meteorów do
prawdziwej wynosi

rys. 1

(2)

v

2

8

cos rx.

Tak więc znając elongację (odległość kątową) meteoru od apeksu
(oznaczamy ją przez 'IJ, można obliczyć gęstość meteorów p zauważając, że:
v

8

sinrx.

v <5 = v

0

=

Vsin'l)

cos rx.

+ V aos 'IJ

(3)
(4)

Założywszy kołowaść orbity Z.1cmi, można powiedzieć, że apeks Ziemi
leży na ekliptyce w odległości goo na zachód od Słońca. Zatem:
l) więcej meteorów ukazuje się w nocy na półkuli wschodniej. Łatwo
pokazać, że średnio obserwujemy więcej meteorów o wielkość
V

COSZA

v----

\:.1

na
(ZA

całej półkuli nieba, niż to byłoby w przypadku nieruchomości
odleg:ość zenitalna apeksu Ziemi). Wynika stąd, że:

Ziemi
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2) więcej meteorów ukazuje się nad ranem, gdyż wtedy odległość
zenitalna apeksu jest mniejsza (apeks góruje około 6h).
Z powyższym wiąże się trzecia reguła Coulviera ~ Graviera głoszą
ca, że:
3) na półkuli północnej obserwuje się większą liczbę meteorów
w lecie i na jesieni niż w zimie i na wiosnę, gdyż wtedy deklinacja pół
nocna apeksu jest wiqksza.
Zauważywszy , że w średnich szerokościach nad ranem spostrzega się
przeciętnie trzy razy więcej meteorów niż wieczorem, S c h i a p a re 11 i
opierając się na wzorze (5) dn~zedł do wniosku, że prędkości heliocentryczne meteorów są średnio
razy większe od prędkości heliocentrycznej Ziemi, a więc zbliżone do parabolicznych. Przyjmując prędkość
Ziemi róWTją 30 km/sek otrzymujemy pr<;>dkości geocentryczne meteorów zawarte w granicach 12-72 km/sek. Liczby te zgadzają sic: z bezpoS;rednimi pomiarami.
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rys. 2
Zależność ilości meteorów od deklinacji apeksu w bardzo wyraźny
sposób pokazują wyniki teleskopowych obserwacji meteorów, dokonanych w 1942 roku przez A. M. B ak h ar e v a (Stalina bad Bull· 11. 1954)
za pomocą szukacza komet o średnicy pola widzenia 150' . W ciągu 397h
27m obserwacji, obejmujących wszystkie miesiące roku, zauważył on 760
meteorów teleskopowych, których 398 było zaobserwowanych w NPS.
Wykres zależności średnich godzinnych od pory roku, zestawiony z krzywą deklinacji apeksu (linia przerywana, rys., 2), wykazuje dużą zgodność
obu krzywych, potwierdzającą wyraźnie trzecią regułę Coulviera- Graviera.
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We wrześniu obserwacje ciekawego roju periodycznego Aurigid
(współrzędne radiantu: rekt.
5h44m, dekl
+41°, maks. IX, l, 2, okres
obiegu 60 lat), związanego z kometą Kiess 1911 II, będą utrudnione przez
Księżyc, którego pełnia przypada na dzień 2. IX. W tym miesiącu prosimy obserwować meteory promieniujące z następujących radiantów:
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-Nazwa roju

l

=

----,=

Współrzędne
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."
"
"
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Pierwszy radiant był teoretycznie wyznaczony z elementów orbity
komety 1907 IV. Meteory należące do trzeciego roju, zwanego niekiedy
wrześniowymi Perseidami, były obserwowane w 1936 rokU! w Sonnebergu. Rój gamma Mon jest rojem periodycznym, w 1935 roku dawał .
120 meteorów na godzinę.
Prosimy o przysyłanie do redakcji Umnii wyników badań meteorów
zaraz po z3kończeniu obserwacji danego roju. Nadsyłane wyniki nie
muszą być koniecznie przez obserwatora dokładnie opracowane i wystarczy podać kartkę z dziennika obserwacyjnego, wypełnioną według
wzoru, zamieszczonego w dziale "Meteory" w lipcowym numerze Uranii.
Andrzej Pachotczyk

ASTRONOMIA W SZI{OLE
H. NIEMIRSKI - Łódź
Kartonowe modele do ogólnych wiadomości z astronomii sferycznej
(Dokończenie)

Sposób składania dwóch kół , opisany w poprzednim artykule, może
lepiej wykorzystany, jeżeli dwa złączone koła opaszemy dodatkowym drugim pierścieniem, uwidocznionym na gotowym modelu - rys. 8.
W dalszym ciągu użyjemy promienia koła jako jednostki miary. Rozmiary

być

(oznaczenia jak na rysunkach) niech

R, =

11

9

będą

r

9' p

m

13

r, R = - r
!ł

r
= p = 18' R, =

8

9r,
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Łączenie dwóch pierścieni
Pierścień przedstawiony na rysunku l w zasadzie
jest
pierścieniem opisanym w poprzednim artykule (str. 244. rys.
wewnętrznego

wymiary promienia
R2 =

911 r;

dodatkowo zaopatrujemy

= 98

T,

pierścień

w

R1

promienia
nacięcia

identyczny
4). Te same

zewnętrznego

m, które posłużą

pierścieniem przedstawionym na rys. 2.
służą w dalszym ciągu do opasania złącz.onych kół
zaznaczonych nacięciami p.

do sczepienia go z
Nacięcia

p = p

w miejscach

rys. 1
Rysunek 2 przedstawia
11

zewnętrznym

R2

=

9

rys. 2
pierścień

T; nacięcia

m

o promieniu

wewnętrznym T

odpowiadają nacięciom

m

oraz

pierścienia

Występ v ma szczelinę, dzięki której pierścień utrzymuje dowolną pozycję na kole. Przedstawia to wyraźnie rys. 8; widać na nim
występ v (na kole między N i H). Sposób łączenia pierścieni wyobraża

z rys. l.
rys.3.

Łączenie

trzech pierścieni
Trzy pierścienie łączymy w zasadzie w sposób podobny jak dwa. Najpierw pierścień z rys. l złączymy w sposób opisany uprzednio z. pierścieniem o promieniach:

wewnętrznym T

rys. 3

i

zewnętrznym

R1

rys. 4

13

=

9

T

(rys. 4)
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Rysunek 5 podaje wykrój trzeciego pierścienia o odpowiednich wymiarach. Pierścień ten nakładamy na pierścień z rys. 4 w taki sam sposólJ
jak pierścień z rys. 2 na pierścień z rys, l. Otrzymamy w ten sposób trzy

Ry~>.

Rys. 6

5

złączone ruchomo wzdłuż wspólnej
ścieni względem siebie wraz z załączonym w

piersc1enie

osi.
nie

Położcnie tych pierkołem pojedynczym

przedstawia schematycznie rys. 6.
Składanie trzech kół
Aby trzy koła złączyć wzdłuż wspólnej średnicy, posłużymy się rys. 7,
I, II, III. Zamieszczone na nich symbolę (gdy znana jest pierwsza

Rys. 7 I

Rys. 7 II

Rys. 7 III

część artykułu) wystarczają do sporządzenia trzech kół sczepionych ruwzdłuż jednej osi. W kole I szczelina o długości r jest wycięta
pośrodku średnicy. Z kołem tym łączymy koło II w ten sposób, aby
punkty O' i O pokryły się wzajemnie· Po zrównaniu średnic koło II

chomo

unosimy lekko do góry uzyskując w ten sposób sczepienie obu płasz
czyzn. Obydwa koła składamy tak, aby tworzyły jedną płaszczyznę,
i spinamy za pomocą nacięć z kołem III; obecnie pokryją się punkty S"
i S"'. Pozostają nic wykorzystane obecnie szczeliny m i p. Tych użyje!1ily
do opasania złączonych kół pierścieniem. Pozycję kół w gotowym modelu
wyjaśnia rysunek 9. Po spłaszczeniu modelu, koło I znajdzie się między
kołami II i III. Pierścień wykonany zgodnie z rys. l, ale bez szczelin m.
Zastosowania
Opisaną koncepcję dowolnego łączenia kół i pierścieni oraz w zależności od potrzeby składanie tych elementów w różne układy przestrzenne wykorzystamy do szczegółowego omówienia tylko niektórych,
bardziej skomplikowanych modeli. Zainteresowany czytelnik może jednak łączyć płaszczyzny według własnego uznania, zależnie od potrzeby.
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Tu podajemy ogólną metodę. Materiał ćwiczeniowy z zakresu astronomii
sferycznej może być dowolnie szeroki i sam nastręczy potrzebę odpowiedruch szczegółów konstrukcji.
Współrzędne równikowe
•
Układ współrzędnych równikowych przedstawiony jest na rys. 8.
Dwa koła łączymy (zgodnie z opisem w pierwszej części artykułu)
wzdłuż średnicy PP' bieguny świata). Wielkie koło (pierścień AB) wyobraża wtedy równik niebieski. W układzie płaszczyn, przedstawionym
na rys. 8, pierścień NWS oznaczać będzie horyzont ustawiony prostopadle
do linii. ZNd, wykreślonej na kole godzinnym PAP'. Na kole tym kreśli
my również ślad horyzontu H zgodny z oznaczeniem NS.
Na kole równika zaznaczamy podziałkę od O h do 24 h; również zgodnie
z rysunkiem wypadnie podziałka od 0° do 3600 na pierścieniu horyzontu
i od O do ± 1soo na południku badanego punktu niebieskiego G. Łuk G'G
jest deklinacją (zboczeniem), łuk AG' - kątem godzinnym.

Rys. 8
O z n a c z e n i a.
bieguny świata: północny i południowy,
zenit
Nd
nadir
H
horyzont
N
pólnoc
W - zachód (nicwidoczny na rys. 8 wschód E umieszczono na rys. 3)
S - południc.

PP 1
Z
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Model należy wykończyć tuszem i zaopatrzyć go (po stronile odwrotnej)
krótkim opisem oznaczeń i rysunkiem przestrzennym.
Rektascensja i deklinacja; współrzędne ekliptyczne.
W celu otrzymania modelu przedstawionego na rys. 9 należy użyć
trzech kół (rys. 7-I, II, III), które opaszemy pojedynczym pierścieniem.
Rzecz pro,sta, model można dowolnie komplikować· czytelnik nie będzie
już miał trudności z włączeniem np. dodatkowego pierścienia horyzontu.
Oznaczenia na rys. 9 są zgodne z symboliką rys. 8. Obecnie łuk GG' jest
deklinacją, łuk CG'- rektascensją . .Rysunek również dostatecznie wyjaśnia położenie · podziałek. W omawianym przypadku kąt godzinny wy~azi
się łukiem

AG'.

p

A

8

p·

Rys. 9
Oznaczenia kół I, II, III ułatwią czytelnikowi łączenie kół przedstawionych na rys. 7-I, JI, III. Koło PCP' jest kołem godzinnym, przechodzącym przez punkt równonocy wiosennej, pozostałe koła odpowiadają
kołom z rys. 8. Z uwagi na oszczędność miejsca nie zamieszczamy osobnego rysunku współrzędnych ekliptycznych. Wiadomo jednak, że podobnie jak rektascensję i deklinację określamy długość i szerokość ekliptyczną. Użyjemy więc tego samego (lub dowolnie zmodyfikowanego
w zależności od potrzeby) układu płaszczyzn i pierścieni, przy czym
w nowym zestawieniu pierścień będzie ekliptyką. Rektascensji odpowie
teraz długość liczońa od punktu równonocy wiosennej wzdłuż ekliptyki
w kierunku WE. Szerokość eklipty=ą odniesiemy do ekliptyki, tak
jak deklinację określiliśmy w odniesieniu do płaszczyzny równika.
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Tematy do samodzielnych konstrukcji
i
z

Wykorzystując
opisane sposoby wzajemnego
płaszczyzn kołowych można zilustrować dalsze dwa
podręcznika Astronomia dta kl. XI E- Rybki.

łączenia
pierscteni
rysunki przestrzenne

l. Dwa pierścienie i koło pozwolą zbudować model odpowiadający
rys. 10 - ekliptyka i równik - str. 19.
2. Trzy pierścienie i koło zilustrują położenie ekliptyki w chwili
letniego i zimowego stanowtska Słońca w poludnie (str. 20 i 21 , rys. 11 i 121.
rys. 10 - ekliptyka i równik - str. 19.
A oto inne nasuwające się ciekawe tematy:
3. Położcnie węzłów drogi Księżyca na niebie O zaćmieniach Sloi,ca
i Księżyca - Wł. Z o n n , str. 23 rys. 17).
4. Roczny bieg Słońca (Ziemla i niebo, G. A. Guriew, str. 23) .
5. Ekliptyka - równik - zwrotniki (Kosmografia J. Jędrzej ew i c z a), str. 63, rys. 39.
Pragnąc zachęcić miłośników astronomii do szukania samodzielnych
pomysłów w budowaniu modeli, podaję w ramach ćwiczeń oraz ich
praktycznego wykorzystania szereg dalszych możliwości łączenia pła
szczyzn kołowych.

a)

')

c)

d)

Rys. 10

o
a)

ł;j

c)
Rys. 11

Rysunki wystarczą tu w zupełności.
6. Łączenie trzech kół o średnicach wzajemnie do siebie prostopadłych
(sposób I, rys. 10).
7. Łączenie trzech kół o średnicach wzajemnie do siebie prostopadłych
(sposób II, rys. 11).
Podane rysunki przedstawiają dające się połączyć kola w układ przestrzenny. Podobne doświadczenia można wykonywać również z elipsami.
Uluady te dadzą się również opasywać pierścieniami.
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PYTANIA i ODPOWIEDZI
Co wiemy o
(Odpowiedź

gwieździe

S Doradus

na pytanie ob. Stefana Gawkowskiego z Radomia)
l

Gwiazda S Doradus (Złotej Ryby) znajduje się w Wielkim Obłoku
Magellana, a więc w odległości około 75 000 lat światła. Odkryta została
jako gwiazda zmienna w r. 1897. Szczegółowo zbadał ją w r. 1943 S. G aP o s c h ki n w Obserwatorium Harvardzkim. Krzywa zmian jasnośCi
została opracowana na podstawie przeszło 1000 zdjęć fotograficznych,
dokonanych począwszy od r. 1890.
S. Doradus jest gwiazdą zaćmieniową, a więc gwiazdą podwójną, której
składniki wobec obserwatora ziemskiego - w swym ruchu dookoła
środka masy zasłaniają się okresowo, powodując przez to spadek jasności
widomej. Czas obiegu, zarazem okres zmian jasności wynosi 40,2 lat. Normalna jasność układu S Dor równa jest 8.0 wielkości gwiazdowej. Podczas
zaćmienia jasności spada do 8,7. Zaćmienia następują dwukrotnie w ciągu
okresu 40-letniego Obserwowano je ostatnio w latach 1930 i 1940, najbliż
sze nastąpi w r. 1970. Zaćmienia nie zachodzą więc w równych, 20-letnich
odstępach. Jest to spowodowane dużą ekscentrycznością układu S Dor,
wynoszącą 0,4 (a więc podobną do ekscentryczności niektórych
małych
planet i komet). Oprócz zmian jasności, powstających przy wzajemnym
zakrywaniu się obu składników, zaobserwowano mniejsze wahania, spowodowane niewątpliwie zmianami jasności samych gwiazd.
Obie gwiazdy tworzące S Dor to olbrzymy o rozmiarach nie spotykanych u innych gwiazd: ich średnice wynoszą 2100 i 1900 średnic Słońca
(jest to prawie 20-krotna odległość Ziemia-Słońce), masy są 160 i 145 razy
większe od masy Słońca. Temperatura powierzchniowa równa się około
70ooo, we wnętrzach dochodzi do 1,5 miliona stopni. Te dane nie są jednak
ostateczne i w przyszłości - po dalszych precyzyjniejszych pomiarachmogą ulec pewnym poprawkom.
J. D.

Z KORESPONDENCJI
O

początkach

teorii Kopernika w Rosji

Nr. 8 ,,Uranii', z 1954 r. zawiera bardzo pożyteczne zestawienie opracowane przez Jana Szyca: Chronologia dzieła i życia M. Kopern i k a. Należałoby jednak sprostować wiadomość, jaką autor podaje
pod rokiem 1718 ,(Wyszło dzieło P o l i kar p o w a pt. "Geografia
generalnaja", zawierające pierwsze w Rosji drukowane przedstawienie
systemu Kopernika". Otóż informacja powyższa zawiera dwie zasadnicze nieścisłości: po pierwsze dzieła tego nie napisał wcale P o l i karp o w, lecz Bernard V ar e n (V ar e n i u s), geograf niemiecki, Folikarpow je tylko przetłumaczył, po drugie nie jest to pierwsze,
lecz trzecie przedstawienie drukiem teorii Kopernika w Rosji.
po kolei - rok 1707 jest tą właśnie datą, kiedy teoria
A więc
Kopernika po raz pierwszy w Rosji zaczęła być popularyzowana przy
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pomocy słowa drukowanego. Drukiem tym była jedna karta dużego
formatu v.:ydana w Moskwie w r. 1707 pod redakcją J. D. Bru c e' a
a w /g miedziorytu Wasyla Ki p r i ja n o w a pt. "Globus niebiesnyj
iże o sfierie niebiesnój".
Karta przedstawiała 1032 gwiazdy, a w rogach cztery systemy: Ptolemeusza, Brahe, Descartes·a i Kopernika, podobizny ich twórców, oraz
wiersze do każdego z nich się odnoszące. Opis tej mapy znajdujemy
w Izwiestija Wsiesoj. Gieograficzeskowo Obszczestwa 1953 nr. 2, str. 195199, w artykule K. J. Szafranowskiego: ,.Zaby,taja Karta Zwiozdnowo
nieba". Tamże przedruk owych wierszy. Wiersze dotyczące Ptolemeusza
i Kopernika podaje również B. E. Rajkow w książce "Oczerki po istorii
gieliocentryczeskowo mirowoźrenija w Rosii'', Moskwa 1947. str. 156.
Sposób, w jaki podano teorię Kopernika - wiersz o charakterze popularnym - wskazuje na to. że liczono na odbiorcę masowego. Wiersz ów
brzmi:
Kopiemik obszczuju sistc-mu jawlajet,
Sołnce w sier,cdime wsia mira utwierżdajet,
Mnit dwiżi~ ziemli na czetwiartom niebie
A łunie okrest jeja dwiżenje tworit',
Sołncu iz centra mira łuczi prostirati
Oubo ziemlu. łunu i zwiozdy oświeszczati.
Jakub Daniel Bruce (urodz. w Moskwie w 1670, urn. w 1735 r.) był
i powiernikiem Piotra I, dość W'Szechstronnym uczonym, bo
astronomem, geografem, matematykiem oraz - inżynierem wojskowym, a ponadto zarządzał drukarnią i był wydawcą. Popularyzowanie
przez niego idei kopernikańskiej nie skończyło się na owej mapie.
Przetłumaczył on oto ,.Kosmotheoros" Christiana Huyghens'a (pierwsze
wydanie tego dzieła: Haga 1698), poświęcone w dużej mierze Kopernikowi. Książka ta ukazała się w Petersburgu w r. 1717 pt. "Kniga
mirożrenija ili mnienie o nebiesno ziemnych globusach i ich ukraszenijach" pod redakcją samego Piotra I. W 7 lat później w Moskwie
ukazało się już jej drugie wydanie.
W r. 1718 wychodzi w Moskwie trzeci z kolei druk zaznamiający
z teorią Kopernika, a mianowicie wspomniana przez J. Szyca "Geografia generalnaja"... Bernarda Varen'a w przekładzie Fiodora Folikarpowa, wykładowcy akademii moskiewskiej i kierownika drukarni
przy niej. Varen wydał tę Geografię w Lejdzie w r. 1650, a stała się
ona podstawą nauki o geografii ogólnej. W części drugiej jest rozdział pt.: Ziemia w stosunku do Słońca i gwiazd. Reprodukcja ryciny
przedstawiającej siedzących nad brzegiem morza Kopernika z Ptolemeuszem i Tychonem de Brahe znajduje się u Rajkowa, op. cit. s. 175.
Warto może byłoby na tym miejscu przypomnieć z okresu nieco
późniejszego działalność w Rosji genialnego M. Łom o n o s o w a, który
doradcą

•

URANIA

284

pierwszy nie bal się wystąpić w obronie systemu heliocentrycznego przed
napaściami ze strony duchowieństwa (synod w r. 1756 zakazał drukowania i rozpowszechniania książek na ten temat. a książki wydane nakazał konfiskować, np. F o n t e n e 11 e' a).
Henryk Baranowski -

Toruń

ERRATA
W ostatnich numerach Uranii zaszły następujące pomyłki:
Str· 163 w. 7 od g.: zamiast "36°", ma być .. 470".
Str. 166. w. 6 od g.: zamiast (.,czyli meteoryty żelazne"), ma być ("czyli
meteoryty kamienne").
Str. 166. w. 7 od g.: zamiast "SeUisgen" ma być .. SeeUisgen".
Str. 175. w. 25 od g.: zamiast .,Iwanowskiego" ma być "Iwanowskiej".
Str. 182. w. 6 i 7 od d. oraz str. 183· w. 3 od g.: zamiast .. R Oph", ma
być "u Oph".
1
Str. 183. w. 22 od d: zamiast "wspomnianych" ma być ,,wykonanych".
Str. 183. w . 18 od d: zamiast ,.T UMa; Z UMa; "T UMa" ma być
,.T UMa; Z UMa; T UMi".
Str. 183. w. 9 od d.: zamiast .,Rt", ma być .. RT", zamiast .. ksi", ma
być "dzeta".
Str. 183. w. 6 od d.: zamiast ,.Wróblewski" ma być "Marks".
w. 2 od d.: zamiast "okresy" ma być ,.wykresy".
Str. 184. w. 5 od g.: zamiast "BD ::s9o 4114", ma być ,.BD 39° 4114".
Str. 199. w. 13 od d.: zamiast .,gdy", ma być .. gdyż".
Str. 200· w. 14 od g.: zamiast .,VIII-< 1"", ma być .,VIII-< 1"'.
Str. 203. w. 7 od d.: po liczbie ,.37',7" dodać przecinek,
Str. 205. Tablica A. w nagłówku 9. kolumny przy nazwie "Jowisz"
skreślić "II".
Str. 205. Tablica A- w ostatniej kolumnie w . 3 od d.: zamiast .. 1 /~", ma
być .,1 112''.
Str. 206. Tablica B. w nagłówku 4 kolumny przy nazwie .. Saturn"
skreślić .,II".
Str. 219· w. 10 od d.: zamiast .. dowodami", ma być .. ~ywodami".
Str. 247. w. 28 od d.: po dacie .,7. III." dopisać .. 19. VI.".
Str· 247. w. 15 od d.: zamiast "Scharda", ma być .,Schrada".
Str. 251. w. 4 od d.: zamiast ,.sobie obcych", ma być .. sobie obce".
Str 255. w. 8 od g.: zamiast .,Angola", ma być .. Algola"·
Sh·. 255. tabela górna. W kolumnie rektascensji Słońca kropkę dziesiętną należy przesunąć o jedno miejsce w prawo.
Na 3 stronie okładki nr 5 br. w. 5 od góry tekstu angielskiego: zamiast "spccjal" ma być ,.spatial".
Na str. 2 okładki nr 6· br. w. l od góry: zamiast .. Jan Pokrzywnicki",
ma być "Jerzy Pokrzywnicki".
Na l str. wkładki kredowej w nr. 6 w podpisie pod rysunkiem krajobrazu Księżyca skreślić wyraz "nocny".
Na stronie 3. okładki Nr 7 br. w. 9 od góry tekstu rosyjskiego: zamiast "Astronomiczeskogo", ma być "Astronauticzeskogo·' .
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KALENDARZYK ASTRONOMICZNY

l.

na wrzesień, 1955 r.
opracowany pod kierunkiem K. Kordylewskiego
Wszystkie zjawiska podano w czasie środkowo-europejskim
Dobrze dostępne są planetki: Eunomia, poruszająca się na tle gwiazdozbiorów Trójkąta i Perseusza niedaleko Algola oraz słabsza od niej
Letitia, w sąsiedztwie gwiazd gamma i delta Wieloryba. Pozostałc dwie
jaśniejsze planetki są nisko nad południowym horyzontem: Cerera blisko
gwiazdy zeta Strzelca, Nau>l~mJ w ;:>ołudniowych czc,:.ki:J.r.h Koziorozca.
1. Bh Wenus jest w górnym złączeniu ze Słońcem i mija tarczę Sł01'ica
w odstępie l 0 powyżej niej, pozostając niewidoczna·
l. (również 17. IX.). Wieczorem na jeszcze jasnym południowo-zachod
nim niebie odszukać możemy Saturna jako gwiazdę 3/4 wielk. gwiazdowej i przez lunety zaobserwować ci-eń kuli Saturna ścielący się
na jego pierścieniu, tuż przy dolnym prawym brzegu tarczy (w lunecie odwracającej obrazy). Na prawo świeci jego satelita Tytan
jako słaba gwiazda 8% wielk., w odstępie równym 4 dużym średni
com pierścienia.
7.18. W ciągu nocy Księżyc zbliża się do gromady gwiazd Plejad, które
zwłaszcza przez lornetki łatwo znajdziemy na lewo od Księżyca.
8./9. Poniżej Księżyca świeci czerwona gwiazda pierwszej wielkości Aldebaran, "oko Byka", w otoczeniu rozległej gromady Hyad. Plejady
pozostały na prawo od Księżyca w odstępie ponad 10°, który to odstęp
możemy wymierzyć, porównując go z szerokością pięśc· trzymanej
na wyprężonym ramieniu.
9. (również 25. IX.) Satelita Saturna Tytan od początku miesiąca dokonał już pół obiegu dokoła planety i widoczny jest przez lunety na
lewo od tarczy Saturna.
11./12. Po północy zobaczymy sierp Księżyca z widoczną również resztą
jego tarczy w słabym świetle popielatym. Poniżej niego, nieco na
prawo, świeci jasny Prokion (Mały Pies), a powyżej najjaśniejsze
gwiazdy Bliźniąt: Kastor i Polluks.
12. 15h Uran jest w złączeniu z Księżycem w odstępie 4° na północ od
sierpa Księżyca.
12.113. W drugiej części nocy widoczny jest sierp Księżyca z wyraźniej
widocznym światłem popielatym w otoczeniu jasnych gwiazd. Na
lewo, poniżej Księżyca, na jaśniejącym tle wschodniego nieba świeci
Jowisz jako wspaniała gwiazda minus Il/2 wielk. Z prawej zaś strony
Księżyca znajdziemy wysoko nad nim Kastora t Polluksa, a poniżej
Proklona.
13. 4h Mars, niewidoczny z powodu bliskości Słońca, znajduje się
w afelium swojej orbity, czyli w punkcie odsłonecznym swej eliptycznej drogi dokoła Słońca.
13./14. lh Jowisz w złączeniu z Księżycem w odstępie 5° na północ od
Księżyca. O świcie dostrzeżemy wąski sierp Księżyca, uzupełniony
resztą tarczy świcr.ącc.i światłem popielatym. Powyzej Księżyca świe
ci Jowisz, trudniej zaś możemy się doszukać Regulusa, najjaśniejszej
gwiazdy Lwa. jamości tylko plus 11 '2 wielk., znajdującej się na lewo
od Księżyca i Jowisza, mniej więcej w wierzchołku trójkąta równobocznego.
.
15. do 29. Przed nastaniem świtu poszukiwać możemy na wschodnim
niebie smugi światła zodiakalnego. Wznosi się ona od punktu wschodniego horyzontu skośnie ku górze poprzez gwiazdozbiory Lwa, Raka
15. 17h Mars znajduje się w niewidocznym złączeniu z Księżycem w odstę
pic 7° na pólnoc od Księżyca.
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16. 21h Wenus w niewidocznym złączeniu z Księżycem w odstępie 7° na
północ od Księżyca.
16./17. Po godz. 2h warlo przez lunety studiować układ satelitów Jowisza.
Na taJrczy planety widnieje ciemna plamka cienia IV satelLty Kallisto,
który to :;atelita w lunede odwracającej obrazy widoczny jest na
prawo od tarczy w bliskości I satelity Jo. Satelita Jo porusza się
szybciej nlż Kallisto, przechodzi więc poniżej niego, zbliżając się do
tarczy planety. Mimo to cień satelity Jo nie pada jeszcze na tarczę
Jowisza, gdyż satelita ten krąży dokoła Jowisza w odległości prawie
5 razy mniejszej niż Kallisto. Dalei na prawo jest satelita III Ganimedes, a na . lewo od Jowisza satelita II Europa·
18. 2h 17m i 2h 57m ulegną zaćmieniu dwa satelity Jowisza. Pierwszy
z nich satelita I zniknie znajdując się w odstqpie Y, średnicy tarczy
Jowisza od jej brzegu na lewo, drugi zaś satelita II w odstępie już
Y, średnicy tarczy zetknie się z cieniem planety i znikać będzie nieco
wolniej. Po tych zaćmieniach pozostaną widoczne tylko 2 jaśniejsze
satelity: IV na lewo, a III na prawo od tarczy Jowisza.
18. 13h Merkury w niewidocznym złączeniu z Księżycem w odstępie 21)
18. 17h Merkury w największym odchyleniu 26 1 / " 0 na wschód od Słońca,
pozostanie jednak niewidoczny u nas, gdyż mając znacznie mniejszą
deklinację niż Słońce, zachodzi wkrótce po Słońcu.
19. 2h Neptun w niewidocznym złączeniu z Księżycem w odstępie 6° na
północ od Księżyca.
20. 17h Saturn w złączeniu z Księżycem w odstępie 5° na północ . Wczesnym ~ ieczorem znajdziemy Saturna na prawo, powyżej stojącego
sierpa Księżyca, z wyraźnie widocznym światłem popielatym. Na lewo, dalej od Księżyca, znajduje się gwiazdozbiór Skorpiona z czerwonym Antaresem.
21. 3h Merkury w niewidocznym złączeniu ze Spiką (Kłosem Panny)
21. Wieczorem Księżyc wkracza w gwiazdozbiór Skorpiona. Antares
znajduje się na lewo od sierpa Księżyca·
22. Wieczorem Antares jest już na prawo, poniżej Ksieźyca na którym
światło popielate znacznie osłabło.
23. 2Qh 42m Słońce wstępuje w znak Wagi. Środek tarczy Słońca znajduje się w punkcie przecięcia się ekliptyki z równikiem; mamy równonoc, którą uważamy za początek jesieni astronomicznej na pólnocnej półkuli Ziemi (mieszkańcy południowej półkuli mają początek
wiosny). Punkt Wagi leży obecnie w obszarze gwiazdozbioru
Panny, na którego tle przesuwa się tarcza Słońca od dnia 16. IX.,
zanim w dniu 31. X. przekroczy granicę z gwiazdozbiorem Wagi.
25./26. Po godz. drugiej przez lunety na tarczy Jowisza obserwować możemy przesuwanie się cienia I satelity w kierunku od prawej ku lewej. Satelita I, świecący z początku na prawo od tarczy, wkracza na
tarczę o 2h 35m, na ogół jednak nie jest widoczny na tle tarczy. Na
prawo od tarczy planety jest jeszcze satelita IV, który w ciągu ubiegłego dnia uległ zaćmieniu i zakryciu, a teraz powoli oddala się od
tarczy Jowisza w prawo. Dalej w prawo są jeszcze satelity II i III,
26. /27. Od 2h 52m do 3h Qlm na tarczy Jowisza znajdują się jednocześnie
dwa cienie satelitów, a pomiędzy nimi na tle tarczy znajduje się
satelita II, jak zwykle trudno dostrzegalny, <jlający lewy cień. Prawa
plamka cienia pochodzi od satelity III, świecącego .tuż na prawo od
brzegu planety w bliskości satelity I, odsuwającego się od tarczy.
Minima Algola: 1955 IX· 3d 2.h1; 5d 22.h9; 8d 19.h7; 23d 3.h9; 25d 24.h7
i 28d 2l.h5.
Minima główne Beta Liry: 1955 IX. 8d 3h oraz 21d 2h.
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Zjawiska w układzie satelitów Jowisza:
c
cień satelity przechodzi przez tarczę Jowisza (ciemna plamka).
O - satelita niewidoczny, gdyż znajduje się na tle tarczy Jowisza.
zasłonięcie przez tarczę; pz, kz początek (koniec) zaćmienia.
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PLANETY
P---~----------------1
MERKURY
Data
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Dla odszukania planetki należy w ciągu szeregu pogodnych wieczorów wykonać dokładne
rysunki z wszystkimi nawet najsłabszymi gwiazdami dostrzegalnymi przez używaną lunetę
w okolicy nieba wskazanej przez współrzędne planetki. Przez porównanie rysunków zna·
leźć można planetkę jako tę spośród gwiazd, która zmieniała swe położ~nie z dnia na dzień
jednakowo w tym samym kierunku.
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KOMUNIKATY KOL PTMA

na
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miesiąc wrzesień
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Sekretariat Kola jes t czynny w
w II. Zak ł adzie Politechnikl Gdańskiej .

1955 r.

p oniedziałki

i

piątki

w godz. 17 do 18

Gliwice - l. Sekretariat Kola jest czynny w poniedziałki i czwartki godz. 16-19
w Gliwicach, ul. Sobieskiego 26, Inż . T . Adamski, tel. 49-77.
2. Biblioteka j~st czynna przy Sekretariacie.
3. Pokazy nieba odbywają się w każdy bezchmurny wieczór po uprzednim telcfonicznym porozumieniu się:
Gliwice - ul. Sobieskiego 26, te!. 49-77 - inż . T. Adamski.
Ruda SI. - ul. Obrońc ó w Stalingradu 32. te!. 524-67 1 524-69 - J . Kasza .
Stal!nogród-Dąb ul. Wiejska 7, te!. 319-87 - Jan Palt.
Mies ięczne zebrania sekcji instrume ntalnej odbywają się co miesiąc w kn ż d1
drugą sobotę o godz. 17.30 w Sialinogrodzie w Pal acu Młodzieży im . Bieruta.
Kraków - Sekretariat Koła jest czynny w poniedziałki l czwartki w godz. 17-19
w lokalu Koła, ul. L. Solskiego 30/ 8.
Biblioteka Koła jest czynna w poniedziałki l czwartki w godz. 18-19.
Lód:/: - l. Sekretariat Kola jest czynny w każdy poniedziałek godz. 18-19, ul.
Moniuszki 4a (MDK) pokój 337.
2. Dnia 5 września (poniedziałek) o g odz. 19 odbędzie się odczyt inż. E . Kowala
pt. "Obserwacje meteorów" , Cz. l.
Dnia 19 września (poniedziałek) o godz. 19 odbędzie się odczyt inż . E . Kowala
pt. ,.Obserwacje meteorów", Cz. II.
Nowy Sącz - Sekretariat Koła jest czynny we wtorki
piątki w godz. 17-19,
w lokalu Koła, ul. Jagiellońska 50a.
Poznań l. Sekretariat Koła jest czynny we wtorki l czwartki w godz. 17-19.
jak również i biblioteka, w lokalu Koła, ul. Che ł mońskiego 1, te!. 74-41.
2. Publiczne pokazy nieba odbywać się będą w każdy pogodny wieczór wtorkowy i czwartkowy do godz. 22, w Dc~trzegalnl P . T . M . A. w Parku im. K:lsprzaka (przy Palmiarnl).
Toruń

- l . Sekretariat Koła i bibliotek~ są czynne w poniedzi a łki l czwartki
w godz . od 18-20 oraz w soboty w godz. od 17-19 w lokalu Koła p r zy ul. M .
Kopernika 17.
2. W każdy pogodny wieczór czwar tk o wy lub sobotni, o godz. 19 wyruszyć
można z lokal u Koła na pokaz nieba.
3. Dnia 12 wrzefo nia (poniedziałek) godz. 18, odbędzie się odczyt Z. Polac k lcgo
p t. ,.Promienie kosmiczne".

'Va1·s z~. wa

- l. Dnia 8 wrześ nia ( c~ wartek) o godz. 19, w małej sali Obs. As t r.
U . W . Al. Ujazdows k ie 1, odbędz i e <ię ~c min :>"i um popu!. z prc lckcj :j m g r ::~ A.

Wróble w skiego pt. " Meto dy b n da ń ;,str ofizy c?nych".
Dnia 22 wr ześ n ia (c zwartek) o godz . 10, w sali M . K o pernil<3 O bs . Astl". J. '.V.
Al. U .Ja zdowskie 4, odb ę d z i e· s i ę od·~zy t ]JI of. dra W lod zim lc r za Zown .
~ . P o:<azy nieba w pogo dn e wie c zory prowadzone są c o dzien ni e (takż e w n ic dzi lc i ś więta) w pawilonie obc.crwa cyjnym - Al. Ujazdowskie 4, w g odz. od
20 d'J ~2.
W nic dziele i świ ę t a od 15 do 17 od b ywają się pokazy plam na S ł ońcu.
A.. S e kre tariat Kol a i Sekcje: Obse rwacyjna, Odczytowo-Pokazowa , Ins trum e nt a ln a i M e teorytyki - czynne sq w e w torki, czwartki i soboty od godz. 18- 21.
Biblioteka Koła czynna jest w czwartki od godz. 19-21.
5. Telefon Koła: 8-56-72.
~-

Składka członków zwyczajnych wynosi 24.- zł za rok kalendarzowy, a człon
ków-kandydatów (uczniowie szkół średnich) 6.- zł za rok szkolny. Członlwwie
nowowstępujący wypełniają deklaracJę przystąplenia i wpłacają jednorazowo woisowe zł 1.50.

Wszelkich wpłat należy dokonywać na konto Zarządu GI . PTMA Kraków,
ul. Solskiego 30j8. PKO Nr 4-9-5227 z wyraźnym podaniem cel•..t wpłaty.
"Uranla" wychodzi jako miesięcznik
każdego miesiąca . Wszyscy członkowie
składki członkowskiej. Dla nieczłonków

w objętości 2 arku3zy druku dnia 25-go
.t>TMA otrzymują "Uranię" w ramach
prenumerata roczna wynosi 24 zł .
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Pismo zalecone reskryptem Ministerstwa Oświaty z dnia 20. X. 1955 roku,
Nr Oc-506 /50, jako pożądane w bibliotekach licealnych i nauczycielsk'ch

JAN KUBJKOWSKI -

Wrocław

O KLASYFIKACJI WIDMOWEJ
Jedną z cech fizycznych gwiazdy jest jej widmo. Otrzymujemy je przepuszczając światło gwiazdy przez pryzmat. Ponieważ współczynnik załamania zależy od długości fali światła
padającego na pryzmat, przeto światło o różnych długościach
fal (o różnym kolorze) załamuje się rqżnie i po przejściu przez
pryzmat biegnie w różnych kierunkach. Gdy ustawimy gdzieś
za pryzmatem ekran, zobaczymy wielobrawną wstążkę - widmo gwiazdy. Natężenie promieniowania w poszczególnych
długościach fal jest różne i zależy od temperatury źródła świa
tła. Z widma możemy odczytać temperaturę zewnętrznych
warstw gwiazdy, skąd przychodzi do nas jej światło.
Z powierzchni gwiazdy płynie potok światła. Znajdujące
się nad powierzchnią atomy wyłapują kwanty o pewnych dłu
gościach fal, wypromieniowując je potem w różnych kier-unkach. Część ich już do nas nie dochodzi. N a ekranie, w miejscu,
gdzie powinny upaść rozproszone przez atomy kwanty, obserwujemy ciemne prążki, tzw. prążki absorpcyjne. Obserwujemy
je w widmach wielu gwiazd, a wśród nich w widmie Słońca .
Gdyby gwiazdy nie były otoczone stosunkowo chłodnymi atmosferami, w widmach ich nie byłoby prążków absorpcyjnych.
W niektórych widmach obserwujemy nie ciemne, ale jasne
prążki. Nazywamy je emisyjnymi. Pobudzone do świecenia atomy wysyłają kwanty światła o określonych długościach fal.
Emitują pewne kwanty światła.
Atomy różnych pierwiastków chemicznych wyłapują kwanty
promieniowania o różnych, sobie tylko właściwych długościach
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fal. Różne pierwiastki mają więc "swoje" prążki. Dlatego też
możliwe jest określanie składu chemicznego atmosfer gwiazdowych.
Całe ,.grupy" prążków wywołane są istnieniem w atmosferach gwiazd cząsteczek (połączeń dwu lub więcej atomów tego
samego lub różnych pierwiastków). Grupy te nazywamy pasmami. Natężenie prążków (lub pasm) związane jest z ilością
wywołujących je atomów (lub cząsteczek). Możemy więc dowiedzieć się, ile atomów różnych pierwiastków znajduje się
w amosferach gwiazd.
W 1823 roku odkrywca ciemnych prążków w widmie Słońca
J. F r a u n h o f er opublikował m. in. widma kilku jaśniejszych
gwiazd. Oprócz znanych już prążków odkryto w nich nowe
Nie wszystkie więc gwiazdy mają takie same widma. W miarę
rozwoju metod pozwalających na fotografowanie widm gwiazd
gromadzono coraz to więcej materiału obserwacyjnego. Tzw.
Katalog Henry Drapera (w skrócie H. D.), który ukazał się
w latach 1918-1924, zawiera już widma ok. ćwierci miliona
gwiazd. A jest ich w naszej Galaktyce około stu miliardów·
Czy byłby sens opisyw:ać widmo każdej gwiazdy oddzielnie?
Oczywiście nie. Konieczne stało się wprowadzenie jakiegoś
uporządkowania do zgromadzonego materiału. Wiele gwiazd
ma widma takie same, tzn. występują w nich te same prążki
widmowe i wzajemny stosunek ich natężeń jest taki sam. Sło
wem, możemy podzielić widma gwiazd na grupy, przy czym
widma gwiazd, należących do tej samej grupy miałyby te same
cechy. Możemy dalej uszeregować te grupy, w ten sposób, że
przy przejściu od grupy do grupy cechy widma zmieniałyby
się powoli, stopniowo. Możemy i powinniśmy wprowadzić
pewną klasyfikację widm gwiazdowych. Ponieważ powinniśmy,
więc zrobiliśmy, a właściwie zrobili to pewni astronomowie.
7obaczymy teraz, którzy i jak to zrobili. Jakich cech użyto,
a 1)y widma sklasyfikować?
Jedną z cech widma jest rozkład natężeń w poszczególnych
długościach fal. Decyduje to o kolorze gwiazdy. Tej cechy użył
astronom włoski S e c c h i, dzieląc widma na IV grupy, od
widm gwiazd niebieskawobiałych do czerwonych. Klasyfikacja
ta nie utrzymała się jednak. Następna próba pochodzi od P i ck e r i n g a i F l e m i n g a, którzy podzielili widma gwiazd
na cały szereg grup oznaczając je literami alfabetu od A do Q.
Cechą decydującą o zaliczeniu widma gwiazdy do tej czy innej
grupy były (i są obecnie) stosunki natężeń pewnych prążków
absorpcyjnych. Jednak za czasów Pickeringa (koniec XIX w.)
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widma gwiazd były znane niedokładnie i później okazało się,
że gwiazdy wchodzące w skład wielu grup, nie stanowią odręb
nych typów. Trzeba było "powyrzucać" te grupy razem z literami, którymi je oznaczono. Dalej okazało się, że niektóre
grupy należy poprzestawiać. Tak więc po wielu przeróbkach
pozostał następujący ciąg widmowy: ·
0-B-A-F-G-K-M.

Oprócz podanych wyżej typów spotykane są również typy
.N, R, S. Nie bardzo wiadomo, gdzie je w wyżej podanym ciągu
umieścić, gdyż stanowią one jakby jego odgałęzienie. Osta-tecznie jednak sprawa została załatwiona i nasz ciąg widmowy
wygląda następująco:

/

s

0 - B- A - F- G-K-M.

""-R- N
Właśnie katalog H. D. zawiera widma sklasyfikowane we'Clług powyższego schematu- A cała ta klasyfikacja widm około
250 0_00 gwiazd została dokonana przez jedną kobietę w ciągu
-czterech lat. Kobietą tą była miss C a n n o n z Obserwatorium
Astronomicznego Harvarda w St. Zjednoczonych. Klasyfikację
zawartą

w H. D. nazywamy harwardzką. Jest ona z różnymi
drobnymi zmianami, jakie na skutek nowych danych trzeba
było wprowadzić, powszechnie używana do dnia dzisiejszego.
Dprócz wymienionych powyżej typów gwiazd istnieją rówmez
typy przejściowe. Oznaczamy je za pomocą cyfr od l do 9.
I tak przedział pomiędzy dwoma sąsiednimi typami widmo wymi dzielimy na dziesięć mniejszych przedziałów. Mamy np.
_gwiazdy typu AO, Al .............. A9, FO itd. Poniższa tabela
podaje opis poszczególnych typów widmowych.
Ale na tym nie koniec. Jak widać z tabeli, w widmach
gwiazd występują również prążki atomów zjonizowanych, tzh.
pozbawionych jednego lub więcej elektronów. No cóż? Nic
w tym dziwnego. Tyle kwantów pada na atomy, że może się
zdarzyć, iż znajdzie się wśród nich jakiś na tyle "energiczny"
kwant, by oderwać elektron od atomu. Ale zauważmy, że
w widmach wczesnych typów (tak nazywamy typy z lewej
strony ciągu) występują linie zjonizowanych atomów tych pierwiastków, które "trudno" dają się zjonizować- Trzeba na to
dużej energii. Im dalej przechodzimy na prawo, tym słabsze
są np. linie zjonizowanego helu, pojawiają się natomiast prążki
.zjonizowanych atomów tych pierwiastków, dla jonizacji któ-
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Tabela
Typ
widmowy

Charakterystyczne

prążki

absorpcyjne w maksimum

intensywności

o

Zjonizowany Hel (He+),
tlen {O) i azot (N).

BO

Hel, zjonizowane O i N.

AO

Wodór (H). Linie tego pierwiastka ciemn.e i szerokie-

FO

Linie jonów wapnia (Ca+ ), magnezu (Mg + ) i innych
zjonizowanych metali.

GO

Linie metali neutralnych (niezjonizowanych), jak
laza (Fe). wapnia (Ca), magnezu (Mg) i innych.

KO

Linie metali neutralnych i
tytanu (Ti0 2).

wielokrotnie zjonizowane:

MO

Silne pasma tlenku tytanu.

RO

Pasma cyjanu (CN) i

NO

Silne pasma cyjanu i

SO

Pasma tlenku Cyrkoru.

węgla

słabe

że

pasma dwutlenku

(C!).

węgla.

rych trzeba mniejszej energii. Wreszcie w widmach gwiazd
późnych typów (tak nazywamy typy znajdujące się z prawej
strony ciągu widmowego) pojawiają się już nie tylko prążki
atomów neutralnych, lecz i grupy atomów - cząsteczki. Widocznie więc w promieniowaniu gwiazd wczesnych typów widmowych zawarty jest większy procent kwantów światła o dużej energii i w miarę tego, jak posuwamy się wzdłuż ciągu
w prawo procent ten maleje. Powodem tego może być tylko.
to, że temperatura powierzchni gwiazd spada od typów O
do M. A więc gwiazdy typu O są najgorętsze, zaś typu M naj-.
chłodniejsze. Nasz ciąg widmowy jest więc ciągiem temperatur.
Tak więc typ widmowy gwiazdy określony jest przez jej
temperaturę. Ale jak się okazało, nie tylko temperatura gwiazdy
ma tu coś do powiedzenia. Już kilkadziesiąt lat temu wiedziano z prac H e r t z s p r u n g a i R u s s e l a, że wśród
gwiazd tego samego typu widmowego (odnosi się to głównie
do typów późniejszych) znajdują się jakby dwie grupy gwiazd.
Jedne to tzw. gwiazdy - olbrzymy, które wysyłają wiele
światła dzięki dużej powierzchni świecącej, drugie to gwiazdy - karły. Mówimy, że gwiazdy olbrzymy mają większą jasność absolutną niż karły (jasność absolutna to taka jasność, jaką miałaby gwiazda umieszczona w odległości 10 parseków, tzn.
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34 lat światła). Aby odróżnić olbrzymy od karłów w obrę
bie tego samego typu widmowego, dodajemy przed oznaczeniem
typu literę g (giant-olbrzym) lub d (dwarf-karzeł). Np. Słońce
jest gwiazdą o typie widmowym dG2. Słońce jest karłem. Przy
skrupulatniejszych badaniach można i z samego widma odczytać, czy gwiazda o tym widmie jest karłem, czy też olbrzymem. Istnieją takie prążki widmowe, które są specjalnie czułe
na jasność absolutną gwiazdy. Właśnie z natężeń tych prążków
można odczytać jasność absolutną gwiazdy. Oprócz olbrzymów
i karłów znamy jeszcze i inne gwiazdy, zwane nadolbrzymami
i podolbrzymami, różniące się od poprzednich m. in. i jasnością
absolutną. Tak więc pojawił się i drugi czynnik wpływający
Da widmo gwiazdy. Jest nim jasność absolutna. Dlatego też
klasyfikację uwzględniającą podział ·na różne klasy wewnątrz
t-ego samego typu widmowego nazywa się dwuwymiarową. Została ona opracowana ostatnio przez M o r g a n a, K e e n a n a
i K e l l er a.
Ale i na tym jeszcze nie koniec. Jakby mało im było dwuwymiarowej klasyfikacji, niektórzy astronomowie zaczynają
mówić, a więc i myśleć o trzecim parametrze, który być
może należałoby wprowadzić w użycie. A mianowicie, oprócz
gwiazd o prążkach absorpcyjnych znane są również, jak już
wspominaliśmy takie, w widmach których występują jasne
·emisyjne prążki. Należą do nich tzw. gwiazdy Wolfa-Rayeta .
.Jedne z nich zawierają emisyjne linie węgla, inne azotu. Ponieważ warunki fizyczne, panujące na powierzchniach gwiazd
'()bu grup , są takie same (temperatura i jasność absolutna),
więc też muszą się one różnić między sobą składem chemicznym. Mianowicie w atmosferach jednych z nich znajduje się
węgiel, w drugich zaś azot. Grupy te nazywamy : węglową
i azotową, i oznaczamy typy widmowe tych gwiazd literami
WC i WN.
Podobne wypadki mają miejsce i wśród gwiazd typu S.
A więc skład chemiczny byłby trzecim parametrem, który
'()kreślałby typ gwiazdy. Są to jednak jak dotąd wypadki od'()SObnione i parametr ten nie wszedł jeszcze (z wyjąkiem gwiazd
Wolfa-Rayeta) do klasyfikacji widmowej. Zresztą i dwuwymiarowa klasyfikacja dopiero niedawno ujrzała światło dzienne
i zobaczymy, jakie będą jej losy w przyszłości.
Wspomnijmy jeszcze o pewnych dodatkowych oznaczeniach,
jakich używają astronomowie. Gwiazdy o ostrych liniach widmowych oznaczają literą s (np. A3s), o rozmytych liniach
literą n. Jeśli w widmie gwiazdy znajdują się linie emisyjne,
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które nie powinny się tam znajdować, dodajemy do oznaczenia
typu widmowego literę e (np. dK5e) itp.
A na zakończenie zwróćmy uwagę na pewną rzecz. Klasyfikacja widmowa to nie tylko rzecz wygody. To także metoda
poznawcza. I to nie tylko dlatego, że w uporządkowanym materiale łatwiej uchwycić prawidłowości. Chodzi o to, że wystąpią one najwyraźniej tylko przy jednym uporządkowaniu
tym najlepszym- I w tym rzecz, aby to najlepsze znaleźć.

HENRYK IW ANISZEWSKI -

Toruń

PROMIENIOWANIE RADIOWE GALAKTYKI
O DŁUGOSCI F ALI 21,1 CM
Z

zagadnień

radioastronomii (V)

w s tęp
Przestrzeń międzygwiazdowa naszej Galaktyki jest wypeł
niona rozrzedzonym pyłem galaktycznym i materią gazową.
Ogromną większość tego gazu stanowi wodór i hel, a tylko kilka
procent - inne pierwiastki. Gaz ten tworzy w przestrzeniach
kosmicznych wielkie, choć bardzo rozrzedzone skupiska w postaci chmur. Chmury te zdradzają swoją obecność w Galaktyce absorpcją określonych długości fal w widmach gwiazd położonych poza
nimi. Obecność wodoru stwierdzono tylkow chmurach leżących w pobliżu gorących gwiazd typu O i B
na podstawie zdjęć widmowych. Natomiast w chmurach dalej położonych, nie oświetlonych pr7:ez gwiazdy gorące, wodórnie ujawniał się.
Z chwilą odkrycia promieniowania radiowego, wysyłanego
przez Galaktykę, uczeni zaczęli zastanawiać się nad możliwością
obserwowania fal radiowych, wysyłanych przez wodór znajdujący się w przestrzeni kosmicznej .
. Warto tutaj zaznaczyć, że jak sto lat temu w mechanic
Nieba na drodze teoretycznej odkryto Neptuna (1846), tak teraz w astrofizyce w oparciu o prawa fizyczne astrofizycy-teoretycy przepowiedzieli możliwość "usłyszenia" wodoru między
gwiazdowego.
Jak wiadomo, każdy atom znajduje się w pewnych stanach,
które są bardziej lub mniej trwałe. Atom posiada ściśle określoną energię, charakterystyczną dla danego stanu. Stanem zasadniczym nazywamy taki stan atomu, w którym jego energia
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jest najmrueJsza. Natomiast, im energia atomu jest większa,
tym na ogół stan jego jest mniej trwały. Atom, który znajdował się w stanie zasadniczym, może przejść do jakiegokolwiek
stanu nietrwałego, a więc, jak mówimy, może być wzbudzony
wskutek jakiegoś bodźca, działającego na niego z zewnątrz (np.
zderzenie z innym atomem lub pochłonięcie promieniowania).
Wyobraźmy sobie atom (rys. 1), który znajduje się w stanie
zasadniczym (na rysunku najniższa linia przedstawia poziom 0).
Z zewnątrz otrzymał on pewną porcję energii, przez co stał się
3
2

3

B=======

2 b

o
IJ

o

o
Rys. l. Wykres poziomów
energetycznych atomu wodoru

o

b

a ---------------

Rys. 2. Wykres poziomów
energetycznych atomu wodoru
z zaznaczonym rozszczepieniem
na podpoziomy

atomem wzbudzonym, przeszedł na wyższy poziom, np. 3. Lecz
poziom ten odznacza się nietrwałością, przeto atom po pewnym
czasie bądź to "zeskoczy" na poziom zerowy, bądź przejdzie
powoli poprzez stopnie drugi i pierwszy. Takiemu przejściu towarzyszy wydzielanie się pewnej energii w postaci fali elektromagnetycznej. Długość tej fali jest ściśle zależna od różnicy
energii pomiędzy poziomem wyższym, na którym znajdował się
atom, a poziomem, na który później przeszedł. Fala jest tym
krótsza, im większa jest różnica energii, a więc największemu
przeskokowi odpowiada najkrótsza fala i na odwrót, dłuższa
fala będzie odpowiadać mniejszej różnicy energetycznej, a więc
przeskokowi na sąsiednie, bliskie poziomy. Proces "spadania"
atomów z poziomów energetycznie wyższych na niższe nazywamy emisją promieniowania. Absorpcja promieniowania jest
to proces, przy którym energia zostaje dostarczana do atomu
" zewnątrz. Procesy emisji i absorpcji promieniowania ujawniają się w widmach gwiazd w postaci prążków jasnych lub
ciemnych.
Atom, który został wzbudzony i wskutek tego przeszedł na
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poziom wyższy, może się znajdować na nim tylko bardzo
krótko, około jednej stumilionowej części sekundy, po czym
na poziom niższy.
Przedstawiony w ten sposób obraz atomu oraz jego stanów
energetycznych tylko w przybliżeniu odpowiada prawdzie.
W rzeczywistości bowiem każdy poziom atomu da się rozdzielić na kilka bardzo bliskich siebie podpoziomów (rys. 2). A więc
istnieje kilka bardzo mało różniących się od siebie poziomów
energetycznych.
Zapytajmy, czym są wywołane te rozszczepienia?
Dla ułatwienia zrozumienia skomplikowanej struktury widma posługujemy się pewnymi modelami atomu.
Najprostszy model atomu wodoru zakłada, że wokół nieruchomego, ciężkiego jądra, dodatnio naładowanego, porusza się
po orbicie kołowej lekki elektron o ujemnym ładunku. Elektron, zależnie do stanu całego atomu, może krążyć po orbitach
dalszych lub bliższych jądra. W modelu bardziej złożonym elektron krąży dokoła jądra już po elipsie i kręci się dokoła swej
osi. Jądro atomu też nie znajduje się w spoczynku, lecz wiruje
dokoła osi podobnie jak elektron. Stany energetycze zależą od
ruchu elektronu po orbicie. W ten sposób różne poziomy energetyczne atomu odpowiadają różnym orbitom. Do tej energii
dołączają się małe przyczynki energii, pochodzące od obrotu
osiowego elektronu oraz jądra. Te dodatkowe wielkości dodają
się ze znakiem plus lub minus zależnie od tego, czy kierunek
obrotu jest zgodny, czy przeciwny do ruchu po orbicie. W ten
sposób każdy poziom rozszczepia się na bliskie s_iebie podpoziomy. Teraz atom w pochodzie energetycznym może mieć wię
cej kombinacji. A mianowicie, może spadać lub piąć się do góry
na jeden z podpoziomów lub może przechodzić z jednego podpoziomu na drugi. Ponieważ różnica energii dwóch podpożio
mów jest mała, przejściom tym odpowiada duża długość fali.
Fale te leżą już w zakresie częstości radiowych. Jednemu z takich przejść w atomie wodoru odpowiada promieniowanie o dłu
gości 21,1 cm (1420 MHz). Aby takie promieniowanie mogło
być zaobserwowane, musi posiadać dostateczne natężenie. Jest
ono, jak wiemy, wprost proporcjonalne do ilości atomów znajdujących się na danym poziomie, dojrzałych już do przejścia,
oraz odwrotnie proporcjonalne do okresu życia atomu w danym
stanie. Okazało się, że atom wodoru będzie się znajdow:ać na
wyższym podpoziomie około 10 milionów lat. Po upływie tego
czasu sam przejdzie na niższy podpoziom, emitując falę o dłu
gości 21 cm. Gdy natomiast weźmiemy pod uwagę to, że atom
r>1oże się zderzyć z innym atomem, · przeciętnie jeden raz na
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około

kilkaset lat, i przy takim zderzeniu zejdzie na niż szy poziom nie wysyłając linii, wtedy uzyskamy mniej atomów zdolnych do emisji linii 21 cm. W przybliżeniu na każde sto tysięcy
przejść z wyższego na niższy podpoziom jedno przejście wytwarza prążek 21 cm. Sytuacja nie jest jednak tak beznadziejna,
jak to by wydawało się na pierwszy rzut oka. Okazuje się, że
pomimo ogromnego rozrzedzenia gazu w przestrzeni kosmicznej
liczba atomów wysyłających promieniowanie 21 cm, a leżą
cych w zasięgu widzenia w Galaktyce, jest tak duża, że natę
żenie tej linii jest dostateczne, aby wykryć ją za pomocą naszych aparatur.
Przed radiotechniką stanęło zagadnienie zbudowania aparatury zdolnej do wykrycia tego promieniowania.
Aparatura odbiorcza
Możliwość obserwowania prążka wodorowego o długości
21,1 cm (1420 MHz), wysyłanego przez wodór znajdujący się
w gazie międzygwiazdowym, po raz pierwszy przepowiedział
holenderski astofizyk V a n d e H u l s t w 1944 r. W 1946 r.
Szkło w ski obliczył natężenie tego prążka oraz wykazał, że
wystąpi on jako prążek emisyjny.
Pierwszymi obserwatorami prążka byli E w e n i Pur c e 11
z uniwersytetu Harvarda. "Usłyszeli" oni ten prążek w dniu
25 marca 1951 r. za pomocą radiometru mikrofalowego. W parę
miesięcy póżniej holenderscy astronomowie, a w miesiąc póź
niej ich australijscy koledzy, zaobserwowali również ten prążek.
Przy projektowaniu odbiornika przed technikami stanęło
trudne zagadnienie, wynikające z małej szerokości prążka. Natężenie linii wodoru jest różne od zera tylko w bardzo wąskim
pasie częstości.
Aparat, służący do wykrywania promieniowania wodoru
w przestrzeni międzygwiezdnej, składa się z anteny kierunkowej
i odbiornika fal centymetrowych.
Anteną jest zazwyczej reflektor paraboliczny, w ognisku
którego znajduje się dipol półfalowy. Antena powinna poruszać
się w dwóch kierunkach, np. w azymucie i w wysokości, aby
można ją było nastawiać na dowolne punkty nieba.
Odbiornik różni się zasadniczo od tych, za pomocą których
obserwujemy promieniowanie ciągłe, pochodzące z Galaktyki
Zbudowano odbiornik o bardzo wąskiej wstędze przepuszczania około 0,04 MHz. Szerokość tej wstęgi jest znacznie węższa
niż szerokość prążka linii wodoru. Dzięki temu możemy badać
kontur prążka. W odbiorniku tym można zmienić środek wstęgi
przepuszczania w sposób nagły o 0,65 MHz i po upływie jednej
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czterysta trzydziestej sekundy powrócić znów do pierwotnego
położenia wstęgi. Daje to możność badania bliskiego sąsiedztwa
linii przez porównanie natężeń dwóch leżących obok siebie obszarów, różniących się o O, 65 MHz. Gdy natężenie promieniowania Galaktyki w tych dwóch punktach jest różne, aparatura zarejestruje różnicę. Gdy natężenie w powyższych punktach jest
równe, odbiornik nie z~ejestruje żadnej zmiany. Oprócz poruszania się środka wstęgi przepuszczania w sposób nagły - przeskokiem od jednej części do drugiej - posuwa się on jeszcze
wolno w sposób ciągły w paśmie szerokości 3 MHz wokół czę-

' 'o.65MHz

Rys. 3. Dwie częstości
o różnicy 0,65 MHz przesuwają się stopniowo w
prawo (na rys. górnym
linia przerywana) w pasie 3 MHz wokół prążka
wodoru 21,1 cm (linia
ciągła). W miarę przesuwania się przez prą:t:ek
dwóch częstości aparatura rysuje obserwowany prążek (rys. dolny).

ści 1420 MHz, a więc wokół prążka 21 cm. Gdy środki obu wstęg
różniących się o 0,65 MHz są z dala od prążka wodoru (rys. 3),
to ponieważ natężenie promieniowania ciągłego Galaktyki jest
w tych długościach fal prawie jednakowe, odbiornik me zarejestruje żadnego promieniowania (na rys. 3 linia pozioma a). Natomiast, gdy środek jednej wstęgi znajdzie się w pobliżu prążka
i będzie stopniowo nachodzić - wskutek równomiernego posuwania si~ obu wstęg - na ten prążek, wtedy pasmo to odbierze

większą energię niż pa.Smo sąsiednie, oddalone o
kreślić stopniowo, w miarę jak

0,65 MHz. Odte dwa pasma
wędrują, kształt prążka wodoru (na rys. 3 krzywa b). Z chwilą
przejścia jednego pasma przez prążek następuje zanik różnicy
natężeń, lecz po pewnym czasie będzie nasuwać się drugie pasmo, jak to ilustruje rys. 3, a więc przyrząd będzie kreślił ten
sam prążek, tylko skierowany w przeciwną stronę.
biornik zacznie

URANIA

299

Wyniki obserwacyjne
W czasie trwania pierwszych badań promieniowania Galaktyki w prążku wodoru prowizoryczną aparaturą astronomowie
doznali małego roczarowania. Sądzono, że za pomocą tego prąż
ka uda się prześwietlić Galaktykę "na wylot". Liczono na niewielką tylko absorpcję tego promieniowania przez ośrodek mię
dzygwiazdowy. W praktyce okazało się, że promieniowanie ulega
dużej absorpcji przez atomy wodoru neutralnego, które są dość
liczne w przestrzeni. S z k ł o w s k i wyliczył, że promieniowanie przychodzące do nas z chmur leżący~h dalej niż 6000 lat
światła zostaje 2,5-krotnie osłabione. Z chmur leżących w odległości większej niż 15 tys. lat światła promieniowanie to praktycznie już do nas nie dojdzie. Jak wiemy, środek naszej Galaktyki jest odległy o około 23 tys. lat światła.
Jednak sprawa nie jest znów tak niepomyślna, jakby się to
mogło wydawać na pierwszy rzut oka. Przede wszystkim z tego
zjawiska wyciągamy także i pewne korzyści. Mianowicie,
wskutek takiej nieprzezroczystości międzygwiazdowego gazu
dla prążka 21 cm natężenie jego promieniowania jest równe
natężeniu ciała ogrzanego do temperatury gazu. Po zmierzeniu
więc natężenia linii 21 cm można określić kinetyczną temperaturę gazu międzygwiazdowego. Temperatura ta wynosi 100 stopni według skali temperatur bezwzględnych. Ta wielkość dobrze się zgadza z innymi oszacowaniami.
Należy tutaj wspomnieć o innej korzyści, jaką dało nam badanie prążka 21,1 cm. Jest nią możność wyznaczania prędkości
ruchu gazu międzygwiazdowego w przestrzeniach galaktycznych. Metoda tych badań polega na wyzyskaniu efektu Dopplera.
Zjawisko to występuje przy rozchodzeniu się fal wszelkiego rodzaju. Przykładem jego w dziedzinie fal dźwiękowych jest
znany fakt, że gdy ciało wydające dźwięk zbliża się do obserwatora (lokomotywa gwiżdżąc wjeżdża na peron), ton tego
dźwięku wydaje nam się wyższy, niż jest w rzeczywio:>tości.
Gdy ciało wydające dźwięk oddala się od obserwatora (lokomotywa gwiżdżąc wyjeżdża ze stacji), ton ten wydaie mm się
niższy. Powodem tego jest ruch ciała wydającego dźwięk wzglę
dem nieruchomego obserwatora. Podobnie rzecz przedstawia
si~ i z promieniowaniem. Gdy chmura gazu międzygwiazdowe
go, wvpromieniowując energię w postaci prążka o długości
fali 21 cm, oddala się od obserwatora wzdłuż linii widzenia,
promieniowanie będzie dłuższe, niż gdyby znajdowała się
w spoczynku. Przeciwnie, gdy będzie zbliżała się, fala promieniowania będzie krótsza. W powyższych wypadkach różnica
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długości fali będzie wprost proporcjonalna do szybkości poruszającej się chmury.
Wróćmy do naszej Galaktyki, do jej obrotu. Dzięki obrotowi
Galaktyki możemy badać jej dalej położone partie. Możemy
·wniknąć głębiej, niż na to pozwala absorpcja międzygwiaz
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Rys. 5. Rysunek przedstawia
schematyczną budowę naszej
Galaktyki otrzymaną na pod-

stawie badania promieniowania wysyłanego w prążku wodoru 21,1 cm. Linie przerywane oznaczają ramiona Galaktyki, o których istnieniu
nie ma jeszcze całkowitej
pewności

Galaktyka obraca się wokół osi nie jak ciało sztywne. Różne
strefy obracają się z różnymi prędkościami. Obserwujemy
w pewnych kierunkach ucieczkę gwiazd (chmur), w innych przybliżanie się. Ruch ten- z grubsza biorąc- jest tym szybszy, im dalej od nas te gwiazdy i chmury są położone. Prążki
widmowe, pochodzące od dalszych regionów naszej Galaktyki,
są w stosunku do promieniowania pochodzącego z chmur poło
żonych bliżej znacznie przesunięte zgodnie ze zjawiskiem Dopplera, wywołanym obrotem Galaktyki. Promieniowanie idące
z dalszych okolic wysyła w ten sposób prążek o zmienionej
długości fali, na którą nie reagują bliskie partie gazu.
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Reasumując powyższe wywody, z kształtu prążka możemy
odczytać natężenie promieniowania, a stąd gęstość wodoru,
szybkość

poruszania się chmur, z niej - różnicową szybkość
rotacji Galaktyki oraz odległość tych chmur i ich przestrzenne
rozmieszczenie. Typowe kształty takich prążków pokazuje
rys. 4.
Trzeba stwierdzlć, że za pomocą prążka wodoru sięgamy dalej w głąb Galaktyki niż na drodze optycznej. Badania budowy naszej Galaktyki tą metodą weszły dopiero w początkowe
stadium, jednak osiągnięcia już są olbrzymie.
Budowa Galaktyki
Holenderscy astronomowie, bardziej zaawansowani od innych
astronomów, zajmujących się badaniem struktury Galaktyki za
pomocą prążka wodoru o długości fali 21,1 cm, ogłosili pierwsze wyniki swych prac.
Obserwacje wykazały, że w pewnych kierunkach Galaktyki
kontury prążka wodoru rozdwajają się lub istnieje kilka bardzo blisko siebie położonych prążków. Wskazuje to, że materia
gazowa, w skład której wchodzi również wodór, posiada budowę kłaczkowatą. Składa się ona z szeregu chmur położonych
jedna za drugą, poruszających się z różnymi szybkościami. Występują rozległe smugi wodoru, poprzedzielane między sobą
dużymi przerwami tego gazu. Świadczy to o istnieniu ramion
spiralnych w Galaktyce. Ramiona te odznaczają się, jak wiemy,
skądinąd, dużą koncentracją materii międzygwiazdowej, dużą
ilością znajdujących się w nich gwiazd oraz zwiększoną absorpcją międzygwiazdową. Na krawędzi jednego takiego ramienia leży Słońce. Badania prowadzone w prążku 21 cm wykazały obecność innych ramion Galaktyki. Zdaje się wynikać
z tych badań, że Galaktyka obraca się wokół swojej osi tak
jakby ramiona się wlokły- skręcały. Pewne szczegóły budowy
Galaktyki odkryte omówioną metodą przedstawia rys. 5.

KRONIKA
Dalsze komety 1955 roku
(H ar ring t o n- A b e 11). (Urania XXVI, 231). Według obserwacji, dokonanych przez odkrywców kometa ta wydaje sJę być
periodyczną o elementach orbity : T = 1954 XII 18, i = 16°. 6,
a= 3. 66 j. a., e= O. 507, P = 7. Ol lat.
1955b (A b e l l) odkryta została na M t Falomar dn. l 3. IV. 1955 r. w południowo-zachodniej części gwiazdozbioru Wielkiej Niedźwiedzicy
19~5a

302

URANIA

jako obiekt 15m, bez jądra i warkocza. Jest kometą nową. Tymczasowe paraboliczne elementy jej orbity są: T= 1954 VI 19,
i
123° . 4, q = 5 . 05 j a.
1955c (A s h b r o ok -Jack s o n) 1948 IX została odszukana dn. 24. IV.
1955 r. przez G. van B i e s b r o e ck a w obserwatorium Me Donalda za pomocą 82-calowego teleskopu, w północnych rubieżach
Korony Fałudniowej jako słaby obiekt 17m
1955d periodyczna kometa W h i p p l e'a odnaleziona dn. 25. V. 1955 :r.
przez Elżbietę R o e m er w obserwatorium Licka jako mglisty
obiekt 18m w Rybach. Pojawia się po raz czwarty. P = 7 . 41 lat,
q= 2. 45 j. a., e= 0,356, i
10°.2.
l955e (M r kos). Jasna kometa widoczna gołym okiem wykryta dnia
12. VI. 1955 w Skalnate Pleso w Tatrach w zachodniej części
gwiazdozbioru Woźnicy. Wykazuje wyraźne jądro i warkocz dłu
gości 1°. Prowizoryczną jej orbitę charakteryzują liczby: T= 1955
VI 4, i= 86°.5, q= O. 538 j. a. Jest to 10 kometa odkryta w tym
obserwatorium, a 6 ;,na rozkładzie" Mrkosa. Zmiany jej blasku
śledzą systematycznie obserwatorawie Koła Warszawskiego PTMA.
Przy sposobności przypominamy znaczenie symbolów charakteryzują
cych orbi·ty komet: T - moment przejścia przez perihelium, q - odleg'ość perihelium od Słońca w jednostkach astronomicznych, a- połowa
wielkiej osi elipsy w j. a., e - mimośród elipsy, P - okres obiegu dokoła
Słońca, i - nachylenie płaszczyzny orbity do ekliptyki.
J. G.

=

=

Odszukanie zagubionego

Księżyca.

Niektóre z zewnętrznych, trudno dostrzegalnych księżyców planet
co pewien czas pomiarów ich pozycji, gdyż pod wpływem
perturbacji ze strony Sł0ńca przechodzą na nieco inną orbitę, wskutek
czego łatwo mogą być zagubione. Taki los spotkał VIII księżyc Jowisza, wykryty w r. 1908 przez M e l o t t t !ł'a za pomocą BO-centymetrowego teleskopu. Ostatni raz księżyc ten był ob.serwowany przez astronomów w r. 1941. Aby go z powrotem odkryć, P. H er g e t zastosował szybkościową maszynę rachunkową
Univac. Obliczył pozycję
księżyca w
odstępach lO-dniowych za czas 1940-80. Wyznaczył 10
nieco różniących się od siebie orbit, zużywając na to tylko 2)/, godziny pracy liczącego robota.
25. I. 1955 r. S. B. N i c h o l s o n, odkrywca X, XI i XII księżyca
Jowisza, odszukał zgubę za pomocą 21/2-metrowego teleskopu w odległości l' od miejsca wskazanego przez efemerydę. Efemeryda Hergeta
zabezpiecza obserwatorom kontrolę ruchów satelity do r. 1980.
Ten niewielki księżyc, bez nazwy, oceniany w średnicy na 50 km,
posiada jasność pozorną J.6m. Obiega planetę ruchem wstecznym raz
wymagają
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na 2 lata ziemskie w odległości średniej 23% miliona km, tj. około
60 razy większej, niż Księżyc Ziemię. Niektórzy astronomowie przypuszczają, że mamy do czynienia z byłą planetoidą , zamienioną na
satelitQ przez potężne siły grawitacyjne Jowisza. Nieznane jest "miejsce pobytu" X satelity Saturna, Themis odkrytego w r . 1904 przez
W. H . P i ck er i n g a. Okrążał on planetę raz na 20 d 20g w odległo
ści l 460 000 km. I jego należałoby odszukać,
najpierw rachunkiem,
potem za pomocą fotografii.
J. G.
Sympozjon

"Cząstki stałe

w obiektach astronomicznych"

W lipcu ubiegłego roku w Liege (Belgia) odbył si ę trzydniowy sympozjon poświęcony interesującemu zagadnieniu roli cząsteczek c i ał
stałych we wszechświecie. W sympozjonie wz i ęli udział astronomowie
z w ielu krajów (niestety brakowało Polaków). ZSRR reprezentował a
pięcioosobowa delegacja
pod przewodnictwem A m b ar c u m i a n a.
Sympozjon miał charakter roboczo-informacyjny. Referaty były k rótkie
przew a żnie lO-minutowe.
Na podstawie sprawozdan ia z sympozjonu
można stwierdzić, ze astronomia wyszła już ze stadium, gdy poza ukła
dem planetarnym interesowała się prawie wyłączn i e ciałami gazowymi - gwiazdami. Podstawowe tematy, omówione na sympozjonie,
a mianowicie: "Efekty pyłowe w widmach gwiazd', ,Pył w przestrze··
ni mi<;dzygwiazdowej", "Znaczenie pyłu w ewolucji gwiazd '', wskazują
na to wyra7nie. Omawiano również zagadnienie pyłu w Układzie Sło
necznym. Jedno z posiedzeń poświęcono zagadnieniom doświadczPń
laboratoryjnych nad pyłowymi cząstkami stałymi.
[Wg Astronomiczeskij żurnal XXXII, 198 (1955)]
K. R.
Przestrzeń międzygalaktyc:ma iródłem

fal radiowych

Moskiewski astronom I. Szkło w s k i. opracowując rachunkowo
obserw owane natężenie promieniowania radiowego, przychodząceg o do
nas rpoza Galaktyki, zwrócił uwa~;,ę na fakt, że rozkład tego promieniowan ia jest inny, niż gdyby to promieniowanie było wysyłane przez
oddzielne galaktyki. Szkłowski przypuszcza, że promien'owanie radiowe
powstaje również w przestrzeni międzygalaktycznej , gdzie mogą je wywoływać swobodne elektrony o bardzo dużych szybkościach (tzw. elektrony relatywistyczne), poruszające się w polach magnetycznych.
Istnienie słabych pól magnetycznych w Metagalaktyce jest całko
wicie możliwe. Niemal każda z galaktyk należących do gromad galaktyk
w trakcie ewolucji podlega zderzeniom z innymi galaktykami. Zderzenia takiP prowadzą do \ltraty gazu międzygwiazdowego, który w km'lcu
rozprzestrzenia się w obszarach międzygalaktycznych. Gęstość gazu mię
dzygalaktycznego można ocenić na 10-29 g/cm3. Gaz ten będzie się znaj-
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w ruchu turbulentnym, przy czym na prędkości największych elementów turbulencji Szkłowski otrzymuje 3-10 7 cm/sek. Znając gęstość
ośrodka i prędkość turbulencji oblicza natężenie międzygalakty c-znego
pola magnetycznego, otrzymując nieoczekiwanie dużą wartość H::: 10-7
gausa. Dalej oblicza intensywność radiopromieniowania i średni :1 koncentrację elektronów relatywistycznych. Dla koncentracji otrzymuje wartość l0-13 cm3.
Naszkicowane badania Szkłowskiego mają duże znaczenie, gdyż potwierdzają istnienie matE'-ii rozproszonej w przestrzeni międzyt(alak
tycznej, odkrytej niedawno inną metodą przez E i g e n s o n a.
[Wg Astronomiczeskij Zurnal 31, 533 (1954)].
A. St.
Gwiazdy

powstają

nie tylko z

pyłu

kosmicznego

B. Kuk ark i n badając rozmieszczenie przestrzenne gwiazd dłu
gookresowych (typu Mira Ceti) doszedł do intrygujących wyników.
Gwiazdy Mira Ceti, zwane inaczej zmiennymi długookresowymi,
dztelą się na kilka typów. Niektóre grupują się w pobliżu płaszczyzny
Galaktyki, należąc do tak zwanej składowej płaskiej, inne rozmie~czają się kulisto w przestrzeni (tzw. składowa sferyczna). Wielu astronomów zwracało uwagę na skłonność niektórych gwiazd zmiennych
długookresowych do grupowania s.ię w gniazda.
Kukarkin chc i ał się
przekonać, czy gwiazdy należące do składowej sferycznej równ i eż wykazują grupowe rozmiesz-czenie. W tym celu wybrał gwiazdy, które
sądząc po kr qwych zmian blasku oraz po odległościach od płaszczyzny
Galaktyki, należą do składowej sferycznej. Okazało się, że rozmieszczenie tych gwiazd również wykazuje realne skupienia.
Znając dysr;ersję prędkości
tych gwiazd dochodzi Kukarkin do
wniosku, że po upływie czasu 100 000 - l 000 000 lat takie skupienia
muszą ulec rozproszeniu. Oznacza to, że wiek gwiazd zmiennych dłu
gookresowych nie przekracza miliona lat, gdyż poza skupiskami gwiazd
typu Mira Ceti, w ogóle się nie obserwuje. Gwiazdy te są więc mł ode,
co świadczy, że proces powstawania gwiazd zachodzi również w sferycznej składowej naszej Galaktyki.
Gwiazdy zmienne długookresowe znajdują s.ię również w niektórych
gromadach kulistych. Stąd można wnioskować, że albo w gromadftch
kulistych trwa proces powstawania gwiazd, albo też wśród gromad kulistych są gromady powstałe bardzo niedawno. Kukarkin skłania się
ku drugiej możliwości.
Bardzo interesujący jest fakt, że większość gromad kulistych,
w których są gwiazdy zmienne długookresowe, nie posiada gwiazd typu
RR Lyrae. Wyjątkiem jest gromada NGC 4833, w której oprócz 2 -~wiazd
długookresowych znajduje się 6 gwiazd typu RR Lyrae, które jednak
wyróżniają się stosunkowo długimi okresami około 0,7 doby. Kukarkin
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zwraca uwagę na możliwość stworzenia klasyfikacji gromad kulistych
na podstawie długości okresów gwiazd typu RR Lyrae, która mogłaby
mieć sens ewolucyjny.
Natomiast dotychczas przyjęta klasyfikacja,
podana przez S h a p l e y a, odzwierciedla raczej różnice w wanmkach
początkowych, ponieważ nie wiąże się z obecnością gwiazd zmi.'mnych
długookresowych.

Dotychczas jedynym znanym materiałem, z którego mo~4 p•rwstagwiazdy, był pył kosmiczny. Ponieważ jednak taki pył nie występuje w dużej odległości od płaszczyzny Galaktyki, trzeba przyjąć,
że gwiazdy mogą się formować również z innych postaci materii.
Z jakich - tymczasem nie wiadomo.
Dalszą konsekwencją wyników Kukarkina jest wniosek, że klasyfikacja galaktyk H u b b l e' a również nie ma sensu ewolucyJnego,
lecz odzwierciedla jedynie różnice w warunkach początkowych.
(Wg Astronomiczeskij Zurnal 31 489 (1954)].
A. K.
wać

AE Aquarii

WiC'le danych o cechach fizycznych gwiazd uzyskujemy przez badanie gv;iazd podwójnych (zwłaszcza zaćmieniowych). Szczególną uwagę
zwracają na siebie układy ,.specjalnie ciekawe", wyróżniające s1~ spośród tysięcy innych obiektów.
Taką nicprzeciętną gwiazdą jest na
przykład znana czytelnikom Uranii gwiazda zaćmieniowa E Aurigae.
Ostatnio ukazały się prace poświęcone badaniom gwiazdy zmiennej
AE Aquarii. We Francji F. L e n o u vel i J. D a g u i l l o n dokonali
za pomocą 120 cm reflektora fotoelektrycznych obserwacji zmian blasku tej gwiazdy przy użyciu filtrów przepu"Zczających promieniowanie
w różnych dziedzinach widma. Ustalili oni, że u AE Aqr zachodzą łago
dne periodyczne zmiany jasności w granicach 11m-12m4. Jednocześnie
mają miejsce krótkotrwałe rozbłyski, szczególnie intensywne (do 1m2)
w świetle niebieskim i nadfiolecie. Zjawiska takie obserwuje się
u gwiazd tzw. rozbłyskowych
(por. artykuł A. K rus z e ws k i e g o i J. S m a k a w kwietniowym numerze Uranii).

Rys. l. Schemat układu podwójnego
AE Aquarii

Równocześnie w obserwatorium
na M t Wilson A. H. J o y opracował obserwacje widmowe tej
gwiazdy. Okazało się, iż jest to
gwiazda spektroskopowo podwójna. Składnikami układu są czerwony karzeł typu widmowe~o KO i gorący podkarzeł o wid-
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mie klasy B. Okres obiegu składników wynosi od Od 701, prawie dokład
nie tyle, co okres zmian jasności obserwowanych przez Lenouvela i Daguillona. Na niektórych zdjęciach widma AE Aqr zwracają uwagę jasne
linie emisyjne wodoru i zjonizowanego wapnia, tak charakterystyczne dla
widm gwiazd typu UV Ceti fotografowanych podczas rozbłysków.
Na podstawie tych danych Joy podaje model AE Aqr: W układzie
tym, występuje według niego zjawisko refleksu, znane w wielu ukła
dach zaćmieniowych; periodyczne zmiany jasności spowodowane są
tym, że na skutek obiegu składników zwrócona w stronę Ziemi pół
kula zimnej gwiazdy K jest raz ciemna, raz oświ~tlona przez gorącego
towarzysza. Pewne zjawiska pozwalają przypuszczać, że rozbłyski zachodzą na oświetlonej półkuli czerwonego karła. Niewątpliwie pewną rolę
musi odgrywać tu obecność drugiego składnika, ?wlaszcza jeśli weźmie
my pod uwagę jego wysoką temperaturę. Joy ocenia ją na 20 000" c.
Ten fakt m. in. może być potwierdzeniem hipotezy, że gwiazda jest
pozostałością po wybuchu gwiazdy nowej.
[Wg Ann. d'Astrophys. 17. 416 (1954). Astrophys. J. 120.377 (1954)]
JIS
Nowy fotograficzny atlas nieba
W bieżącym roku ma się ukazać pierwsza część Fotogmficznego
atlasu nieba, opracowanego przez Obserwatorium Mount Palomar.
Atlas będzie się składać z 879 par fotografii· otrzymanych za pomocą
kamery Schmidta o średnicy 122 cm. Zdjęcia mają rozmiar 36 X 36 cm
i obejmują obszary nieba 7° X 7°; każda para fotografii zawiera zdję
cia tej samej okolicy nieba w świetle niebieskim i czerwonym. Nowy
atlas będzie zawierał gwiazdy do 20m3 (wielkości fotograficzne). Wydawanie atlasu będzie zakończone w roku 1956.
[Astrophys. J. 119, 470 (1954)]
A. W.
Czy meteoryty

są szczątkami

rozbitej planety?

W układzie słonecznym oprócz planet istnieją ciała drobniejsze.
jak księżyce, planetki i meteory. Według znanej radzieckiej hipotezy
kosmogonicznej S z m i d t a, te drobniejsze ciała powstały z resztek
materii mgławicowej, która nie skupiła się w planety. Niektórzy radzieccy ko smogoniści wysuwają jednak zastrzeżenia przeciw takiemu
tłumaczeniu. Jako jeden z argumentów przytacza się fakt, że większe
meteory, które zdolne są przebić się przez atmosferę ziemską i następ
nie mogą być badane laboratoryjnie, wykazują specjalnie strukturę
wskazującą, iż w pewnym stadium ewolucyjnym ciała te były poddane
temperaturom rzędu tysiąca stopni. Wskazywałoby to raczej, iż drobne
ciała są odłamkami jakiejś rozkruszonej, wielkiej planety, w której
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istniała tak wysoka temperatura. Ostatnio dwie radzieckie
astronomki E. L u b i m o w a i A S t a r k o w a ponownie opracowały
rachunkowo tę sprawę i wykazały, że wskutek działania pierwiastków
radioaktywnych nawet stosunkowo niewielkie ciała niebieskie typu plam•tek o średnicach rzędu paru setek kilometrów zdolne były w przeszło
ści wytworzyć w swych wnętrzach temperatury dochodzące do kilku
tysięcy stopni. Znane meteoryty można więc uważać niekoniecznie za
odłamki wielkiej planety, lecz równie za odłamki małych planetek, co
jest bliższe hipotezie kosmogonicznej Szmidta.
[Wg Astronomiczeskij Żurnal 31, 429 (1954)]
K. R.

wnętrzu

rozbłyskowe w mgławicy Oriona
obserwatorium w Tonantzintla odkryto niedawno
aż 10 nowych gwiazd rozbłyskowych. Wszystkie one leżą w mgławicy
Oriona. Ma to niewątpliwie duże znaczenie kosmogoniczne. G. H ar o
i L. R T er raz a s, którzy dokonali odkrycia, zwracają uwagę na fakt,
że obszar, w którym znajdują się omawiane obiekty, zawiera znaczną
liczbę gwiazd zmiennych typu T-Tauri, tworzących tzw. asocjację typu T.
Fotwierdza się więc przypuszczenie, że gwiazdy rozbłyskowe są silnie
"spokrewnione" z gwiazdami T-Tauri.
[Wg BoLetin de Los Observatorios TonantzintLa y Tacubaya, Num. 10

Gwiazdy

W

meksykańskim

(1954)]

JIS

Badanie powierzchni gwiazd

Z powodu olbrzymich odległości, dzielących nas od gwiazd, nie moich obserwować jako tarcz., a tym bardziej badać ich powierzchni.
Tylko w przypadku najbliższych i największych ,!;wiazd udało się zmier-t:yć ich średnice (metoda interferometryczna Michelsona). Ostatnio D. S.
E van s (Płd. Afryka) opracował nową metodę badania powierzchni
gwiazd. Metoda opiera się na badaniu zmian jasności gwiazd podczas
zakryć przez tarczę Księżyca. P0dczas zakrywania gwiazdy przez brzeg
tarczy Księżyca ilość światła dochodzącego do nas od gwiazdy będzie się
stopniowo zmniejszać , dochodząc do zera przy całkowitym pokryciu
gwiazdy. Mierząc czas zakrywania i znając szybkość Księżyca, można
w prosty sposób wyznaczyć średnicę gwiazdy. Poza tym ze zmian jasności gwiazdy podczas zakrywania jej przez Księżyc można otrzymać
rozkład jasności na tarczy gwiazdy.
Mimo iż zasada metody jest prosta, zastosowanie jej wymaga przezwyciężenia wielu trudności. Można tym sposobem badać tarcze tylko
największych gwiazd (czerwonych olbrzymów) podczas ich zakrywania
przez ciemny brzeg tarczy Księżyca. Takie zakrycia zdarzają się dość
rzadko. Poza tym aparatura fotoelektryczna, za pomocą której dokożemy
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nuje się pomiaru jasności gwiazdy, musi być bardzo czuła. Również prowadzenie całej aparatury musi być bardzo dokładne.
Zrealizowanie praktyczne tej metody pomiarowej stało się możliwe
dopiero przy obecnym stanie techniki. Przedmiotem badań był czerwony
olbrzym Antares. Obserwowano cztery zakrycia tej gwiazdy: dwa
w 1950 r., jedno w 1951 r. i jedno w 1952 r. Otrzymane wyniki są bardzo ciekawe.
średnica Antaresa, otrzymana z innych pomiarów, wynosi 0,040 sekundy łuku (wielkość główki szpilki oglądanej z odległości 6 km). Czas
zakrywania gwiazdy wynosi około 0,1 sekundy. Zakrycie w dniu 13. VIII.
1952 było obserwowane z dwóch obserwatoriów - Pretorii i Capetown __,
odległych o 1500 km. Mimo różnych warunków zakrycia w obu miejscowościach otrzymano bardzo bliskie wyniki. Krzywa rozkładu jasnoś.ci
na tarczy Antaresa posiada szerokie maksimum, odpowiadające prawdopodobnie głównej masie gwiazdy, oraz szerokie "skrzydła", odpowiadające atmosferze gwiazdy. Krzywa ma wyraźną asymetrię, różną dla wyników pomiarów z poszczególnych lat. Również średnica gwiazdy (szerokość maksimum krzywej) okazała się zmienna. Wyniki z lat 1950, 1951
i 1952 były kolejno: 0,030, 0,033 i 0,043 sekundy łuku. Przez dwa lata
gwiazda zwiększyła więc poważnie swoją średnicę. Zgadza S1ię to z wynikami innych pomiarów. Antares jest nieregularną gwiazdą zmienną
o okresie około 17 000 dni. Obserwowane zmiany średnicy wskazują,
że zmiany blasku są spowodowane· pulsowaniem powierzchni gwiazdy
(podobnie jak u cefeid). Dla wytłumaczenia asymetrii krzywej rozkładu
jasności na ta•r czy gwiazdy wysunięto hipotezę, że jądro Antaresa nie
ma kulistego kształtu i jest otoczone nieregularną atmosferą.

Opisana metoda rokuje wielkie nadzieje na przysz~ość. Prawdopodobnie w miarę rozwoju techniki pomiarowej znajdzie ona szersze zastosowanie do badania powierzchni gwiazd.
A. W.
(Wg Uspiechi fiziczeskich nauk, XLIX, 489 (1953))
Petrograficzna budowa powierzchni

Księżyca

Badanie składu chemicznego ciał niebieskich, nie wysyłających wła
snego promieniowania, jest wyjątkowo trudne. Jeśli idzie o badanie
petrograficzne powierzchni Księżyca, usiłowano wyciągać pewne wnioski, badając tzw. albedo, to znaczy ułamek światła słonecznego, który
ulega odbiciu od różnych miejsc powierzchni Księżyca, lub też barwę
tych miejsc, porównując to z albedem bądź z ba:rwą tworów geologicznych, znanych na Ziemi.
Ostatnio znany leningradzki badacz planet W. S z ar o n o w zwrócił
że dla osiągnięcia prawidłowych wyników należy porównywać
powierzchnię Księżyca z powierzchnią ciał ziemskich jednocześnie pod

uwagę ,
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względem

obu cech - albeda i barwy. Przeprowadził on wiele badań
porównawczych tego typu, które wykazały niezbicie, że powierzchnia
Księżyca ma strukturę petrograficzną, różną zarówno od struktury znanych utworów skorupy ziemskiej, jak i od struktury meteorytów.
[Wg Astronomiczeskij Zurnal 31, 442, (1954)]
K. R.
Badanie granulacji fotosfery

Słońca

Jedną

z nie rozwiązanych jeszcze zagadek fizyki Słońca jest problem
granulacji fotosferycznych. Jak wiadomo, powierzchnia Słońca nie jest
jednorodna pod względem jasności, ma ona strukturę ziarnistą. Całr
fotosfera usiana jest drobnymi, szybko zmieniającymi się, jasnymi plamkami na ciemniejszym nieco tle. Widok do złudzenia przypomina powierzchnię gotującego się ryżu. Jednym z pierwszych badaczy granulacji
był A. G a n ski, który na podstawie obserwacji dokonanych przez siebie w Pułkowie ustalił, że średnica pojedynczej granuli wynosi śred
nio 1", a średni czas życia jest rzędu 5 minut. Późniejsi badacze otrzymywali wyniki nieco inne, co w pewnym stopniu można wytłumaczyć
trudnościami powstającymi przy tego rodzaju obserwacjach. Ogromną
przeszkodę stanowią ruchy powietrza w atmosferze ziemskiej, z drugiej
strony niewielka średnica kątowa badanych obiektów, leżąca na granicy
zdolności rozdzielczej narzędzi, oraz krótki czas życia granul, sprawiający,
że dwa zdjęcia dokonane w odstępie minuty nie dają możliwości identyfikacji poszczególnych granul. Względy techniczne uniemożliwiają dokonywanie tym samym narzędziem więcej niż 1-2 zdjęć na minutę.
W roku 1951. W. A. K r a t i P. D. B o ł ok a d z e rozpoczęli w Puł
kowie szereg obserwacji fotograficznych granulacji. Krat wyciąga z nich
następujące wnioski:
Rozmiary granul są rzędu 0"5 lub mniejsze; granule wykazują tendencję do łączenia się w grupy, odległości poszczególnych granul w grupie nie mogą być mniejsze niż 0"3; dużą rolę odgrywają w obserwowanych zjawiskach ciemne przerwy między granulami. Krat wysuwa przypuszczenie, że powierzchnia tych przerw zmienia się wraz z aktywnością Słońca osiągając maksimum podczas maksimum plamotwórczości.
Hipoteza ta wymaga sprawdzenia.
[Wg Izwiestia Glawnoj Astron. Obsierwatorii, XIX, no 152 (1954)]
JIS

NASZA

OKŁADKA

Obserwatorium na forcie

Skała

Stacja zamiejska Obserwatorium Krakowskiego na forcie Skała jest
najmłodszym czynnym obserwatorium astronomicznym. Dawny fort wojskowy nad Wisłą został przejęty przez Uniwersytet Jagielloński 24 maja
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1953 r. W marcu następnego roku rozpoczęto konstrukcję radioteleskopu
i 30 czerwca 1954 roku dokonano nim obserwacji zaćmienia Słońca (por.
Urania tom XXV, str. 391, 1954 r.). Są to pierwsze obserwacje radioastronomiczne w Polsce.
K. R.

OBSERWACJE
Gwiazdy zmienne
W październikowe wieczory na wschodniej stronie nieba zaczyna być
widoczny gwiazdozbiór Perseusza. Zawiera on jedną z najjaśniejszych
gwiazd zmiennych: Algola (~ Per). Jest to gwiazda zaćmieniowa, której
zmienność odkryto już 300 lat temu (są nawet przypuszczenia, że
o -?)o
już starożytni wiedzieli o zmienb- 717
c - ?96
ności Algola;
stąd jego nazwa
d - J.08
Algol diabeł). Zakres zmian
e- 308
f - J 10
blasku wynosi 2~1 2-3~'5, Algol
q-3.58
może więc być obserwowany go.
h- l "3
• - ,·oo
łym okiem. Mimo że systematycz•*
ne obserwacje tej zmiennej po•
krywają kilkusetletni okres, nie
Andrumt:fJn
wytłumaczono jeszcze całkowicie
•
przyczyn zmian okresu zmien~Per
•
•
ności tej gwiazdy. Pożądane są
systematyczne obserwacje miniTno nqut11m
mów Algola, tym bardziej że mało kto tym się zajmuje. Obserwo•9
wać należy 4,5 godziny przed i po
minimum. Na podanej poniżej
mapce wszystkie gwiazdy są wi•
Ani!$
doczne gołym okiem. Opracowyobserwacji Algola jest
L-------------------~· ~----~ wanie
trudniejsze, gdyż trzeba tu już
Rys. l. - Okolica (3 Persei
uwzględniać
wpływ
ekstynkcji.
Momenty minimów Algola są podawane w kalendarzyku astronomicznym na końcu numeru Uranii.
W październiku mają przypaść maksima dwóch zmiennych długookre
sowych: R And i T UMa. Przewidywane momenty maksimum są odpo-
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wiednio: 14. X. i 19. X. Obserwacje poprzednich maksimów tych gwiazd
wykonane w Warszawie wykazują dość dobrą zgodność momentów wyliczonych i zaobserwowanych. Obie gwiazdy są łatwo dostępne dla lornetek. Wskazówki do obserwacji zmiennych długookresowych były zamieszczone w Uranii (nr 8, 1955 r.).
Podajemy jak zwykle przewidywane momenty minimów RZ Cas
(mapka była zamieszczona w numerze 6 Uranii z br. na pa-ździernik) :
RZ Cas:
X

2d 22h40m
8 22 00
14 21 30
20 21 00
26 20 30

są przybliżone
środkowo-europejskim).

(podane

momenty w czasie

Andrzej Wróblewski

Meteory
10 października w południe przypada maksimum czynności okreso-

wego roju Drakonid (gamma), związanego z kometą G iacobini-Zinner,
o okresie obiegu 6,6 lat. W roku 1926 Ziemia pneszła przez orbitę komety
Giacobini-Zinnera na 70 dni przed przejściem komety przez ten sam
punkt orbity, w dniu tym obserwowany był intensywny deszcz meteorów. Następne przecięcie orbity tej komety przez Ziemię m iało m iejsce
9 października 1933 roku, obserwowano wtedy ogromną ilość meteorów,
dochodzącą do 400 na minutę. W roku 1939 Ziemia przec1ęła orbitę
136 dni przed kometą, w roku tym nie obserwowano deszczu meteorów.
W roku 1946 obserwowany deszcz Drakonid był bardzo obfity: ilość
meteorów zarejestrowanych (za pomocą radaru) w ciągu godziny wynosiła trzynaście tysięcy, wtedy Ziemia przecięła orbitę komety 15 dni
po przejściu komety przez ten sam punkt. Z tej krótkiej historii obserwacji Drakonid można wyciągnąć wniosek, że rój ten jest młody, materia meteorowa jest rozłożona gęsto na pewnym niewielkim odcinku
jego orbity. Obliczenia dokonane na podstawie obserwacji statystycznych z roku 1933 i 1946 oceniają szerokość orbity roju na 650 000 km.
Obserwacje wizualne tego roju w 1955 roku będą utrudnione przez
to, że jego maksimum przypada w południe, okres zaś czynności Drakonid wynosi niecałą dobę. Teoretyczny radiant roju ma współrzędne:
rekt. 17h 42m, dekl. +540.
Oprócz Drakonid prosimy obserwować następujące roje:

Nazwa roju

Współrzędne

rekt.
h

Eta Ari
lambda Cet
Zeta Tau
Orionidy
Eta Tau

radiantu

Okres

dekl.
m

2,08
3,00
5,36
6,00
3,44

+
+
+
+
+

czynności

o

20
10
24
14
24

11
13
14
14
15

-

27
24
21
26
20

październik

"

"
"

Andrzej Pacholczyk
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DUsAN KALAB-PAWEŁ SOMMER
Ludowe Obserwatorium w Prościejawie Zmiany

południowej

c.

S. R.

czapy polarnej Marsa. w opozycji 1954

Ludowe Obserwatorium w Prościejawie przeprowadzało w okresie
od 2. V. do 23. VIII. 1954 r. obserwacje Marsa wizualnie i fotograficznie.
W pracy tej uzyskano ponad 120 rysunków planety i kilkadziesiąt do-

Jj•-l-11----l----------+-------t-----+
l
l

l

l
l
l
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Bez fillru
Przez filtr czerwony - ·--zielon!f
• ióTty

-~

5o··~----~1---------+--------~--------+

Rys.

30. VII
16.V.
31. V.
30 VI.
l. Wykres zmian szerokości areograficznej południowej
polarrnej na Marsie w roku 1954

23 VI/f
czapy
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brych zdjęć fotograficznych, wykonanych na filmie zwykłym i barwnym,
bez filtru i z filtrami barwnymi. Do obserwacji użyto głównego reflektora obserwatorium. o średnicy zwierciadła 33 cm (l: lO), stosując powiększenie 208 do 310 X.
Równocześnie przeprowadzono doświadczalne obserwacje w spolaryzowanym świetle oraz fotografowano widlno Marsa, Wenus i Antaresa
(alfa Niedźwiadka) celem sprawdzenia efektywnej długości fali w widmie
spektralnym Marsa.
Głównym punktem programu obserwacji opozycji 1954 było systematyczne rysowanie planety z zastosowaniem barwnych filtrów, jak:
niebieski, fioletowy, czerwony, pomarańczowy, żółty i zielony. Jednym
z zadań tej pracy było wyznaczenie zmian południowej czapy polarnej
w różnych barwach widma. W systematycznych pracach nad tym problemem brali udział: Paweł S o m m er, Du~an Kala b i Adolf N c ck a 1·. Szczegóły powierzchni Marsa były rysowane na drukowanych
formularzach z krążkiem o średnicy 40 mm. wyobrażającym tarczG planety.
Areograficzną szeroko~ć brzegu czapki polarnej wyznaczaliśmy z ryp
sunków lJOslugując się zależnością cos !f "
; gdzie <r.- areograficzna
D

szerokość czapki polarnej, d - średnica
D - całkowita średnica tarczy planety

czapki odmierzona z rysunku,
na rysunku. Celem szybszego
liczenia zestawiono specjalny nomogram. Zwrócono też specjalnie uwagę
na krótkookresowe zmiany w rozmiarach południowej czapy polarnej,
.zachodzące na skutek zmieniającej się intensywności nasłonecznienia powierzchni planety. Według naszych obserwacji, zmiany aerograficznej
szerokości czapy podczas opozycji 19H roku wahały 8ię od 54 do 74,5".
Zasadniczo najmniejszą przestr.<:eń zajmuje czapa obserwowana przez
filtr czerwo::~y, natomiast największą w barwie zielonej i niebieskiej.
Od 16. V. de 30. V. areograficzna szerokość czapki rośnic (czapka się
zmniejsza), zwiększa się ona znowu do 12. VI. 1954. a dalsze szybkie
zwiększanic osiąga maksimum dnia 21. VI. 1954 (czapka jest w tym dniu
największa w świetle zielonym i żółtym). Od 21. VI. 1954 zaczyna szybko
ubywać czapki we wszystkich barwach (areograf1czna szerokość z powrotem rośnie). Proces ten trwa do końca naszych obserwacji. Interesujące jest też, że prawie około 20. VI. 1954 po długim czasie zwiększyła
się aktywność Słońca (powstawanie plam).
Wykres wahań w rozmiarach południowej czapki polarnej na Marsie
w roku 1954 opracowano na podstawie ciągu obserwacji P. Sommcra.
Przeciętny błąd w określeniu arcogr.arficznej szerokości, wyprowadzonej
:z obserwacji, jest dla różnych filtrów różny: przy obserwacji bez filtru
wynosi ± 1,5° areograficznej szerokości, prz-ez filtr żółty ± 0,5 11 , czerwony ± 1o. Wobec tego, że wahania roz.miarów czapki polarnej uwidocznione na wykresie nie wynikają z błędu obserwacji, są one realne
i powstały na skutek zmian intensywności słonecznego oświetlenia powierzchni planety.

PYTANIA

ODPOWIEDZI

O "granicy Roche'a" i jej znaczeniu dla astronautyki
(Odpowiedi na pytania ob. Stefana C.;echa :

Pylan1e l.
Co należy rozumieć pod

........

poj~ciem:

Dqbrówki Łubniańskiej)

,.g1·anica Rochc'a ''?
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Pojęcie

"granicy Roche'a" powstało w związku z rozważaniami nad
istnienia ciekłego satelity, krążącego wokoło planety.
Chodzi tu o zagadnienia z tak zwanej teorii równowagi figur, a w szczególności o to, jakiego kształtu musi być ciekły satelita, który obiega
planetę po drodze kołowej i jest do niej zwrócony stale tą samą stroną.
Scisłe rozważania matematyczne na ten temat przeprowadził już w zeszłym stuleciu R o c h e i stwierdził, że taki ciekły satelita może istnieć
o ile odległość jego od planety nie będzie mniejsza niż pewna odległość
graniczna. Tę odległość graniczną nazywamy "granicą Roche'a''. Zależy
ona od wielkości planety oraz od gęstości planety i satelity.
Wytłumaczenie, dlaczego ciekły satelita nie mógłby istnieć w odległości mniejszej
niż
granica Roche'a, jest następujące. Istnienie
w stanie równowagi stałej ciekłego satelity jest uwarunkowane tym,
że siły wzajemnego ciążenia do siebie cząstek satelity są większe od sił
odrywających te cząsteczki od siebie.
Otóż po przekroczeniu granicy
Roche'a siła odśrodkowa , wynikająca z ruchu wirowego satelity (według założenia satelita obraca się naokoło siebie w tym samym czasie,
w którym obiega planetę), oraz siła rozrywająca przyciągania planety
(planeta przyciąga silniej bliżej położone do niej cząstki satelity.
a słabiej bardziej oddalone - działa przeto rozrywająco w kierunku
do planety) przezwyciężyłaby siłę skupiającą cząsteczki płynnej matE>rii. W wyniku siła ciężkości w takim satelicie skierowana byłaby na
zewnątrz i ciekły satelita musiałby się rozlecieć.
Ciekawą jest rzeczą, że warunki "granicy Roche'a" są spełniane w naszym układzie słonecznym, albowiem wszystkie księżyce naszego układu
nie przekraczają tej granicy, odpowiedniej dla danej planety i jej księ
życa, a krążą nawet daleko poza nią. Nie znamy dokładnie gęstości
wielu satelitów, ale w przypadku jednakowej gęstości planety i satelity
wzór na granicę Roche'a daje wartość 2,44 promienia planety, gdy odpowiednie najmniejsze odległości satelitów wynoszą: V księżyc Jowisza 2,55 i Phobos Marsa 2,70. Dla Ziemi i naszego Księżyca granica Roche'a,
po uwzględnieniu gęstości Ziemi i Księżyca, wynosi 2,86, a tymczasem
odległość między ciałami wynosi około 60 promieni Ziemi.
Znamy również przypadek spełniający " granicę Roche'a'' z drugiej
strony. Są to pierścienie Saturna, które znajdują się wszystkie wewnątrz tej granicy. Odległość krawędzi zewnętrznej zewnętrznego pierścienia wynosi 2,30 promienia planety, gdy tymczasem najbliższy księ
życ Mirnas krąży dokoła Saturna w odległości 3,11 promienia płanety.
To dowodzi, że pierścienie nie mogą być zbudowane z jednolitej
ciekłej materii, a jeżeli takie kiedyś były (co jest bardzo prawdopodobne) to musiały rozlecieć się na drobne bryłki, które następnie skrzepły.
Zgadza się to z budową pierścieni, rozpoznaną na drodze obserwacyjnej
i uzasadnioną teoretycznie.
możliwością
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tu zagadnienie, czy satelita stały mógłby 'j.stnieć
granicy Roche'a. Spójność cząsteczek ciała stałego może
się przeciwstawić siłom rozrywającym, jednak rozmiary ciała stałego nie
mogą przekroczyć pewnej granicy wielkości. Wnosimy to stąd, że siły
spójności cząsteczek wolniej rosną niż: siły odrywające te cząsteczki od
siebie - o ile bierzemy pod uwagę coraz większe wymiary ciała stałego. Stąd wynika, że na odległości mniejszej niż granica Roche'a może
istnieć stały satelita, ale rozmiary jego muszą być ograniczone. Warunki
te właśnie doskonale spełnione są przez bryłki pierścieni Saturna, a także
ewentualnie przez satelity niedalekie granicy Roche'a, równej 2,44 promienia planety - w przypadku jednakowej gęstości planety i satelity i większej niż 2,44 promienia planety, gdyby gęstość satelity była mniejsza od gęsiości planety. Satelity te bowiem są niewątpliwie małymi (co
najwyżej paręset kilometrów średnicy), stałymi ciałami.
Występuje

trwale

wewnątrz

P y t a n i e 2.
Jakie są skutki dla ciał niebieskich o
jących granice Roche'a?

O

różnych

masach przekracza-

dpowiedż:

Odpowiedź

na to pytanie wynika z treści poprzedniej odpowiedzL
Mianowicie, dla ciał ciekł y ch przekroczenie granicy Roche'a przez
zbliżenie się do masy grawitacyjnej powoduje rozpad tych ciał. Sprawa
natomiast przekraczania przez ciała stałe granicy Roche'a - co jest
typowym przypadkiem w rzeczywistości jest bardzlej skomplikowana. Stałość równowagi wewnętrznej w tych ciałach zależy od wielu
czynników, jak wielkość, kształt, gęstość, spójność wewnętrzna cząste
czek itd. Ponieważ siły spójności wewnętrznej są na ogół w ciałach
stałych bardzo duże, przyciąganie więc masy grawitacyjnej w zwykłych
przypadkach powoduje jedynie niewielkie odkształcenie ciała stałego,
zgodne zresztą z teorią przypływów. To odkształcenie zachodzi i na
odległościach większych niż granica Roche'a, a jest tym większe, im
mniejsza jest odległość między ciała1ni. Dopiero w bardzo małych
odległościach i odpowiednio dużych rozmiarach ciała stałego o stosun kowo małej spójności wewnętrznej może nastąpić rozerwanie teg<>
ciała na drobniejsze części, które spełniałyby wtedy warunek przewagi
sił spójności nad siłami rozrywającymi.
Próbne przeliczenia zachowania się ciał stałych w bezpośrednim
dużych mas grawitacyjnych
wykazały, że stałość równo;wagi wewnętrznej w tych ciałach najłatwiej może być zachwiana
przy samej powierzchni masy grawitacyjnej, ale tylko dla odpowieddnia dużych ciał. Tak na przykład (S u b b o t i n, J e f re y s), kula
o średnicy 400 km, o własnościach granitu, może przelecieć prawie stycznie do powierzchni Jowisza i nie ulegnie jeszcze rozerwaniu.
sąsiedztwie
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P y t a n i e 3.
wypływają

Jakie wnioski dla astronautyki
Roche·a:

z

istnienia

granicy

Odpowiedź:

rozważań powyższych wynika od razu, że nie zachodzi, praktycznie biorąc, żadn0 niebezpieczeństwo prz.ekroczema granicy Roche'a dla
pojazdu międzyplanetarnego. Według wszelkich przypuszcze1'l wielkość
pojazdów. ich spójność wewnętrzna i inne cechy charakterystyczne b~dą
bardzo odległe pod względem ilościowym od stanu krytycznego, grożą
cego rozerwaniem pojazdu nic tylko na granicy Rochc'a, ale i" w najbliższym otoczeniu planety.

Z

Maciej Bielicki

Z KORESPONDENCJI
Teleskop zwierciadlany czy

zwierciadłowy?

Właściwości języka polskiego, a w szczególności znaczenie końcówek
form przymiotnikowych, przemawiają za nazwą .,teleskop zwierciadło
wy", aczkolwiek dotychczas używa się zwykle określenia ,.zwierciadlany '·.

jak zwierciadlany, !<wietlany, WtOS!1lany. źródlany,
przedmiotowi tylko pewne podobieństwo lub
tylko niektóre (pewne) cechy rzC'czownika, od którego SI~ utworzyły (tj.
pewne cechy zwierciadła, światła wiosny. źródła) .
Przymiotniki,

przypisują

określonemu

Natomiast przymiotniki zwierciadłowy, świetlny, wiosenny, źródłowy
istotne i pełne cechy odpowiedniego rzeczownika, od którego
zostały utworzone .
Teleskop, który w głównej swej części jest autentycznym zwierciadłem (wklęsłym), winien nazywać się .. zwierciadłowym'·.
wyrażają

...

Wydaje mi

że przymiotnik .,zwierciadlany" (jak rówvi c ż wiojest wytworem języka poetyckiego z okresu romantyzmu (.. zwierciadlane wód roztocze") i zastosowanie jego w dziedzinie
techniki nie jest właściwe.

śniany,

się,

świetlany)

Antoni

Skrzypkow.~ki

-

Różvca

Od redakcji
Bieżący numer wydajemy
bez ilustracyjnej wkładki kredowej.
W zamian za to przygotowujemy niespodziankę w numerze styczniowym.
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KALENDARZYK ASTRONOMICZNY
miesiąc październik

1955 r.

opracowany pod kierunkiem K. Kordylewskiego.
Wszystkie zjawiska podano w czasie środkowo-europejskim.
l. do 31. Obie planetki obserwowane w ubiegłym miesiącu są nadal.
osiągalne przez lunety: Eunomia, która będzie w przeciwstawieniu ze Słońcem w dniu 3. XI., jako gwiazda 8 wielk. w okolicy
gw;iazdy zmiennej Algola w Perseuszu oraz Letitia, która będzie
w przeciwstawieniu w dniu 29. X., w pobliżu gwiazdy znniennc}
ornikron Wieloryba (Mira) jako gwiazda 9 wielk. gwiazdowej.
l. 15h Merkury nieruchomy w rektascensji, jest niewidoczny.
4/5. Na lewo powyżej Księżyca przez lornetkę widać P\cjady, gromadę gwiazd w Byku.
5/6. Księżyc znajduje się w pośrodku pomiędzy Plejadami, :śWiecą
cymi na prawo powyżej Księżyca, a Hyadami z jasnym a czerwo-·
nym Aldebaranem, na lewo poniżej Księżyca.
8. Nad ranem z nastaniem brzasku astronomicznego (tzn. gdy pojawi się pierwsze pojaśnienie nad wschodnim horyzontem) odszukać można; Marsa nisko na wschodnim niebie, jako crerwoną
gwiazdę drugiej wielkości.
W odstępie mniejszym niż średnica
tarczy Księżyca na prawo od Mar.sa dostrzec można gwiazdę
czwartej wielkości beta Panny.
8. lOh Merkury w nicwidocznym złączeniu z Wenus w odstępie 4 0 •
819. Powyżej na lewo od Księżyca w ostatniej kwadrze znajduje się
para jasnych gwiazd: Kastor i Polluks, poniżej zaś Księżyca
świeci Prokyon, alfa Małego Psa.
8 do 10. Rój gwiazd spadających Drakonid (Giacobinid) z radiantem.
w pobliżu gwiazdy ksi Smoka (Głowa Smoka) w ostatmch latach
objawiał się bardzo skąpo. W br. warunki obserwacji są dogodne.
9. 23h Uran w złączeniu z Księżyccm w odstępie 4° na północ.
9/10. Po północy powyżej Księżyca znajdziemy gwiazdy
Bliźniąt:
Kastora i Polluksa, poniżej na prawo: Prokyona, a poniżej na
lewo od Księżyca: jasnego Jowisza wraz ze znajdującym się około
4o bardziej na lewe Regulusem, gwiazdą pierwszej wielkości Lwa.
Różnica jasności pomiędzy Regulusem a Jowiszm wynosi przeszło 2 i pół wielkości, a w ciągu
najbliższych miesięcy
Jowisz
pojaśnieje jeszcze o prawie jedną wielkość gwiazdową.
10. 1Bh Merkury w niewidocznym złączeniu z Kłosem Panny.
10111. Na lewo od Księżyca świeci Jowisz i dalej na lewo Regulus.
Leżący sierp Księżyca uzupełniony jest do pełnej tarczy widocznym już światłem popielatym, htóre będzie coraz ·wyraźniejsze:
aż do 14. X
11 do 23. Przy wyjątkowo czystym i czarnym niebie doszukiwać się
można przeciwświecenia zodiakalnego jako bardzo słabej poświa 
ty, poniżej gwiazdy eta Ryb, zwykle najlepiej widocznej po pół
nocy (p. Urania r. 1951, str. 21).
11. gh Wenus w niewidocznym złączeniu z Neptunem w odstępie 10 •
11. 17h Jowisz w złączeniu z KSiiężycem w odstępie 60 na północ .
W drugiej połowie nocy zobaczymy Jowisza świecącego powyżej
Księżyca,
na lewo zaś nieco ponjżej Jowisza widać Regulusa.
13. 22h Merkury w dolnym złączeniu ze Słońcem mija tarczę Słońca
w ods~pie 20 na południe od jej środka, będąc w przestrzeni
pomiędzy Słońcem a Ziemią.
14. do 29. Nad ranem przed nastaniem świtu mamy ostatnią w tym rokiJ.
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sposobność
jako słaba

do obserwacji światła zodiakalnego, zaznaczającego się
smuga na wschodnim niebie na tle gwiazdozbiorów Raka

i Lwa.
14. O świcie udać się może odszukanie Ma.r;;.a r..a rannym wschodnim,
niebie w odstępie 6° na lewo powyżej wąskiego sierpa Księżyca,
przy którym widać resztę tarczy w świetle popielatym. Mars jest
gwiazdą drugiej
wielkości i będzie
w złączeniu z Księżycem
o godz. 10 przed południem.
15. 16h Merkury w niewidocznym złączeniu z Księżycem w odstępie
4° na północ.
15. do 25. Pojawiają się gwiazdy spadające z. roju Orionid promieniujące z okolicy gwiazdy ni Oriona.
Największe
nasilenie spodziewane jest 20. X nad ranem.
16. 12h Neptun w niewidocznym złączeniu z Księżycem w odstępie
50 na północ.
W/17. lh Wenus w niewidocznym złączeniu złączeniu z Księżycem
odstępie 4° na północ.
18. 6h Saturn w niewicznym złączeniu z Księżycem w odstępie 5°
na północ.
18. 6h Saturn w niewidocznym złączeniu z Księżycem w odstępie 5o
wąski stojący sierp Księżyca ze światłem popielatym, a na lewo
poniŻlej niego widoczny jest Antares. światło popielate śledZiić
można i w następne dwa wiec:wry.
22. 5h Neptun w złączeniu ze Sł01'lcem.
22. 7h Merkury jest nieruchomy w rektascensji i zaczyna być widoczny na rannym wschodnimi niebie. Na razie jest dość słaby,
bo tylko pierwszej wielkości, niedużo jaśniejszy od gwiazdy alfa
Panny (Spika), którą przez lornetkę odszukać można poniżej na
lewo od Merkurego. w lunecie widać wyraźny sierp, odpowiadający fazie po dolnym złączeniu ze Słońcem
24. 6h Słońce wkracza w znak zodiakalny Skorpiona. Tarcza Słoń
ca zaś najprzód w dniu 31. X przejdzie z gwiazdozbioru Panny
do Wagi, a dopiero 23. XI wkroczy do gwiazdozbioru Skorpiona
inaczej Niedźwiadka).
24. 16h Wenus w niewidocznym złączeniu z gwiazdą alfa Wagi w odstępie zaledwie 1'.
26. 12h Uran w kwadraturze ze Słońcem, jest osiągalny w drugiej
połowic nocy.
26. X do 16. XI. Z gwiazdozbioru Byka promieniują gwiazdy spadające z roju Tauryd,
29. 12h Merkury w największej elongacji zachodniej w odstępie 19°
na zachód od Słońca. Jest rano dość dobrze widoczny mając już
jasność minus 1/3 wielk. W lunecie widać w tym okresie dokład
nie połowę tarczy. W odstępie mniejszym niż 10° poniżej Merkurego odszukać można gwiazdę słabszą o przeszło półtorej wielkości od
niego: Kłos Panny.
30. 23h Wenus w niewidocznym złączeniu ze Saturnem w odstępie 2 0 30/31. W drugiej części nocy zauważymy, że Jow.i sz w swym ruchu
na tle gwiazd znacznie zbliżył się do- Regulusa, od którego dzieli
0 . Jowisz pojaśniał i różni się od Regulusa
go jeszcze odstęp
już o prawie 3 wielk.
Minima. Algola: 1955 X. 1d 18h.3; 13d 5h.6h; 16d 2h.4; 18d 23h.2; 21d 20h.O
oraz 24d. 16h.8.
Minima główne Beta Liry: 1955 X. 3d 24h; l6d 22h oraz 29d 2lh.
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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.
0 - satelita niewidoczny, gdyż znajduje się na tle tarczy Jowisza.
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PLANETY

MERKURY
Data

Ih czasu
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Dla odazukania planetki należy w ciqgu azeregu pofodnyeb wieczorów wykonać dokładne
ryaunki z wezyetkimi nawet najełabezymi gwiazdami doatrzegalnymi przez używani\ lunet~
w okolicy nieba wakazanej przez wapółrz:~dne planetki. Prz.ez: porównanie ryaunków znaleźć JboŻna planetkę jako t'! apoóród gwiazd, która zmieniała awe położenie z dnia na dzień
Jednakowo w tym aamym kierunku.
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S e kretariat Koła j est cz: nny w
Politechnlki Gdańskiej

1955 r.

p oniedziałki

i piqtki w godz. 17 do la

Zakładzie

Gliwice - 1. Sekretariat Kola jest czynny w poniedziałki i czwartki godz. 1&---1•
w Gliwicach, ul. Sobieskiego 26 , inż. T. Adamski, teł. 49-77.
2. Biblioteka jest czynna przy Sekretariacie.
3. Pokazy nieba odbywają się w każdy bezchmurny wieczór po uprzednim telefonicznym porozumieniu s ię:
Gliwice - ul. Sobieskiego 26, te!. 49-77 - inż. T . Adamski.
Ruda SI. - ul. Obrońców Stalingradu 32, te!. 524-67 i 524-69 - J. Kasza.
Stalinogród-Dąb ul. Wlejska 7, te!. 319-87 - Jan Palt.
Miesięczne zebrania sekcji instrume ntalnej odbywają się co miesi<ic w każd~
drugą sobotę o godz. 17.30 w Stalinogrodzie w Pałacu Młodzieży im. Bieruta.
&:raków - Sekretariat Kola jest czynny w poniedziałki i czwartki w godz. 17-1!1•
w lokalu Koła, ul. L. Solskiego 30/ 8.
Biblioteka Kola jest czynna w poniedziałki l czwartki w godz. 18-19.
Lódi - 1. Sekretariat Kola jest czynny w każdy poniedziałek w godz . 18-19, uL
Moniuszki 4a (MDK) pokój 337.
Newy Sącz - Sekretariat Kola jest czynny we wtorki l piątki w godz. 17-le.
w lokalu Koła, ul. Jagiellońska 50a.
Poznań l. Sekretariat Koła jest czynny we wtorki l czwartki w godz. 17-le,
w lokalu Koła, ul. Chełmońskiego 1, te!. 74-41.
2. Publiczne pokazy ni e ba odbywać się będą w każdy po godny wieczór wtorkowy l czwartkowy do godz . 22, w Dostrzegalni P . T . M <\ . w P:nku im. Ka-.
sprzaka (przy Palmiarni).
3. Odczyt doc. dra Fr. Koc b"le pt . .,Gwiazdy zmienne "
dokładny terrola
podany zostanie do wiadomości w prasie.
Teruil - 1. Sekretariat Koła i biblioteka są czynne w poniedziałki i czwartkł
w godz. od 18-20 oraz w soboty w godz. od 17-19 w lokalu Kola przy ul. M.
Kopernika 17.
2. W każdy pogodny wieczór czwartkowy lub sobotni, o godz. 19 wyruszyć
można T. lokalu Kola na pokaz nieba .
3. Dnia 10. X. (poniedziałek) godz. 18 odczyt pt. "Zastosowanie astronomit
w życiu współczesnym".
dnia 24. X . (poniedziąłek) godz. 18 odbędzie się odczyt pt. .,Gwiazdy spadające " .

Warszawa - 1. Sekretariat Koła i Sekcje: Obserwacyjna, Odczytowo-Pokazowa,
Instrumentalna i Meteorytyki - czynne są we wtorki, czwartki i soboty od
godz. 18-21. Biblioteka Koła czynna jest w czwartki od godz. 19-21.
2. Telefon Koła: 8-56-72.

Składka członków zwyczajnych wynosi 24.- zł za rok kalendarzowy,_ a człon
kc5w-kan"d ydaiów (uczniowie szkół średnich) 8.- zł za rok szkolny. Członkowie
nowowstępujący wypełniają deklarację przystąplenia · i wpłacają jednorazow~
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LEOFOLD INFELD -

Warszawa

TEORIE GRAWITACJI NEWTONA I EINSTEINA
Zwykle rozróżnia się tzw. teorię względności szczególną
i ogólną. Teoria względności ogólna jest znacznie trudniejsza
do zrozumienia .aniżeli teoria szczególna. Tutaj interesuje nas
przede wszystkim teoria względności ogólna, sformułowana powoli, nie bez błędów początkowych, w latach 1911-1916 przez
Einsteina. Teoria ta usiłuje po raz pierwszy od czasów newtonowskich zrewidować zagadnienie grawitacji. Źródłem tej teorii, jak każdej zresztą teorii fizycznej jest chęć lepszego zrozumienia otaczającej nas rzeczywistości; w tym wypadku chęć
lepszego zrozumienia zjawiska grawitacji, zjawiska ruchu ciał
niebieskich.
Teoria newtonowska wprowadza bardzo ważne pojęcie.
a mianowicie pojęcie układu inercjalnego. Układ doskonale
inercjalny w przyrodzie nie istnieje. Układ kopernikański jest
bardziej inercjalny a.niżeli układ związany z Ziemią; układ prawdziwie inercjalny nie istnieje i należałoby jego pojęcie wyrugować z nauki. Teoria, która nie używa pojęcia układu inercjalnego, byłaby prostsza aniżeli ta która opiera się na pojęciu tego
układu, któremu nic w rzeczywistości nie odpowiada. Ale aby
wyzbyć się tego pojęcia musimy stworzyć nową teorię. Teoria
względności jest taką teorią, która jest wprawdzie logicznie
prostsza, ale dla której ł-ańcuch rozumowań wiodący od obserW2cji do opisu naszego świata rzeczywistego jest znacznie dłuż
szy. Jak zawsze, zakładając mniej musimy więcej dedukować .
Tak samo było i dawniej w wieku XVII, gdy z teorii newtonowskiej wywnioskowaliśmy prawa Kepiera jako prawa przybliżone.
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sprawa prostoty założeń nie jest jedyną
o znaczeniu teorii. Rozwój nauki wykazuje
nieustannie, że każda teoria ma tylko ograniczony zakres stosowalności. Rzeczywistość ukazuje się oczom badacza coraz
trudniejsza do opisu. Fostęp nauki odkrywa granice stosowalności dawnych teorii. Pozostają one słuszne, a.le tylko w ramach
zakreślonych przez rozwój fizyki. Szukamy nowych teorii, które
ujmowałyby nowe fakty doświadczalne, które lepiej opisywałyby rzeczywistość aniżeli teorie dawne. I znowu stwierdzimy,
że nowe teorie również mają granice stosowalności i znowu
będziemy musieli się wspinać wzwyż do nowych teorii, do nowego opisu ota. czającego nas świata. W ten sposób wiecznie
poprzez nowe odkrycia, błędy, rozczarowania i znowu jeszcze nowsze odkrycia, szukamy absolutnej prawdy, ostatecznego
opisu naszego świata materialnego wiedząc, że jest to miraż
osiągalny tylko w określonych granicach, ale w rzeczywistości
osiągalny z coraz to lepszym przybliżeniem. W ten sposób
przed ludzkością stoi cel: poznanie naszego świata materialnego, poznani.e praw nim rządzących. I inny cel również
ważny: wykorzystanie tych praw dla dobra i szczęścia ludzkości. Ale powróćmy do teorii v,rzględności; jak każda dobra teoria musi być ona drogowskazem w tej dziedzinie, w której zawodzi dawna teoria newtonowska. Powiemy później, czy i w jakim stopniu teoria względności zadanie to spełnia.
Z::t.leży nam tutaj nie na tym, aby teorię względności wytłumaczyć, ale aby wyjaśnić jej stosunek do teorii newtonowskiej i kopernikańskiej. Dlatego skoncentrujemy się na fragmentarycznym tylko omówieniu pewnych cech tej teorii.
Musimy teraz na chwilę porzucić zagadnienie teorii względ
ności i wtrącić nawiasowo pewne rozumowanie bardzo ważne
dla naszego tematu. Dotyczy ono struktury fizyki matematycznej. Powodem naszych uwa.g jest fakt, że pewne zagadnienia
oczywiste dla fizyka, są często trudne do zrozumienia dla filozofa. Współpraca pomiędzy fizyką a filozofią wymaga spokojnego i rzetelnego wyjaśnienia tych zagadnień. To co tutaj powiem -tak mi się wydaje - zaaprobuje prawie każ2.y fizykteo.retyk. Zależy mi na tym aby było usunięte pewne nieporozumienie, które często się przejawia w literaturze. Wydaje mi
się, że nie jest zbyt trudne sformułowanie tego zagadnienia
tak, aby było ono zgodne z założeniami materializmu dialektycznego.
Musimy odróżnić stmkturę matematyczną prawa fizycznego
od jego treści fizycznej. Powodem wielu nieporozumień jest
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tych dwóch ważnych, ale różnych poJęc.
to na przykładzie. Mamy jakieś proste równanie
matematyczne, które opisuje nam na przykład ruch wahadła
o małych wychyleniach. Równanie o takiej samej strukturze
matematycznej opisuje nam drgania widełek stroikowych, drgania prądu elektrycznego lub drgania elektronów. Byłoby oczywiście nonsensem powiedzieć, że wahadło to jest to samo, co
v.idełki stroikowe. Struktura matematyczna równania nic nam
nie mówi o fragmencie rzeczywistości, który opisuje, dopóki
występujących w tym równaniu symboli matematycznych nie
zwiążemy z rzeczywistością. Symbole występujące we wzorach
matematycznych reprezentują pewne wielkości w naszym świe
cie rzeczywistym. Dopóki tej reprezentacji nie ustalimy, teoria
nasza jest teorią abstrakcyjną, ma określoną strukturę matematyczną, ale nie ma żadnej treści fizycznej. To nie znaczy, że
struktura matematyczna nas nie interesuje, przeciwnie - inteTesuje nas ona bardzo, bo gdy znamy dobrze strukturę matematyczną teorii (np. gdy znamy rozwiązanie jakiegoś równania róż
niczkowego), gdy wiemy, czym jest ten fragment rzeczywistości, to możemy szybko z teorii tej wyciągnąć wnioski już na
podstawie dedukcji i znowu przetłumaczyć te związki na język
opisujący ów fragment rzeczywistości. Równania matematyczne
plus związani.e ich z rzeczywistośCią dają nam teorię fizycwą.
Teoria taka opisuje rzeczywistość poprawnie, jeżeli wnioski
wyciągnięte na płaszczyźnie matematycznej, a potem zinterpretowane fizycznie, okazują się zgodne z doświadczeniem. Wtedy
teoria jest dobrym opisem fragmentu naszej rzeczywistości, dopóki dalsze badania nie wskażą, że teoria ta prowadzi do
sprzeczności z doświadczeniem i że trzeba ją zmienić. Tak więc
każda teoria fizyczna musi być scharakteryzowana nie tylko
przez strukturę matematyczną, ale poprzez łączność tej struktury matematycznej z fragmentem świata materialnego, do którego się ona odnosi. Aby dać konkretny przykład: zasady mechaniki newtonowskiej można sformułować w formie równań
odnoszących się do pewnego układu. Ale te związki matematyczne stają się teorią fizyczną, gdy wiemy, że m oznacza masę,
' a przyśpieszenie, f siłę. Owe równania newtonowskie odnoszą się do pewnego układu. W strukturze matematycznej
układ to trzy osie prostopadłe do siebie. Co odpowiada w naszym świecie tym trzem osiom prostopadłym do siebie? Odpowiedź: układ inercjalny, tzn. układ materialny, związany z jakimś ciałem materialnym. Ale gdzie jest to ciało materialne,
gdzie jest ten układ inercjalny, reprezentowany w naszej struk.fakt

nieodróżniania
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turze matematycznej przez układ osi? Znowu wracamy do dawnej odpowiedzi: jeżeli chodzi o zagadnienie ruchu planet, to
takim układem jE'st układ kopernikański. Ale jeżeli chodzi o zagadnienie ruchu całego układu planetarnego, to musimy szukać
układu inercjalnego poza Słońcem. Widzimy więc, że ustalenie
związku pomiędzy abstrakcyjnym pojęciem układu matematycznego a pojęciem fizycznym układu inercjalnego. jest możliwe
tylko w przybliżeniu.
Czy ta sama trudność występuje w teorii względności, która
opisuje problem grawitacji? Nie, poniewą.ż w strukturze matematycznej teorii względności nie ma pojęcia układu matematycznego. Równaniom matematycznym teorii względności
(zwracam uwagę na słowo "matematycznym") jest obojętne
pojęcie układu matematycznego. Tej różnicy pomiędzy ukła
dem ptolemeuszowskim a układem kopernikańskim, tej olbrzymiej różnicy pomiędzy tymi dwoma układami, której zrozumienie zawdzięczamy Kopernikowi i której zrozumienie jest początkiem naszej nauki o świecie, absolutnie nic nie odpowiada
w strukturze matematycznej teorii względności. To jest jedna
z różnic pomiędzy teorią newtonowską a Einsteina; w teorii newtonowskiej mieliśmy pojęcie układu odpowiadające ukła
dowi inercjalnemu nieistniejącemu w przyrodzie, tutaj - w teorii względności a raczej w jej strukturze matematycznej pojęcie układu nie występuje. Ale, jak powiedzieliśmy poprzednio, na teorię składa się nie tylko struktura matematyczna
ale i jej powiązanie z rzeczywistością. Krytyka, że struktura
matematyczna teorii nie ma w sobie nic co odpowiada różnicy
pomiędzy układem ptolemeuszowskim a kopernikańskim, nie
wydaje mi się słuszna, bo teorię fizyczną należy sądzić tylko
wtedy, kiedy struktura matematyczna tej teorii jest powiązana
z rzeczywistością, bo tylko wówczas jest ona teorią fizyczną.
Otóż twierdzę: aby .powiązać tę strukturę matematyczną teorii
względności z rzeczywistością, muszę przede wszystkim obrać
w świecie fizycznym pewien układ. Dla opisu ruchu planet
układ ten musi być kopernikański, a nie ptolemeuszowski.
Układ kopernikański odgrywa w teorii względności jesz.cze waż
niejszą rolę aniżeli w teorii newtonowskiej, i wszelkie zarzuty
w tym kierunku polegają na nieodróżnieniu struktury matematycznej od treści fizycznej teorii.
Aby to zrozumieć, zastanówmy się nieco nad tym, jakie to
pytanie zadajemy teorii względności. Dam jeden przykład, może
najważniejszy. Według teorii Newtona, planeta Merkury porusza się po elipsie dookoła Słońca, a Słońce znajduje się w ogni-
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t;ku tej elipsy. Czy z teorii względności wynika ten sam wniosek, czy nieco inny. Rozumiemy przede wszystkim, że wszelkie
odstępstwa wynikające z teorii względności, odstępstwa od teorii Newtona muszą być niezmiernie małe, bo inaczej dawno już
teoria Newtona wsta.łaby zarzucona. Jeżeli takie odstępstwa
istnieją, to będą one szczególnie wyraźne dla planety Merkury,
ponieważ jest ona najbliższa Słońca. Ale zwróćmy uwagę na
nasze pytanie. Szukamy różnicy pomiędzy przepowiedniami mechaniki newtonowskiej, i teorii względności. Ale tę różnic~ moŻPmy ocenić tylko wtedy, jeżeli ruch opisujemy w tym samym
układzie. Musimy ten sam ruch rzeczywisty opisać w tym samym układzie raz zgodnie z teorią newtonowską, drugi raz
z teorią względności, zobaczyć czy istnieje różnica i stwierdzić
czy obserwacja potwierdza lub zaprzecza temu wnioskowi wypływHjącemu z ogólnej teorii względności. Otóż teoria względ
ności przewiduje ruch newtonowski, tzn. ruch planety Merkury
po elipsie, ale równocześnie przewiduje, że cała ta elipsa obraca
się bardzo powoli. To jest tzw. ruch perihelionowy, gdzie przez
perihelion rozumiemy ten punkt na elipsie, w którym planeta
je:st najbliższa Słońcu. Ponieważ cała orbita się obraca, więc ten
punkt perihelionowy obraca się bardzo powoli po kole. W ciągu
stu lat linia łącząca punkt perihelionowy ze Słońcem obróci się
o 42 sekundy! Ten wniosek znakomicie został potwierdzony
przez obserwację . Ruch perihelionowy odbywa się w tym samym kierunku, co ruch newtonowski po elipsie. Zgodność pomiędzy przewidywaniami teorii względności a obserwacją jest
bardzo dobra. Ale - jak już powiedziałem poprzednio - aby
móc porównać tę przepowiednię z obserwacją, musimy odnieść
ruch do układu kopernikańskiego.
Nieprawdą jest więc, że teoria względności może równie dobrze posługiwać się układem ptolemeuszowskim; np. w wypadku ruchu Merkurego dookoła Słońca po elipsie zagadnienie
Ziemi w ogóle nie występuje. Cały rachunek, dosyć zresztą
skomplikowany, odnosi się do następującego problemu: jak porusza się bardzo małe ciało (Merkury) w polu wielkiego, cięż
kiego i spoczywającego ciała (Słońce)? To jest tzw. problem ruchu jednego ciała w polu ciała ciężkiego; jest to typowy problem kopernikański, gdzie nawet nie mówi się o ruchu środka
mas, ponieważ zakłada się, że Słońce jest nieskończenie cięższe
od planety. Opis jest zupełnie obiektywny, bo fakt, że obserwator jest na Ziemi nie znajduje nigdy swego wyrazu ani we
wzorach, ani w rachunkach. Problem jednego ciała jest w teorii
względności stosunkowo prosty, ale i on nastręcza trudności
w porównaniu z rachunkiem newtonowskim.
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W teorii newtonowskiej problem dwóch ciał, np. gwia.zd podwójnych, problem opisu ruchu takich dwóch ciał, nie jest trudniejszy aniżeli problem jednego ciała o małej masie poruszają
cego się w polu ciała o dużej masie (Słońce, planeta). To jest
praktycznie ten sa.m rachunek, tylko że ruch należy odnieść do
układu związanego ze środkiem masy tych dwóch ciał.
A jak przedstawia się sprawa teorii względności ogólnej?
W przypadku jednego ciała lekkiego w polu ciała ciężkiego wyjaśniliśmy to poprzednio na przykładzie Merkurego i Słońca.
Ale w przypadku dwóch ciał, kórych masy są porównywalne,
rachunek jest bez porównania trudniejszy. Istotnie problem te.1.
ma swoją długą historię i po raz pierwszy jego rozwiązanie
ukazało się w roku 1938. Problem ten jeszcze teraz jest źró
dłem szeregu prac. I znowu zadajemy sobie tutaj następulące
pytanie: czym różni się ruch dwóch ciał przewidziany przez
teorię względności od ruchu, który przewiduje teoria newtonowska? I znowu konkretnie: gdy zagadnienie to rozwiązujemy
według teorii względnQści, to przymujemy układ związany ze
!irodkiem mas tych dwóch c1ał, a więc ten sam układ, który
przyjmowaliśmy w teorii kopernikańskiej. I znowu układ ptokmeuszowski nie ma z tym zagadnieniem nic wspólnego. Tutaj
znowu znajdujemy odstępstwo od ruchu newtonowskiego, a
mianowicie bardzo powolny ruch peryhelionowy.
Wreszcie wspomnijmy o jeszcze innym przykładzie. mianowicie o słynnym odchyleniu promieni słonecznych. Promień
słoneczny biegnący od jakiejś gwiazdy zakrzywia się w polu
grawitacyjnym Słońca. I znowu zakrzywienie to odnosimy do
Słońca, a nie do układu ptolemeuszowskiego. W analizie tyrh
faktów doświadczalnych na drodze teoretycznej układ ptolemeuszowski nie odgrywa żadnej roli i opis tych faktów jest najzupełniej obiektywny, niezależny od obserwatora. Ale oczywi:"cie fakty te muszą być stwierdzone przez człowieka na Ziemi ;
człowiek musi mieć pewne przyrządy: lunety, teodolity itd. On
musi znać szereg dodatkowych praw, ażeby zjawisko obiektywnie osądzić. On musi znać prawa rządzące jego przyrzą
dami i prawo rządzące właściwościami jego wzroku. Weźmy
przykład konkretny, aby wytłumaczyć co mam na myśli. Przypuśćmy, że światło z gwiazdy przechodzi blisko Słońca. Według
teorii względności promień świetlny zostaje odchylony i załóżmy, że wpada do naszego oka. Musimy znać prawo fizjologiczne, że oko nasze widzi gwiazdę na stycznym przedłużeniu
promienia gwiazdy dochodzącym do naszego oka. To samo czyni
aparat fotograficzny. Tzn. grupa gwiazd sfotografowana podczas zaćmienia Słońca i blisko Słońca da nam nieco odmienną
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fotografię aniżeli

ta sama grupa gwiazd sfotografowana podczas pogodnej nocy, dlatego, ponieważ w pierwszym wypa.dku
promienie gwiazd zostały zakrzywione przez Słońce, a w drugim wypadku nie. To jest, jak wiadomo, owo słynne potwierdzenie teorii względności, które uczyniło ją sławną na cały
świat.

Z opisanego pomiaru wywnioskowaliśmy obiektywny fakt,.
ale teoria pomia.ru jest niezbędnym dodatkiem do teorii
względności, dodatkiem, który pozwala nam stwierdzić, czy jej
opis rzeczywistości jest słuszny, czy nie. Otóż ta teoria pomiaru
opiera się we wszystkich wypadkach na następującym założe
niu: obserwacje dokona.ne są daleko od Słońca: możemy zało
żyć, że tam, gdzie dokonywano obserwacji, pole grawitacyjne
jest słabe i geometria jest już euklidesowa, to znaczy że obowiązują już prawa nie ogólnej, ale szczególnej teorii względno
ści. To założenie jest wyraźne w innym zjawisku, które też można stwierdzić doświadczalnie: widmo atomu wysłane ze Słońca
j~$t ni co przesunięte ku czerwieni w porównaniu z tym samym widmem takiego samego atomu na Ziemi. Dlatego, ponieważ atom na Słońcu jest w bardzo silnym polu grawitacyjnym,
a atom na Ziemi w tak słabym polu grawitacyjnym, że jego
wpływu na widmo można nie brać pod uwagę. Ziemia tutaj jest
tylko punktem (jakimkolwiek) dalekim od Słońca.
Pragnę usunąć przynajmniej jedno z bardzo wielu nieporozumień, kóre istnieją w dziedzinie interpretacji teorii względ
ności. Słyszy się czasami, że teoria względności twierdzi, że nie
ma różnicy pomiędzy teorią Kopernika a teorią Ptolemeusza,
że niby z punktu widzenia teorii to jest wszystko jędno. Tego
rodzaju uwagi polegają albo na nieporozumieniu, albo na niezrozumieniu. Winę ponoszą czasami popularyzatorzy, którzy się
nie dość ściśle wyrażają, ale w żadnym wypadku, ktoś, kto studiował teorię względności nie może i nie powinien tego wniosku wyciągać. Jeżeli mowa o strukturze matematycznej teorii
względności, to tam istotnie niezmienność wyraża, że pojęcie
układu jest niepotrzebne i że nie ma różnicy (powtarzam
z punktu widzenia matematycznego teorii) pomiędzy układem
Ptolemeusza a Kopernika. Ale sprawa przedstawia się zupełnie
inaczej, jeżeli chodzi o treść fizyczną.
Opis matematyczny konkretnego fragmentu rzeczywistości
jak ruch planety, ruch dwóch ciał, zakrzywienie promiPni
świetlnych, jest najzupełniej obiektywny i odnosi się albo do
układu związanego ze Słońcem, albo do układu związanego ze
~:rodkiem mas, czyli do układów kopernikańskich . Teoria
względności, jako narzędzie pozna.nia przyrody, posługuje się
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układem kopernikańskim dokladnie w tym samym stopniu, jak
teoria newtonowska. Ma ona tę wyższość nad teorią newtonowską, że niepotrzebne jest pojęcie układu inercjalnego. Ma ona
tę wyższość nad mechaniką newtonowską, że jej wnioski S<!
tardziej zgodne z obserwacją aniżeli wnioski. z teorii newtonowskiej. W teorii pomiaru, który musimy dodać do każdej teorii,
zakładamy, że pomiary wykonane są przez obserwatora dalek0
od Słońca i że dla niego pole grawitacyjne jest bardzo słabe.
Ziemia i obserwator interweniują tylko poprzez teorię pomial·ów; tę musimy mieć zawsze, ażeby z wyników pomiaru móc
wywnioskować o właściwościach i prawach rządzących światem
obiektywnym, istniejącym poza naszą świadomością. Wydaj.~
mi się zupełnie niewątpliwe, że teoria względności jest olbrzymim postępem w dziedzinie ne.szego poznania, że jej treść fizyczna, zgodna z doświadczeniem, musi być w pełnej zgodzie
z zasadami materializmu dialektycznego. Fakt, że niektóre sformułowania tej teorii mają charakter idealistyczny jest spowodowany tym, iż jest to teoria niezmiernie trudna, wymagająca
wielu lat myślenia i znajomości środków matematycznych, że
sformułowane. została na Zachodzie. podatnym do idealistycznych interpretacji. Często filozofowie. przy najlepszych nawet
chęciach, nie rozumieją fizycznej treści teorii względności. CzGsto ma się ochotę potępić rzeczy, których się nie rozumie i ataki
na teorię względności, jeden z największych wyczynów umysłu
ludzkiego, tutaj właśnie mają swe źródło.

TADEUSZ PRZYPKOWSKIPARĘ SZCZEGÓŁÓW

Jędr~jów

Z OBSERWACJI ZAĆMIEŃ Sł.ONCA
W POLSCE

Wczesną wiosną ubiegłego roku ukazał się z druku drugi
tom Dzienników Stefana Z er o m ski e g o w wydaniu "CzyiE:lnika" w Wąrszawie. Jarosław I w a s z ki e w i c z uważa ten
tom za jedno z najcenniejszych dzieł w literackiej twórczości
pisarz<'.. Mamy w nim opis zaćmienia Słońca, jeden z tak niewielu literackich opisów całkowitego zaćmienia, które autor obserwował niestety w warunkach zbliżonych do warunków naszych obserwacji w Suwałkach. UważPm za stosowne przytoczyć go tutaj dla czytelników Uranii. Latem roku 1887 przebywał Zeromski na wsi w Szulmierzu w powiecie ciechanowskim
na Mazowszu. W czternastym zeszycie swych Dzienników wspomina przy dniu 16. VIII. (str. 371 obecnego wydania): "Zbliża
jące się zaćmienie słońca interesuje wszystkich. Ciekawe więc
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pewne dane w tym względzie: - w Ciechanowie trwać bę
dzie całkowite zaćmienie - O min. 44 sekundy, w Mławie
l min. 14 sek., w Przasnyszu l min. 10 sek. Zacznie się w Ciechanowie - mniej więcej o godzinie 5. Sradek zaćmienia przypadnie o 5 min. 35". Komentator objaśnia w przypisku 113:
"dane dotyczące zaćmienia słońca w dn. 19. VIII. 1887 r. - zaczerpnął autor Dziennika z drukowanego w Kurierze Codziennym dn. 15. VIII. 87 r. siódmego odcinka (z ogólnej liczby dziewięciu) artykułu O m ikr o n a pt. Zaćmienie słońca. (Ornikron
to jeden z pseudonimów literata warszawskiego, drugorzędnego
poety i powieściopisarza Władysława S a b o w s k i e g o, 18371888)".
Właściwy opis zaćmienia mamy na str. 375 pod dniem
19. VIII. (piątek): "Dziś rano obudził mię o 4 Jastrzębowski
na zaćmienie słońca. Zerwałem się szybko, odsłaniam roletę -i rozczarowanie straszne: całe niebo okryte obrzydliwymi chmurami ... Mimo to ubieramy się z p. Drewnowskim, schodziemy
na dół z okopconymi szkłami. Wiatr dmie. Całe towarzystwo
wyrusza na wzgórek - do wiatraka. Nie widzieliśmy nic.
O 1/z do 6 zaczęło się ściemniać. W parę minut później ściern
manie to zaczęło się zwiększać z przerażającą szybkością- wreszcie nadeszła chwila, że nastała ciemność absolutna i taka, że
nie widać było nic o cztery kroki. Bydło idące w pole zaczyna
ryczeć i zawracać do domu, na wsi pieją koguty, gwałtowny wicher obraca ramiona wiatraka z gwałtownością, szare obłoki nabierają barwy popiołu, później stają się brudnoczarnymi, wreszcie
czarnymi jak sadze. Tę nieprzejrzaną ciemność, jaka piorunem
spadła na cały widnokręg, przeszywa ostry śpiew, zmieszany
z płaczem: to kobiety wiejskie śpiewają przed figurą Matki
Boskiej. Co jednak było najwspanialsze, to to, że gdy na całej
północno-wschodniej stronie panowała nieprzejrzana ciemność- w stronie Warszawy było najzupełniej jasno. Szuimierz
leży na granicy pasa zaćmienia.
Ale oto po upływie 45 sekund światło wraca... Straszliwe,
fantastyczne przedstawienie! Piekielnie drżą nerwy, gdy na taką
straszną przestrzeń w ciągu jednej sekundy upada nieprzejrzana noc. Nieoszacowana szkoda, że nie widać było fenomenu
całego przepadł widok korony słonecznej. gwiazd etc.".
Jak porównamy ten barwny opis z naszym wspomnieniem
z Suwałk, to jednak nie mieliśmy tam takiej ciemności, by
o cztery kroki nic nie widzieć. Nie zapominajmy jednak, iż
opisane przez Zeromskiego zaćmienie miało miejsce zaledwie
w godzinę po wschodzie Słońca i przy bardzo ciężkim zachmu-
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rzeniu. Stąd ciemność musiała być znacznie większa niż w czerwcu, blisko południa i przy dokuczliwej dla nas, lecz bardzo
cienkiej powłoce chmur.

*
Drugie wspomnienie jest moje własne i dotyczy pierwszego
zaćmienia Słońca, jakie utkwiło dobrze w mej pamięci, choci<:>ż
było to tylko zaćmienie częściowe. Było to dnia 17 kwietnia
1912 roku. Już na parę dni przedtem pamiętam ojca mego, jak
w1eczorfl.mi siedzjał, konstruując z dykty i mosiężnej blachy
prymitywny aparat fotograficzny, który miał być dokręcony
do teleskopu zwykle leżącego w wielkiej podłużnej skrzyni,
gdyż na domu w Jędrzejowie nie było jeszcze obrotowego obserwatorium wybudowanego w r. 1923 na tarasie na szczycie
naszego domu. Aparat ten dochował się dotychczas w Jędrze
jowie. W dzień zaćmienia była bardzo piękna pogoda i od rana
teleskop był wystawiony ze skrzyni na taras. Zaraz po obiedzie
ojciec zabrał mnie tam ze sobą ku wielkiej mej radości. Z początkiem zaćmienia ojciec do teleskopu przymocował dość duży
ekran w czarnej ostrosłupowej osłonie boków i podnosząc mnie
na. rękach, przez otwór w osłonie poka.zał mi obraz Słońca,
wielki jak dynia. Pamiętam, iż specjalnie zwracał moją uwagę
na sylwetę pagórkowatego brzegu Księżyca zachodzącego na
tarczę Słońca. Niestety, w czasie odejmowania ekranu i przymocowywania skonstruowanej kamery fotogrc:>.ficznej, mimo całej ostrożności, ojciec spojrzał na Słońce częściowo tylko przysłonięte Księżycem. Zaczął przecierać oczy nie mogąc dobrze
widzieć. To mnie tak przeraziło, iż zacząłem płakać i zabrano
mnie n<:>. dół do mieszkania. Muszę przy tym wspomnieć, że
właśnie przed pół rokiem był pogrzeb mego dziadka, którego
dobrze pamiętam jako niewidomego, gdyż stracił wzrok na parę
lat przed śmiercią. Wypadek ojca spowodował, iż w maksimum
zaćmienia. nie mógł on dokonać zdjęcia.
Wykonał je mimo
wszystko w pięć minut później i powtórzył w 22 minuty po zaćmieniu. Parniętam jednak całe lato ojca w ciemnych okularach,
a gdy w połowie maja przyszedł do nas numer Wszechświata
z serią zdjęć zaćmieniowych (nr 19/1562), 12 maja 1912, str.
351) p. Kos i ń ski ej z Aleksandrówki, ojciec pokazywał
nam mówiąc, iż jeszcze stale wszystko, co widzi, w pewnym
stopniu przysłania mu rząd podobnych półksiężyców, które dopiero po kilku miesiącach zniknęły, pozwalc:>.jąc ojcu widzieć
normalnie.
Dolegliwość ojca spowodowana nieostrożnością podczas zaćmienia, zwana Seatoma helioclipticum, została opisana przez
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prof. dra W. M aj e w ski e g o w Krakowie w Roczniku Lekarskim (Kraków 1912, T. II, str. 471), a streszczenie tej pracy
podał ojciec z ostrzeżeniem na przyszłość we Wszechświecie
tegoż roku (nr 40/1583, str. 688).
Notatka obserwacji ojca wraz z dwoma zdjęciami ukazała
się już dnia. 21 kwietnia 1912 r. we •Wszechświecie (nr 16/ 1559,
str. 302). Wspomina w niej ojciec o pagórkowatym brzegu Księ
życa, chociaż niestety reprodukowane w małym formacie zdję
cia nie mogły go ukazać. Co do tych zdjęć, to pamiętam, jak
ojciec się denerwował, iż w redakcji pomylono strony świata
na nich oznaczone i reprodukowano je dowolnie poobracane,
nie odpowiadające obrazom rzeczywistym. W tymże samym
numerze Wszechświata była (str. 303) notatka p. Wł. S z an i a w ski e g o z Przegalin o obserwacji zaćmienia, jednak bez
fotografii, o których on tylko wspomina. Cykl drobniutkich
obrazów Słońca, fotografowanych bez pomocy teleskopu, dała
wspomniana p. Kosińska. Zaobserwowała ona również profile
wysokich gór księżycowych. Wszechświat podał jeszcze w tym
samym roczniku (nr 34/1577, str. 591) zapowiedź pióra Tadeusza
B a n a c h i e w i c z a zaćmienia na dzień 21. VIII. 1914 ; zaćmienie to jednak było mało u nas obserwowane wobec rozsza1ałej już zawieruchy wojennej.
Porządkując materiały po śmierci ojca znalazłem jedną
-z klisz z wykonanych wówczas zdjęć, i to kliszę wcześniejszą
z mniejszym sierpem Słońca. Mimo znacznych zniszczeń i podrapań emulsji i mimo że wówczas nie mógł ojciec zastosować
1diszy przeciwodblaskowej, stąd obraz nieco rozwiany, kontur
brzegu Księżyca występuje niezwykle ostro, z zaznaczeniem pagórkowatej sylwety. Daję z niej wycinek (patrz fot. na wkładce)
tej mniej więcej wielkości, jaką sam w r. 1912 obserwowałem,
jako moje pierwsze wspomnienie ze zjawisk towarzyszących
zaćmieniu Słońca.

Wreszcie zwracam się z prośbą do czytelników Uranii, gdyż
'Zbieram obecnie materiały do dziejów obserwacji zaćmienio
wych w Polsce. O ile chodzi o wiek XV i czasy Kopernika, to
nasze dotychczas nie opublikowane materiały, są po prostu re, welacją historyczną. Prośba moja jednak dotyczy czasów zupełnie niedawnych. Chodzi mi mianowicie o zachowane fotografie (o ile możności w oryginalnych negatywach) z najdawniejszych obserwacji zaćmienia w Polsce, aby ustalić, kiedy zaczęto
u nas naukowo fotografować zaćmienia oraz co owe najstarsze
polskie zdjęcia nam obrazują.
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KRONIKA
Konferencja polskich astronomów

poświęcona

materii

międzygwiazdowej

W dniach 15-17 czerwca tego roku odbyła się na Kalatówkach pod
Zakopanem trzydniowa konferencja naszych astronomów, której tematem
była materia międzygwiazdowa.
Wiele względów przemawiało za tym, aby temu właśnie tematowi poświęcić uwagę podczas tegorocznej konferencji. Wśród nich głównym był
chyba ten, że zagadnienie materii międzygwiazdowej jest dziś bardz()
wszechstronne. Niewiele mamy dziś dziedzin astronomii, w których można
byłoby sprawę tę zignorować. Nawet w zagadnieniach układu planetarnego obecność w nim materii rozrzedzonej odgrywa niepoślednią rolę;
niezadługo zacznie ona zapewne odgrywać jakąś rolę nawet w zagadnieniach dynamiki układu planetarnego. Tymczasem w zagadnieniach astrofizyki, w astronomii gwiazdowej, w kosmologii i kosmogonii sprawa materii międzygwiazdowej staŁa się jedną z najaktualniejszych i dzisiaj poświęca się jej nie mniej czasu i uwagi niż zagadnieniu gwiazd.
Interesuje nas przede wszystkim fizyka materii międzygwiazdowej,
bardziej że materia ta występuje w niesłychanie atrakcyjnym dla
wszelkiego rodzaju badań stanie; jest rozrzedzona znacznie bardziej, niż
to się da osiągnąć we wszelkich badaniach laboratoryjnych. Mamy tu ;zatem okazję do poznawania atomów i cząstek elementarnych w stanie,
praktycznie biorąc, wolnym od zderzeń i wielu zakłóceń występujących
z reguły we wszystkich badaniach laboratoryjnych. Ta okoliczność pozwala nam często odkrywać nowe nie znane dotychczas właściwości atomów; tak właśnie odkryto istnienie poziomów tzw. metatrwałych w wielu
atomach- stanów ergenetycznych, na których elektron przebywa znacznie dłużej niż we wszystkich innych stanach. Należy przypuszczać, że
za tym pójdą inne, może bardziej jeszcze doniosłe odkrycia w dziedzinie
fizyki atomowej.
Obok gazów w materii międzygwiazdowej występuje obficie to, C()
nazwano krótko pyłem - cząstki ciał stałych o rozmiarach rzędu 0,0001
mm, których skład chemiczny dotychczas pozostaje zagadką. Po raz pierwszy w dziejach astronomii odkryto obecność ciał stałych poza naszym
układem planetarnym zdarzenie niewątpliwie przełomowe w astrofizyce i astronomii gwiazdowej. Stwierdzono ponadto, że cząstki tego pyłu
mają podobny do siebie kształt i że układają się w przestrzeni często
w sposób uporządkowany, tak że kierunki najwi<;kszych i najmniejszych
rozmiarów cząstek są do siebie równoległe. Wniosek taki - aczkolwiek
jeszcze niepewny - wyciągamy z obserwacji polaryzacji promieniowania
gwiazd, przechodzącego przez obłoki pyłu mi<;dzygwiazdowego. Owo uporządkowanie orientacji cząstek pylu następuje chyba w wyniku działaniu
na nie jakichś nie znanych nam dotychczas pól magnetycznych występu~ym
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jących w całej nas<:ej Galaktyce. Po raz pierwszy w dziejach astronomii
odkrywamy istnienie "międzygwiazdowych" pól magnetycznych- odkrycie, które powinno wyjawić nam elektromagnetyczne właściwości zespołów gwiazd lub materii międzygwiazdowej. Prace te zapoczątkowały
właściwie nową gałąź astronomii elektrodynamikę kosmiczną.
Nie bez znaczenia jest sprawa należytego uwzględnienia wpływu ma-tc>rii międzygwiazdowej na obserwowane jasności gwiazd. tym bardziej
że na podstawie tych właśnie wielkości wyznaczamy dziś odległości
prawic że wszystkich dalszych obiektów: gwiazd, gromad gwiezdnych
i galaktyk. Obserwowane jasności są przecież w pewnym sensie .. sfał
szowane-- przez wpływ materii międzygwiazdowej; są zmniejszone w więk
szym lub mniejszym stopniu w wyniku pochłaniania i rozpraszania promieniowania w gazie i pyle tworzącym obłoki materii międzygwiazdo
wej. Gdybyśmy nie uwzględniali tego wpływu, otrzymalibyśmy z reguły odległośoi większe niż rzeczywiste odległości gwiazd
od nas.
Aktualną sprawą jest również . , kłaczkowatość" budowy materii mię
dzygwiazdowej. W wyniku tego sLanu rzeczy mamy pewne nieuniknione
fluktuacje (rozrzut) jasności gwiazd; fluktuacje te fałszują w mniej.
szym lub większym stopniu wyniki statystyki gwiazd, na której z kolei
opiera się cała nasza wiedza o rozmieszczeniu przestrzennym gwiazd
należących do różnych grup genetycznych, stanowiących "zaludnienie"
naszej Galaktyki.
Sprawa materii międzygwiazdowej stała się punktem zwrotnym w roz,,·oju kosmogonii. Niemal że wszyscy astronomowie są zdania, że materiu_
łc• m. z którego tworzą się gwiazdy, jest właśnie materia rniędzygwiadowa.
W tym stanie rzeczy można myśleć o wskazaniu procesu lub grupy procc:sów. w wyniku których następują narodziny gwiazd, i to właśnie jest
głównym zadaniem współczesnej kosmogonii. Jakkolwiek teorie opisujące to zjawisko są często jeszcze sprzeczne ze sobą, jednak sprzeczności
te są tego rodzaju, że niedaleka już przyszłość doprowadzi chyba do ich
uzgodnienia, ponieważ ich autorzy posługują się nu ogół bardzo przekonywającymi schematami i w dużym stopniu opierają się na danych obserwacyjnych, które nie mogą przecież wykazywać sprzeczności prawdziwych, jedynie pozorne.
Te właśnie zagadnienia były tematami licznych referatów, przeważ
nie o charakterze przeglądowym, których streszczenia będ'l opubliko-' wano bądż to w Fostępach Astronomii, bądż też w formie oddzielnej
publikacji.
Referentami byli: St. Grzęd zielsk i (Warszawa). W. I w u n o wska (Toruń), T. Jar z ę b o w ski (Wrocław). J. Kra w i e ck u (Wrocław). A. Kruszewski (Warszawa). J. Ku b i k o w ski (Wrocław) ,
C'. L u bieńs-ka-I w a n i s z e w ska (Toruń), J. M er g e n t a l er
(Wrocław), A. Opolski (Wrocław), S. P i o t r o w ski (Warszawa),
K. Se1·kowski (Warszawa), A. tStrzałkowski (Kraków). W.
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Z o n n (Warszawa). Udział brali czynni astronomoWiie polscy,. kilku zaawansowanych · członków PTMA oraz grupa matematyków z Instytutu
Matematycznego we Wrocławiu.
Głównymi inicj.a torami byli: prof. W. Iwanowska, prof. S. Piortrowski
i W. Zonn, który jednocześnie czuwał nad realizacją konferencji w ści
słym porozumieniu z Polską Akademią Nauk, pod auspicjami której
odbyła się ta, DJiewątpLiwie pożytec21na pod wielu względami, impreza.

w. z.
Nowy
Wśród

Saturna

rozróżniano dotąd

trzy:

zewnętrzn y

(tzw.
(pierścień B) crraz słaby wewnętrzny pierśdeń "krepowy" (pierścień C). Obecnie udowodniono istruienie jeszcze jednego pierścienia podobnego do
"krepowego" na ze·wnątrz pierścienia A. PJerwszych obserwacji tego
pierścienia dokonano już kilkadziesiąt lat temu. Odkrycia dokonali niezależnie od siebie F o urn i er w r. 1907 oraz S c h a er w r. 1908. Obserwacje były dokonywane w doskonałych warunkach atmosferycznych.
Odkrycie potwierdzone zostało przez obserwatorów w Greenwich (L ewis, B o wy er, E d d i n g t o n). Jednak w tym samym czasie obserwacjami Saturna zajmował się B er n ar d mając do dyspozycji 100 cm
r·e frakt.or obse['Watorium Yerkesa. Nie potwierdZiił on istnienia nowego
pierścienia. Jego autorytet oraz wielkie narzędzie , jakim się posługiwał,
sprawiły, że obserwacje pierśaienia uznano za iluzję. Aż do 1952 roku
nikt tego pierścienia nie widzi•ał.
W roku 1952 i 1953 B a u m obserwując Saturna przy pomocy róż
nych narzędzi wiele raz.y widział zewnętrzny pierścień krepowy . . Również C a v e i C rag g obserwowali go w obserwatorium Mount Wilson.
Baum uznaje obserwacje nowego pierścienia za realne. Tirudność jego
obserwacji wiąże się z jego ni·ewielką gęstością, a co za tym idzie, małą
jasnością powierzchniową . Pierścień jest najlepiej widoczny, gdy jest
w stosunku do Ziemi ustawiony prawie "kantem". Wówczas bowiem
wskutek perspektyWlicznego skrócenia jasność powierzchniowa pierście
nia jest największa. Wobec tego zmiany ustawieni•a pierścienia względem
Ziemi powinny wywoływać zm~any jego jasności. Takie zmiany rzeczywiście obserwowano: w L
1952, gdy Ziemia znajdowała s1ię prawie
w płaszczyźnie pierścieni, nowy pierścień był dość jasny, natomiast
w roku 1953, gdy rozw;artość pierścieni powięksrzyła się, jego jasność
wyraźnie zmalała. Oprócz tego obserwowano nieregulaJrne zmiany jasności, które wedłt;g Bauma można wytłumaczyć niejednorodną gęsto
ścią materili pierścieni•a. Obecnie warunki widoczności pierścienia pogarszają się w mial'ę zwiększania się rozwartości pierścieni.
pierścień

piersc1eni Saturna

pierścień

A) poza przerwą Oassiniego, środkowy -

-

najjaśniejszy

[Wg J. British Astron. Assoc., 64, 192-196 (1954)].
A. W.
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Saturna

Zazwyczaj mówi się o 3 pierścieniach Sa,turna: wewnqtrznym krepowym C, jasnym środkowym B oraz zewnętrznym A. Wspomina się
też o stosunkowo łatwo dostrzeg<~lnej "przerwie Cassiniego". oddzielaj<jcej od siebie pierścienie A i B.
Wymienia się ponadto ,.przerwę Enckcgo", która dzieli pierścień A
na dwie częśai, oraz ,.przerwę Manora" pomiędzy pierścieniami B i C.
Ostatnio stwierdzono istnienie jeszcze jednego pierścienia krepowego D, który obejmuje od zewnątrz pierścień A (patrz notatka wyżej).
Wiele innych danych o budowie pierścieni saturnowych dostarczyły obserwacje niedawno zmarłego astrofizyka francuskiego B. L y o t a, który
obserwował planetę w wysokogórskim obserwatorium na Pic de Midi
(2850 m) w Pirenejach za pomocą 60 cm refraktora, stosując powiększe
nie 900-krotne. Z rysunków Lyota wynika, że można dziś mówić o istnieniu 11 różnych "przerw", czyli w rezultacie o 12 pierścieniach planety
(patrz ilustracja na wkładce). Rozmaitą jasność poszczególnych pierścieni
tłumaczy się różn-ą ich budową: od l metrowych głazów meteorowych
(M. S. B o b r o w - Urania, XXIII. 173) do ziaren pyłu kosmicznego
o średnicy 0,001 mm.
J. G.
Dokładność przewidywań astronomicznych
Momenty zaćmień można przewidywać na wiele lat naprzód z dokładnością do ułamków sekundy. Dla uświadomienia sobie precyzji przewidywań astronomicznych warto przytoczyć porównanie z obserwacją
efemerydy zaćmienia Słońca w dniu 30 czerwca roku ubiegłego, dokonane przez radziecką ekspedycję miłośniczą w miejscowości Czornobyle.
Przewidywany początek zaćmienia całkowitego miał przypaść na godzinę 13hJOm20s2. koniec na 13hJ2m38S2 czasu uniwersalnego. Obserwacyjnie stwierdzono początek całkowitości w chwili 13hJOm20S50 i koniec - 13h12m38S22. Jeśli przyjąć, że obserwacje z•Jstaly wykonane bezblędnie. to trzeba stwierdzić, że efemeryda zaćmienia została podana
z błędem nie większym niż 0.3 sekundy.
[Wg Astronomiczes!':ij Cirkular, nr 155, 9 (1954)].

K. R.
Zaginione komety

W serii międzynarodowych wydawnictw astrofizycznych pojawiła się
J. G. Por t er a pt. Komety i prądy meteorów. Autor podaje
w tekście dwa zestawienia wszystkich (po rok 1950) zaobserwowanych
krótkookresoWYch komet. Zestawienie pierwsze obejmuje 43 komety periodyczne, tj. takie, których powrót do Słońca był co najmniej dwa razy
obserwowany. Listę otwiera kometa Enckego o okresie 3 7:1 lat (43 powroty obserwowane), zamyka kometa Grigg-Mellisha (1907 II) o okresie
obiegu 164 lata (2 powroty). W sumie mamy tu 264 obserwowane obroty
tych ciał do Słońca.
książka
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Zastanawiający jest wykaz drugi, który liczy 42 inne komety krótkookresowe, dotąd raz tylko przez astronomów obserwowane. Listę tę
zaczyna chronologicznie kometa 1743 I (Grischowa) i kończy kometa
1949 c (Schajn-Schaltbacha). Wyliczone okresy obiegu tych ciał wahają
się w granicach od 2 Y:J do 145 lat. Spośród tych 42 obiektów, dla których rachunek wykazał niewielkie stosunkowo clipsy okołosłoneczne,
prawdopodobnie 14 w przyszłych latach, gdy zostaną ponownie zauważone, będzie można przenieść do rejestru pierwszego, tj. zaliczyć do komet periodycznych.
Co jednak należy sądzić o pozostałych 28 kometach, których pomimo
11płynionych terminów przewidzianych efemerydą dotąd nie udało się
zaobserwować? Niektóre z nich już kilkakrotnie powinny były przewinąć się przez ziemski horyzont.
Można wysunąć trzy przypuf:zczenia: l) komety, mijając Słońce w nast<:,pnych powrotach po odkryciu, znalazły się w tak nicdogodnym położeniu względem Ziemi, że były nieobserwowalne; 2) komety zostały
tymczasem przekształcone przez destrukcyjne siły grawitacji Słońca
w roje meteorów; 3) komety zmieniły radykalnie swe orbity pod wpły
wem perturbacji ze strony mijanych planet. przede wszystkim Jowisza.
Co do pierwszego przypuszczenia rzecz może się wyjaśnić w najbliż
szych latach, gdy warunki obserwacyjne dla tych obiektów ułożą się
pomyślnie. Druga ewentualność na zawsze usuwa komety spod naszych
obserwacji, gdyż możemy zaobserwować jedynie te meliczne prądy meteorów. które ocierają się o atmosferę ziemską. Inne są dla nas niedostępne. Możliwość trzecia najprawdopodobniejsza - da się wyjaśnić
rachunkiem. Należałoby w tym celu obliczyć skrupulatnie definitywne
orbity tych lwmet, zwracając szczególną uwagę, czy drogi ich przez ten
czas nie zostały p.rzckształcone w inne. To bowiem mogło się stać przyczyną zagubienia omawianych komet.
J. G.

Dalsze dane o

moście

na

Księżycu

W Uranii (tom XXV, str. 216) donosiliśmy już o odkryciu przez
O 'N c i l a mostu na Księżycu. Ostatnio w obserwatorium astronomicznym w Kijowie potwierdzono fakt istnienia tego ri1o3tu. Stwierdzono ponadto, że z kształtu cienia rzucanego przezeń można wywnioskować. iż
most ma kształt łuku łączącego dwa pagórki. Most daje się obserwować
tylko w drugim i trzecim dniu po pełni Księżyca, gdy warunki oświe
tlc-niowe są szczególnie korzystne.
[Wg Astronomiczeskij Cirkular, nr 153, 18 (1954)].

Biegun
Już

świata

K. R.

11lanety Wenus

w XVII w. próbowano wyznaczyć położenie osi obrotu planc1y
vVenus. Ponieważ wykazuje ona silne jednostajne zachmurzenie, zagadnienic długo pozostawało nic rozwiązane. Ostatnio problem ten zaata-

/

Fragment profilu Księżyca na tle Słońca . Zdjęcie wykonane przez dra
Feliksa Przypko w ski e g o w · Jędrzejowie w czasie całkowitego zaćmienia Słońca 17 kwietnia 1912 r. o godz. 14 min. 05. Widać nierówności
powierzchni Księżyca

Rysunek

pierścieni

.Saturna
(por. str. 335)

wg

Lyota

Stoisko PTMA na XXIV Międzynaro:
dowych Targach Poznańskich zawiera
jące 25 cm teleskop lustrzany o światłO'
sile l: 7 na montażu paralaktycznYJ11·

co"'a

Wnętrze pawilonu obserwacyjnego Koła Warszawskiego PTMA z 25 cm teleskopem zwierciadlanym, zbudowanym przez członków PTMA

Fot. J. Gadomski

Fotografia domu Koperników przy Rynku Staromiejskim w Toruniu przed zburzeniem posesji
w r. 1908. Na tle domu widoczny pomnik Kopernika
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Własnoręczna

zapiska Kopernika na egzemplarzu Historii naturalnej

Gromada kulista gwiazd w M 22 w Strzelcu.
obserwatorium Mount Wilson

Zdjęcie

Plinius~
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z powodzeniem G. T. Ku i per, posługując się teleskopem zwiero średnicy 2 m, uzbrojonym w powiększającą kamerę fotograficzną, która dawała obrazy planety w skali l mm
2",1. Badania
przeprowadzał przy użyciu filtru fioletowego za dnia, gdy Wenus przyświecała wysoko na niebie: w kwietniu 1950 r. oraz w czerwcu i lipcu
1954 r. (w sumie 65 zdjęć). Na tarczy Wenus wykrył 3 jasne i 3 ciemne
pasy prostopadłe do terminatora. Zakładając, że kierunki tych pasów
są równoległe do równika wenusowego (podobnie jak na Jowiszu i Saturnic), na położenie północnego bieguna świata planety otrzymał współ
rzędne a
3h32m, t8111 (gwiazdozbiór Cefeusza). A że biegun orbity
Wenus ma współrzędne a
18h24m, b = +66°. przeto odchylenie oc;i
obrotu planety od prostopadłości do płaszczyzny jej orbity wynosi:
ciadłowym

32'

=t= 20.

Kuiper uważa pasy ciemne za rejony wstępujących prądów atmosferycznych, a pasy jasne trakt\,lje jako okolice panowania prądów zstępu
jących. Okres obrotu planety dokola osi jest do3ć długi (około 5 tygodni).
J. G.
Nowe potwierdzenie istnienia
Znając odległość

życia

na Marsie

i gęstość atmosfery. można teoretycznie przewidzieć temperaturę. jaka powinna panować w różnych czę
ściach jego powierzchni. Teoria całkowicie zgadza się z radiometrycznymi pomiarami temperatury, jeśli idzie o tzw. ,.lądy" marsyjskie. Natomiast "morza" mają temperaturę nieco wyższą. Ponieważ niesposób
przypuszczać, żeby były to obszary produkujące energię. wygląda na to.
że pochłaniają one promienic krótkofalowe i następnie wysyłają je w postaci promieni długofalowych, które silniej działają na używane w astronomii przyrządy do mierzenia temperatur planet. Zjawisko luminescencji
w promieniach długofalowych znane jest u roślin ziemskich. Można więc
przypuszczać . że .. morza" marsyjskie są obszarami porośniętymi roślin
nością o tych ·własnościach.
[Wg Astronomiczeskij Cirkvlar, nr 154, 17 (1951)].
K. R.
Statystyka meteorytów
Marsa od

Słońca

F. C. L e o n ar d opublikował niedawno zestawienie ilości dotychczas
odszukanych i zidentyfikowanych meteorytów. Okazuje się, że jest ich
w zbiorach niewiele, bo zaledwie około 500 ton. Reprezentują one 1495
różnych spadków. Ciekawy jest podział tych znalezisl> z punktu widzenia -budowy mineralogicznej. I tak. syderytów, które są złożone głównie
z żelaza i niklu. zebrano dotychczas 428 ton. Odnoszą się one do 543
spadków. Aerolitów, tj. meteorytów kamiennych. posiadamy tylko 18 ton.
Wreszcie syderolitów. złożonych w połowie z żelazo-niklu, w polowic
z krzemianów, znaleziono dotychczas około 21 ton. Zatem na wagę mielibyśmy 92' r syderytów, 4'./r aerolitów i tyleż syderolitów.
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Z liczb tych wynika, że meteory kamienne i kamienno-żelazne naw przestrzeniach międzyplanetarnych do rzadkości, natomiast metaliczno są pospolite. Jeżeli weźmiemy pod uwagę. że ten sam meterytolog ocenia dobowy "połów" Ziemi na 6000 ton materii meteorowej, to
dojdziemy do wn;iosku, że olbrzymia jej większość zamienia się w atmosferze na ciała gazowe, a tylko bardzo drobny ułamek dociera do powierzchni Ziemi. Większość tych ostatnich oczyw1sc1e pochłaniają
oceany. Okazy spadłe na lądy bardzo r?Jadko udaje się odszukać.
leżą

J. G.

NASZA

OKŁADKA

Pawilon obserwacyjny

Koła Warszawskie~;"o

PTMA

Oddzjał Warszawski
gościnne pomieszczenie

PTMA, W!;'krzeszony dnia 23. III. 1948, uzyskaJ'
w połowie stycznia 1950 r. w świeżo odbudowanym gmachu Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Warszawskiego. Wobec użyczonego przez dyrekcję Obserwatorium dostępu do
górnych tarasów gmachu założono niebawem sekcję obserwacyjną,
w której zrzeszyło się 15 obserwatorów. Równocześnie uruchomiono
systematyczno obserwacje plam słonecznych. Obecnie (r. 1955) członko
wie sekcji obserwacyjnej mają w swym dorubku kilkanaście tysięcy
obserwacji gwiazd zmiennych, które mają się pojawić w druku w naukowym dodatku Uranii. Miejscem dokonywania dostrzeżeń naukowych
i popularnych pokazów nieba jest pawilon uwidoczniony na okładce.
J. Gadomski.

OBSERWACJE
Gwiazdy zmienne

W lisiopadzie niewiele jest na ogół pogodnych wieczorów. Nicmniej
jednak na niebie listopadowym .znajduje się wiele ciekawych gwiazd
zmiennych i miłośnicy nieba powinni wykorzystać nieliczne okazje do
obserwacji. Na niebie świecą już gwiazdozbii.ory zimowe: Orion, Byk,
Jednorożec, Bliźnięta, w których znajduje się kilka ciekawych cefeid.
Mapki okolic tych gwiazd, zamieszczone poniżej, powinny być pomocne
w obserwacjach. Na ogół cefeidy nie wymagają bardzo częstych obserwacji, dlatego też kapryśna pogoda listopadowa nie przeszkadza w uzyskaniu ciekawych wyników. Mamy do obserwacji również gwiazdy zaćmieniowe: RZ Cas i t.1 Per. Ponieważ. jednak wymagają one obserwacji
w kilkugodzinnym okresie koło momentu mm1mum, zła pogoda może
nam zupełnie uniemożliWić obserwacje. Z gwiazd długookresowych mamy do obserwacji R And i T UMa, których mapki zamieszczone były
w poprzednim numerze.
W bieżącym roku zamieściliśmy już mapki okolic kilkunastu gwiazd
zmiennych. Obserwatorzy, którzy obserwują wszystkie te gwiazdy, mogą
spróbować "potokowej" metody wykonywania obserwacji, o której była
mowa w numerze wrześniowym (artykuł A. M a r k s a). Po nabraniu
przez obserwatorów pewnej wprawy można będzie zająć się trudniej-
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f'zy mi zagadnieniami z dziedziny gwiazd zmiennych. W przyszłości w dziale naszym będziemy drukować również wskazówki co do opracowania
obserwacji.
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A. Wróblewski.
(Sekcja Obserwacyjna PTMA-Warszawa)
A. WROBLEWSKI -

Warszawa

Obserwacje cefeid
blasku gwiazd zmiennych, zwanych cefeidami,
są podobnie jak w przypadku zmiennych
długookresowych
pulsacje
gwiazd. Nazwa "cefeidy" pochodzi od najdawniej odkrytej przedstawicielki tego typu zmiennych - gwiazdy b Cefeusza. Obecnie znamy już
około 3000 gwiazd o tym typie zmienności. Więcej danych dotyczących
eksperymentalnych i teoretycznych zagadnień pulsacji cefeid można znaleźć w książkach poświęconych gwiazdom zmiennym (np.: S. P i o t r o wski -· Gwiazdy zmienne i nowe). Obecnie chodzi tylko o podkreślenie
zagadnień, nad którymi mógłby z pożytkiem pracować miłośnik astronomii.
Przyczyną zmienPości
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Rys. 2. Mapka okolicy zmiennej
T Mon

Prace nad cefeidami w znacznej mierze polegają na badaniu ich
widm, co jest niedostępne dla obserwatora-amatora. Ważne zagadnienie
zmienności okresów cefeid może być jednak z powodzeniem atakowane
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nn podstawie obserwacji wizualnych. Najprostszą metodą wyznaczania
okresów zmienności gwiazd jest badanie odstępów czasu pomiędzy kolejnymi maksimami czy minimami blasku. W przypadku cefeid jednak
metoda ta zawodzi. Okresy zmienności cefeid są bowiem tak krótkie, że
na podstawie obserwacji wizualnych z jednego okresu nie można dokładnie wyznaczyć momentu maksimum. Wykorzystuje się tu jednak
własność okresów zmienności cefeid, a mianowicie ich bardzo powolne
zmiany. Wskutek tego, jeżeli mamy np. obserwacje jakiejś cefeidy
z okresu kilku miesięcy, to przy założeniu, że w omawianym odstępie
czasu okres gwiazdy praktycznie się nie zmienił, można "zrzucić" wszystkie obserwacje na jeden okres zmienności, uzyskując w ten sposób znaczne zagęszczenie obserwacji, co umożliwia dokładniejsze wyznaczenie
momentu maksimum. Porównując przez dłuższy czas tak otrzymane
momenty maksimum można wyliczyć zmianę okresu. O opracowaniu
obserwacji cefeid będzie Jeszcze mowa w naszym dziale.
W zależności od szybkości zmian blasku cefeidy trzeba w różny sposób rozplanować w czasie jej obserwacji. Jeżeli okres cefeidy wynosi
ponad 4 dni, wystarczy dokonywać w ciągu wieczoru 1-2 obserwacji,
przy czym czas wystarczy notować z dokładnością do kwadransa. Natomiast obserwacje cefeid o krótszym okresie należy czynić częściej, a czas
notować z dokładnością do 2-5 minut.
Amplituda zmian blasku cefeid przekracza zwykle pół wielkości
gwiazdowej, co powoduje, że obserwacje są dość łatwe nawet dla pacn]tkujących obserwatorów. Kilka cefeid można obserwować nawet
gołym okiem: są to b Cep i 11 Agl (mapki do obserwacji tych gwiazd
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Rys. 4. Mapka okolicy zmiennej
w Gem.

były zamieszczone w lipcowym numerze Uranii) oraz ~ Gem. MapkQ
okolicy ~ Gem zamieszczamy obecnie. Litera 1 opuszczona na tej mapce
odnosi się do gwiazdy położonej tuż przy gwieździe u (na prawo w górę).
Obserwator zaopatrzony w lornetkę polową może obserwować już kilkadziesiąt gwiazd. W obecnym numerze zamieszczamy mapki okolic cefeid:
T Mon, W Gem i RT Aur, które są dostępne w okresie zimowym do
obserwacji przez lornetkę. Wszystkie wymienione gwiazdy są cefeidami
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długookresowymi i przy ich obserwacjach
kładnością do kwadransa. Oprócz tego do

wystarczy notować czas z dozamieszczonej w czerwcowym
numerze Uranii mapce okolicy RZ Cas zaznacwna jest cefeida SU Cas.
Ma ona okres krótszy od dwóch dni i dlatego moment obserwacji trzeba
notować z yviększą dokładnością.
Meteory
Ta u rydy
W okresie od końca października do końca listopada pojaw1a]ą się
meteory należące do roju Tauryd, promieniujące z radiantu o współ
rzędnych: rektascensja 55°, deklinacja + 15o. W okresie maksymalnej
czynności roju (3-10. IX) średnia godzinna dochodzi do 10 meteorów.
Rój Tauryd związany jest z kometą Enckego, której okres obiegu
dokoła Słońca wynosi 3,3 lat. średnia prędkość meteorów (geocentyczna)
tego roju jest równa 27 km/sek. Długi okres czynności roju związany
jest z ciągłym, aczkolwiek powolnym, przemieszczaniem się radiantu na
sferze niebieskiej.
Andromedydy
Widoczne są 14 listopada. Radiant ich ma następujące współrzędne:
rektascensja 25°, deklinacja +45°. Rój ten związany jest z kometą Bieli.
Historia jego jest ciekawa. Obserwowana w latach 1826 i 1832 kometa
Bieli uległa rozdzieleniu na dwie części i w tej postaci była widoczna .
w latach 1846 i 1852, po czym nigdy już nie została zauważona .
W 1872 roku, gdy Ziemia przecinała orbitę byłej komety, obserwowany
był obfity deszcz meteorów (100 meteorów na minutę). Równie silny
deszcz wystąpił w 1885 r., po czym na skutek perturbacji pochodzących
od Jowisza rój znacznie zmienił swoją orbitę, tak, że od tego czasu An·
dromedydy są mało aktywnym rojem.
Leonidy
Promieniują z radiantu o współrzędnych: rektascensja 152°, deklinacja + 22° w okresie od 15 do 18 listopada. Meteory tego roju mają duże
prędkośc-i geocentryczne (średnio 72 km). średnia godzinna tego roju
wykazuje okresowe wahania, maksimum jej powtarza się co 33,2 lat.
W latach 1833 i 1866 częstość wynosiła tysiące meteorów na minutę. Po
1866 roku rój uległ działaniu Jowisza i Saturna, tak że od tego czasu
Ziemia przecina tylko brzeg roju. W związku z tym nastąpiło zmniejszenie częstości godzinnych, które w latach 1899 i 1932 były równe 60.
W bieżącym okresie czynność roju powoli rośnie (minimum miało miejsce 1949 roku). Rój Leonid związany jest z kometą 1866 I, o tym samym
okresie obiegu co rój.
Podajemy spis radiantów słabych rojów, czynnych w listopadzie:

Nazwa roju
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Karol Górski - Domostwa Mikolaja Kopernika (Towarzystwo Bibliofilów im. Lelewela w Toruniu, r. 1955, str. 34, ryc. 7).
Dnia 22. II. 1954 roku odbyła się w Toruniu w sali ratuszowej Akademia Kopernikowska, urządzona przez Toruńskie Koło PTMA. W c<:ę
ści naukowej wygłoszono dwa odczyty, z których jeden pt. "Dziecięce
lata Kopernika w Toruniu" prof. K. G ó r ski e g o wyszedł obecnie czę
ściowo z druku. Wyjątkowo piękna jest szata graficzna tej broszury,
wnoszącej wartościowy przyczynek naukowy do materiałów biograficznych Kopernika. Szkoda tylko, że pojawiła się ona zaledwie w 100
egzemplarzach.
Zlokalizowanie rodzinnego domu Kopernika przez długie lata napotykało trudności. Rozbieżne były zdania kopernikanistów niemieckich
i polskich. Przeczyły sobie również dwie pamiątkowe tablice przy ul.
św. Anny: jedna na domu nr 17 {polska), druga zaś na domu nr 30 (niemiecka). Karol Górski spór ten rozstrzygnął na korzyść wersji polllkiej. Oparł się on na badaniach z r. 1860 burmistrza Terunia G . B e nd er a, który "na wieży· ratuszowej, na podłodze pomiędzy rupieciami,
znalazł zeszyt pergaminowy ze spisem służb z każdego domu Starego
Miasta.". Dokument ten, napisany w języku staroniemieckim przez komornika miejskiego Szymona, pochodzi z połowy XV wieku. Zawiera
on zestawiony ulicami pełny spis mieszkańców z wymienieniem obowiązujących ich szarwarków. Spisani są tam zarówno mieszkający na
miejscu właściciele domów, jak i podnajmujący. a także drobni rzemieślnicy, którzy mieli warsztaty w piwnicach. Trudno o lepszy dokument historyczny, zwłaszcza jeżeli poprzemy go wglądem vl zachowane
do dzisiaj księgi ławnicze, w których spisywano wszystk~ transakcje
kupna i sprzedaży nieruchomości miejskich. Księgi ławnicze zastępo
wały wówczas hipoteki.
Wnioski autora są następujące:
l) Przy ul. św. Anny pod 190 numerem spisowym komornika Szymona figuruje posesja pod nazwiskiem ,.Koppernick". Z nazwisk domów sąsiednich które do dziś stoją i dlatego są łatwe do zidentyfikowania, wynika,' że posesja ta (ojca Kopernika) odpowiada dzisiejszemu
numerowi 17 przy ul. Kopernika. (I tam mieści się dziś lokal PTMA).
Był to kiedyś dwupiętrowy dom gotycki z oficyną i składami od ul. Rabiańskiej. Zburzony został w XIX w. z wyjątkiem piwnic.1 Przy odbudowie fasadę gotycką zastąpiono XIX-wiecznym brzydkim frontonem.
2) Dom narożny u zbiegu ulic św. Anny i Koziej, po przeciwnej
stronie ulicy (dzisiaj ul. Kopernika 30), uważany przez Niemców za kolebkę Kopernika, ma w omawianym spisie adnotację "Koppernick" i numer porządkowy 168. W r. 1853 historyk toruński, kopernikanista
L. P r o v e, znalazł w księdze ławniczej zapis z r. 1464 dotyczący podziału spadku po Łukaszu Watzenrode. Z zapisu tego wynika, że zięć
Watzenrodego Mikołaj Kopernik (ojciec astronoma) otrzymał w spadku
dom, "w którym mieszka", przy ul. św. Anny (dziś Kopernika 17) i drugi
narożny, gdzie mieszka mistrz Walter (dziś Kopernika 30). Z powyż
szego wynika, że Kopernikowie nie ztlmicszkiwali wcale wspomnianego
domu narożnego.
1 Dom ten ucierpiał mocno w
r. 1813 w czasie oblężenia Torunia przez wojska pruskie i rosyjskie i dlatego został do reszty zburzony celem odbudowy. Ci,
co go wyburzali, nie wiedzieli, że niszczą autentyczny dom rodzinny astronoma (J. G.).
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3) W roku 1468 OJCiec astronoma nabył w połowic dom w Rynku
Staromiejskim w spisie Szymona z numeracją 36 (ryc. na wkładce), z ofi-.
cynami od ul. Szczytnej. W roku 1480 sprzedał dom przy ul. św. Anny
pod numerem spisowym 190. I wówczas prawdopodobnie do domu nr 36
w Rynku Staremiejskim przepr0wadziła się rodzina Koperników. Tu
upłynęły lata młodzieńcze astronoma od 7 roku jego życia. Jeszcze w latach 1485 i 1489 dom ten był własnością rodziny Koperników, która zamieszkwała go według wszelkiego prawdopodobieństwa. W domu
tym m : eszkał jeszcze w r. 1507 szwagier Mikołaja Kopernika Bartło
miej Gertner i płacił czynsz szwa§.';erce Barbarze Kopernikównie kSieni benedyktynek w Chełmie. Dnm ten, 4- czy nawet 5-piętrowy miał
ładny fronton gotycki
Tak więc autor dokumentalnie ustalił ówczesne i dzisiejsze adresy
trzech domów kopernikowskich w Toruniu.
A teraz dalsze losy posesji III. Dom ten zburzył w r. 1906 właściciel
jego, niemiecki kupiec S. Leiser, stawiając na jego miejscu bardziej
rentowny dom towarowy. Dziwne, że dopuszczono do tego w czasach,
gdy Toruń stanowił już główną siedzibę kopernikanistów niemieckich.
Oto ostatnie zdanie pracy K. Górskiego: "Zniszczono mury i nawet
szczątki malowideł ściennych. A przecież w tym właśnie domu upływały
te lata młodości, które astronom pamiętał lepiej od pierwszego dzieciństwa: tu umarł ojciec (r. 1483), tu mieszkała matka z siostrami, tu pobierał początki nauki. Nikt nie upomniał się o tę kamienicę bo zapewne nie wiedział, że to dom rodzinny Kopernika. Bezmyślność kapitalistycznej przebudowy Torunia na przełomie XIX i XX wieku świę
ciła tu swój triumf".
Dla kopernikanistów praca Górskiego, niezwykle treściwa, pełna
rzeczowych wiadomości , stanowi wartościową lekturę. Kto chciałby za.
jąć się bliżej tym tematem, znajdzie w broszurze 102 odnośniki bibliograficzne.
Jan Gadomski
M. I w a n o w ski Narodziny światów tłum. z rosyjskiego
Przemysław R y b k a.
Książka I w a n o w s ki e g o porusza zagadnienie pochodzenia i rozwoju naszego układu słonecznego. Omawiając hipotezy kosmogoniczne,
autor przy okazji omawia ciekawe zjawiska, np. ugrupowanie satelitów Jowisza, Saturna, zagadnienie gwiazdy potrójnej w gwiazdozbiorze Wielkiej Niedźwiedzicy (Mizar A i B z Alkorem), gwiazdy poczwórnej Lutni, stowarzyszenie młodych gwiazd asocjacje gwiazd, których przedstawicielem jest najbliższa Słot'lca asocjacja gwiazdowa
w Gwiazdozbiorze Oriona. Ostatni rozdział "Radziecka hipoteza kosmogoniczna" omawia najnowsze poglądy radzieckich uczonych.
Książka jest interesująca,
styl jasny, ciekawe ryciny ułatwiają czytelnikowi przedstawienie sobie niektórych zjawisk. Może zachęcić do
samodzielnych obserwacji, a nawet do budowy odpowiednich przyrzą
dów, Ża pomocą których miłośnik astronomii mógłby zobaczyć gwiazdy
potrójne, poczwórne i inne ciekawe zjawiska, omówione przez autora
książki "Narodziny św!atów " .
Zofia Maś!akiewicz

Z KORESPONDENCJI
Poznajmy Kopernika gruntownie
Realnym dorobkiem Reku Kopernikowskiego są broszury Eugeniusza Rybki, Romana Stanisława I n g ar d e n a, Henryka B ary c z a,
Tadeusza
P r z y pko w s k i e g o,
Andrzeja
N o w i ck i e g o
oraz
Pierwsza Księga De Revo!utionibus z przypisami Aleksandra B i r k e n-
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m aj er a, a także 20. numer Ochrony Zabytków i 11/12 numer PrzegLądu
Zachodniego, w całości poświęcone Kopernikowi oraz setki artykułów
we wszystkich niemal czasopismach i w prasie codziennej.
Trzy wystawy kopernikowskie w Krakowie, Toruniu i Warszawie
oraz szereg mniejszych w innych miastach nie są trwałą pozostałością,
przyczyniły się jednak w wysokim stopniu do rozpowszechnienia wiedzy o życiu genialnego astronoma i o doniosłości jego odkryć astronomicznych.
Odczyty, prelekcje i audycje radiowe również stanowiły niemały
wkład do ogólnego nurtu poznawczego epoki Odrodzenia.
Retrospektywny rzut oka mówi, że obchody Roku Kopernikowskiego
dały społeczeństwu możność poznania Kopernika jako humanisty w więk
szym stopniu niż jako astronoma.
Czy jednak to było zamierzeniem organizatorów Roku? Wydaje się,
że
intencją inicjatorów było pogłębienie wiedzy o drodze, po której
kroczył wtelki astronom, zanim doszedł do nieomylnego przeświadcze
nia o ruchu Ziemi wokół Słońca.
Poznanie etapów rozumowania autora De Revolutionibus winno być
przedmiotem dociekań kopernikanistów, do czego dają okazję zapiski na
marginesach ksiąg naukowych, będących niegdyś własnością Kopernika, a znajdujących się w bibliotece uniwersytetu w Sztokholmie.
Wiadomo powszechnie, że wszyscy uczeni mają udostępniony wgląd
do księgozbioru Kopernika w wymienionych bibliotekach, posiadanie
zaś mikrofilmu z oryginalnych notatek marginesowych pozwoliłoby na
podstawowe opracowanie materiału w kraju.
W tym stanie rzeczy wydaje się konieczne podjęcie żmudnego opracowania zbiorowego wszystkich drobnych notatek i zapisków Kopernika. RezultatPm tej pracy byłby znaczny objc:tościowo tom, wyczerpujący całkowicie autentyczne żródła pochodu myśli wielkiego reformatora astronomii.
Obok fotckopii rękopisów i drukowanego tekstu powinien się tam
znależć przekład na język polski oraz na jeden z obcych języków, którym posługuje sic: współczesna astronomia.
Należy zaznaczyć, że istniejący od 100 lat Kopernikusverein (zał.
w r. 1854) nie zdobył się na opracowanie, przetłumaczenie i wydanie wła
snoręcznych notatek Kopernika na marginesach jego ksiąg_
Kreśląc powyższe zdania ku rozwadze komitetu astronomicznege
Polskicj Akademii Nauk, chcę żywić przeświadczenie, że tak poży
teczna z naukowego punktu widzeni:l akcja :zostanie wszczęta bez
dłuższej zwłoki, aby co rychlej przełamać fatalizm , jaki zaciążył nad
zapiskami o głc:bokiej treści wielkiego syna ziemi polskiej .
Adam Penconek - Warszawa
W sprawie "Astronomii w Szkole"
Kiedyś jedna z moich przełożonych, widząc przejęcie, z jakim wertowałam ostatni numer Uranii, zapytała z powątpiewaniem:
- Moje dziecko, czy ty to wszystko rozumiesz?
- Tak, proszę pani, - odpowiedziałam a czego nie rozumiem,
odnotowuję i o tym mówimy w kółku.
Dlaczego o tym piszę? Oto wydaje mi się, że wielu naszych profeserów myśli podobni!;!, i w wielu szkołach Urania nie jest w pełni wykorzystana, a praca kółek jest czysto formalnym wypełnieniem zalecenia
władz szkolnych.
Dział ,.Astronomia w Szkole"
musi być całkowicie zreformowany.
Młodzież musi przejąć inicjatywę w swoje ręce Wystarczy zapał i mło-
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dzieńczy

entuzjazm - z naszej strony, mądrość i doświadczenie - ze
trony naszych profesorów. Przecteż rekrutujemy się z klas kończących.
dostaniemy świadectwa dojrzałości. Wiele z nas jest uzdolnionych w róż
nych kierunkach. ..Astronomia w Szkole'· niech przynosi co miesiac
nasze najlepsze artykuły, które napiszemy sami.
Henryka Kacperska
Szkolne

Koło

PTMA Technikum Galanterii Metalowej i Skórzanej w

Łodzi

Komentarz Redakcji: Wątpimy, żeby napływ prac uczniowskich
o odpowiednim poziomie był tak duży, żebyśmy mogli co miesiąc wybrać z nich artykuł nadający się do dru,ku. Nie możemy w szczególności
drukować w Uranii
referatów i wypracowań uczniowskich nawet
lepszych, jakich nam kilka nadesłano. Brak na to miejsca. Jednak apel
kol. Kacperskiej wydaje się słuszny. Zapraszamy członków szkolnych
kółek PTMA do współpracy. Chętnie wydrukujemy każdą notatkę czy
nawet dłuższy artykuł, który będzie mógł zainteresować ogół cz.ytelniników. Mogą to być ciekawe sprawozdania z pracy kółek; opisy wykonanych pomocy szkolnych lub ich projekty. mogą być wreszcie artykuły
o treści ogólniejszej.
Co to są tektyty?
Na tle artykułu .. Baron de Touche-Skadding sprzedaje Księżyc",
który ukazał się w numerze 4 z 24. I. 1954 r. czasopisma Dookoła świata
i który zapewne czytał niejeden z naszych czytelników, warto przypomnieć, co to są tektyty. Przytoczmy pierwszy ustęp tego artykułu .
.,Tybetańscy lamowie z klasztorów, zawieszonych pomiędzy niebem
a ziemią, otaczają głęboką i przesądną czcią niewielkie a gładkie, czarne
kamyki, jakich wiele znaleźć można w tych dalekich, zapomnianych zakątkach ziem;. Czarne kamienie przynoszą podobno szczęście i marzenia
człowieka, który je posiadł, zamieniają w rzeczywistość. Niezwykłe te
kamienie posiadają znaczną wartość i w. Europie, są bowiem rzadsze od
diamentów i dlatego pięciokrotnie od nich droższe".
Zastanówmy się, o jakich kamieniach może być tu mowa. Kamienie
są "niewielkie", "gładkie", "czarne" i wiele ich znaleźć można w Tybecie. Przynoszą one podobno szczęście ludziom. Biorąc pod uwagę przesądy jakie panują wśród ludów mało cywilizowanych, moglibyśmy przypuszczać, że mowa tu o meteorytach, czyli o bryłach i bryłkach, spadających na Ziemię z przestrzeni kosmicznych. Istotnie bryłki te bywają
przeważnie niewielkie, czarne, a nieraz i gładkie. Jednak w naszym rozumowaniu może nas zachwiać zwrot, ż~ można ich wiele znaleźć
w owych stronach oraz niezwykła ich warto~ć. Wprawdzie niektóre
rzadkie okazy metrorytów są bardzo cenione przez specjalistów i zbieraczy, ale aby )Jyły one w czambuł 5-krotnie droższe od diamentów nic o tym nie wiadomo. Wyobrazić sobie możemy wartość takiego kamienia masy np. l kg, gdybyśmy ją przeliczyli na wartość diamentów.
Nic nam również nie wiadomo z literatury przedmiotu, aby jakie meteoryty i to w dużej ilo§ci znalezione lub znajdywane były w Tybecie.
A więc nie są to chyba meteoryty. Bliżej oświeca nas w tej materii
ustęp drugi.
"Czas w końcu wyjawić zagadkę ich pochodzenia. Otóż niepoz.orne,
jak gdyby precyzyjnie oszlifowane, czarne lmmyki to przybysze
z przestrzeni międzyplanetarnych, które przebyły długą drogę w kosmicznej pustce zanim znalazły się na naszej planecie. Są to po prostu
tektyty, drobne odłamki Księżyca. A więc istotnie meteoryty, ale meteoryty szczególne - "tektyty, drobne odłamki Księżyca" i, poucza
nas dalej autor artykułu, analiza chemiczna wykazała w nich ślady
złota, srebra i ołowiu.
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jednak tektyty?
tektytów (od greckiego wyr?.zu 'tUx'to~
czyli ,.stopiony")
nadał w r. 1900 geolog wiedeński S u e s s pewnej grupie naturalnego
szkła, przechowywanego w muzeach świata, które po raz pierwszy znaleziono w Czechach w okolicy od Czeskich Budziejawie do południowych
okolic Trcbicz (Trebir). Następnie podobne okazy znaleziono m. in.
w Australii, basenie Oceanu Spokojnego i Afryce zachodniej, Meteorytycy i chemicy zajmowali się tymi okazami bardzo sumiennie i przeprowadzono wiele ich analiz chemicznych. Tektyty składają się głów
nie z krzemionki (Si02) w ilości od 70 do 80°/o (w przybliżeniu w zależ
ności od odmian i okazów), poza tym z innych tlenków głównic tlenku
glinu od 10 do 150fo (w okrągłych liczbach). Ich ciężar właściwy waha
się w granicach od 2.339-2.350 (mołdawity) do 2.457 (bili toni ty), a współ
czynnik załamania światła od 1,4875 (mołdawity) do 1,5402 (australity).
O tym jednak,, aby wykryto w nich nawet ślady jakichś drogocennych
metali oraz ołowiu, nic w nauce nie wisdomo. Nic słyszano również,
aby gdziekolwiek otaczano je kultem. W Czechach od paruset lat były
one znane i używane do wyrobów jubilerskich (tzw czeskie chryzolity).
dopóki nie trafiły do muzeów. W Australii tubylcy nazywają je "oczami
emu'·.
Istnieją różne hipotezy o ich pochodzeniu, m. in. hipoteza o pochodzeniu ich z wyrzutu materii księżycowej przez wybuchy na powierzchni
Księżyca wielkich meteorytów. Między innymi istnieje również i hipoteza o ich pochodzeniu z pozostałości masy Ziemi przy "odrywaniu
się" od niej Księżyca. Wprawdzie na ogół większość autorów przypisuje
tektytom pochodzenie kosmiczne, ale co do dalszych szczegółów i słusz
ności tej hipotezy panuje wiele różnych poglądów. Hipoteza księżycowego
ich pochodzenia (wyznawana m. in. przez Leonarda) nie cieszy sie na
ogół większą wziętością, tymczasem omawiany przez nas artykuł przedstawia sprawę w ten sposób, jak gdyby pochodzenie tektytów z Księ
życa było naukowo stwierdzonym faktem.
Natomiast skład meteorytów we właściwym te~:o słowa rozumieniu
różni się zaso.dniczo od składu tektytów i wykryto w mch istotnie pewne
minimalne ilości drogocennych metali, w tej liczbie złota i platyny 1 ).
Tektyty z wyglądu przypominają odłamki szkła o różnych kształtach
i odcieniach kolorów. Nie bywają one natomiast "czarne" i nic również
nie wiadomo, aby znajdowano je kiedykolwiek nie tylko w Tybecie,
ale i na Półwyspie Indyjskim.
W dalszej treści omawiany artykuł informuje o utworzeniu przedsiębiorstwa akcyjnego dla eksploatacji bogactw Księżyca przez wspomnianego barona, którym kierował wzgląd na rzekome zawartości
drogocennych metali w tektytach. Pomysł ten przypomina nam jedną
z powieści Juliusza V er n e'a, gdzie mowa o spółce, mającej na celu
eksploatację terenów bieguna po stopieniu pokrywającej go skorupy
lodowej.
Zresztą sama myśl .,eksploatacji Księżyca" w danym razie nas nie
interesuje. Wiąże się ona z możliwością podróży międzyplanetarnych,
które są jeszcze dalekie od możliwości urzeczywistnienia. Chodzi nam
natomiast o zagadnienie meteorytów i tektytów, które zostało przedstawione w cytowanym artykule w sposób sprzeczny z nauką.
Nazwę
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Jerzy Pokrzywnicki

1)

Patrz Problemy nr l z 1954 r. "Meteoryty jako materia kosmiczna.
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PYT A NIA
(Odpowiedź

ODPOWI E DZI
Czy Księżyc oddala się od Ziemi ?
na pytanie JuLiana Niewiadomskiego z Olsz tyna)

Pytanie związane jest z zagadnieniem ewolucji przypływowej Układu
Ziemia-Księżyc. Omówimy zupełnie ogólnie to zagadnienie.
Siła przyciągająca do siebie ciała materialne jest tym więks z a , 1m
mniejsza jest odległość między ciałami. Ziemia jest dosyć duża w porównaniu z odległością Księżyca od Ziemi, gdyż potrzeba zaledwie 30 kul
ziemskich, aby pokryć tę odległość. Wobec tego o wiele silniej jest przyCiągany przez Księżyc punkt powierzchni Ziemi zwrócony do Ksir,życ a,
jako najbliższy do niego, o wiele słabiej - dalej położone punkty, a najsłabiej - · punkt powierzchni Ziemi z przeciwnej strony niż Księżyc. Tym
różnicom siły przyciągania najwjęcej ulegają ciecze , )'(dyl: mog<
l stos. u nkowa łatwo zmieniać swoje położenie na powierzchni Ziemi. 1\Iamy lu
na myśli wody oceanów i mórz, które z powodu różnicy sdy przyci~!
gania Księżyca starają się zająć miejsca w dwóch przeciwległych sobie
punktach powierzchni Ziemi, a mianowicie od strony Księżyca i z przeciwnej strony niż Księżyc. Możemy to s::>bie tak wyobrazić, że Ksi ę 
~: yc wo::lę położoną z jego strony na powierzchni Ziemi., czyli blii.ej
niego, ciągnic więcej do siebie niż Ziemię poza tą wodą - wobec
te~;o stara się tam nagromadzić
więcej
wody, kosztem pozostałego
otoczenia. W przeciwległej stronic powierzchni Ziemi sytuacja jest
inna: tam znów Księżyc przyciąga więcej Ziemię niż wodę na niej,
a więc odciąga Ziemię od wody, powodując ruch wody napł y wający
tak samo na koszt powstałego otoczenia. Czyli w pierwszym miejscu
Księżyc unosi powierzchnię wody,
w drugim zaś
obniża
dno.
Mamy tu do czynienia ze zjawiskiem zwiększenia głębokości wody przez
napłynięcie dodatkowych mas wody . czyli ze zjawiskiem przypływu.
Należy zwrócić uwagę na bardzo istotną cechę, a mianowicie na
tak zwane opóźnienie fali przypływowej . Polega ono na tym, że chwile
przypływu (i odpływu) nie są zgodne w czasie z chwilami wynikającymi
z poprzednio omówioneJ teorii. Opó ż ni3.ją się bowiem one o pewien
odstęp czasu (tak zwany "czas portowy") , który ma wielkie znaczenie
dla żeglugi w port2.ch morskich, gdyż pozwala określić rzeczywiste
chwile przypływów i odpływów z danych astronomicznych położeń
Księżyca i Słońca. Również wysokości przypływów w różnych portach
w rzeczywistości są bardzo różne i zamiast wynosić średnią wartość
około 1 / ~ metra, dochodzą nawet do 15 metrów u niektórych wybrzeży ,
a w innych znów miejscach są zaledwie wyczuwalne.
Zarówno czas portowy, jak i rzeczywista wielkość przypływów i odpływów związane są ściśle z bezwładnością mas wody, biorących udział
w ruchu przypływowym i zależą bardzo od wielu czynników, jak głę
bokość oceanów, ukształlowanie wybrzeży, a nawet dna morskiego.
Fale morskic mcgą się odbijać od brzegów i wzmacniać się lub osła
biać przy skrzyżowaniu. Mogą nawet wtłaczać się do koryt rzecmych
i odwracać prąd rzek na długości kilkudziesięciu kilometrów.
To właśnie ogólne opóźnienie fali przypływowej jest przyczyną niestałości ruchu wirowego Ziemi jak również zmiany odległości Księ
życa od Ziemi. Mianowicie fala przypływowa, z jednej strony, podlega
sile przyciągającej Księżyca, która stara się ją utrzymać na linii łą
czącej środek Ziemi z Księżycem, z drugiej zaś fala ta jest pociągana
tarciem o brzegi lądó"v i dna mórz, uczestniczące w ruchu wirowym
Ziemi. Skutek jest taki, że w ruchu wirowym Ziemi wierzchnie warstwy wody są wstrzymywane przez przyciągan i c Księżyca, więcej niż
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warstwy głębiej położone. Wynikające stąd tarcie warstw wodnych powoduje zmniejszenie się prędkości cząsteczek wody względem siebie,
a zgodnie z prawami fizyki - ogólną stratę energii kinetycznej tych
c:tąsteczek. W ten ~po~ób zarówno Ziemia w swym ruchu wirowym,
jak i fala przypływowa tracą niewielką część swej energii kinetycznej,
która przemienia się w wywiązywane w zjawisku tarcia ciepła. Mamy
tt· typowy przykład zamiany energii mechanicznej na niemechaniczną cieplną. Wielkość tej energii jest stosunkowo bardzo nieznaczna i nic
ma zasadniczego wpływu na całokształt zjawiska przypływowego.
Obrót Ziemi jest więc hamowany tarciem mas wody fali P''7ypły
wowcj, która wyprzedza dzięki swojej bezwładności linię środek Ziemi- Księżyc w kierunku ruchu wirowego Ziemi. Wskutek tego pręd
kość obrotowa Ziemi powoli maleje, czyli długość doby wzrasta. Ponieważ jednostki czasu opierają się na długości doby, wszystkie więc te
jednostki również ulegają wydłużeniu, a czas wyznaczony - opóźnieniu.
Prawa mechaniki orzekają, że jeżeli fala przypływowa działa na
Ziemię, powodując str:ltf~ energii kinetycznej w ruchu wirowym Ziemi,
to tak samo Ziemia wywołuje w .fali przypływowej przyrost energii
kinetycznej, która jest zawarta w układzie fala przypływowa - Księ
życ, czyli w Układzie Ziemia-Księżyc w ich wzajemnym ruchu wokoło
siebi!' Krócej :nówiąc, energia lenetyczna ruchu wirowego Ziemi przechodzi stopniowo do ruchu obiegowego Ziemi i Księżyca wokoło wspólnE:go środka masy. Można więc zestawić matematyczny "bilans" energii
albo - co jest w ruchach obrotowych dużo prostsze - .,bilans'· tak
zwanego momentu pędu. Nie przytaczamy wzorów, gdyż nie są takie znów
proste, lecz wymagałyby specjalnych wyjaśnień; zastosowanie ich
wskazuje, że konsekwencją tego przechodzenia energii jest powolne
oddalanie się Księżycn od Ziemi. Oddalanie to jest obserwacyjnie zupeł
nie niedostrzegalne nawet w długich parusetletnich okresach czasu .
. Inna rzecz, gdy wcżm1emy pod uwagę okresy wielu milionów lat. MoŻC'my wtedy mówić o ewolucji przypływowej Układu
Ziemia-Księżyc.
Otrzymamy historię przeszłych i przyszłych lat tego Układu - w zało
żeniu
nieistnienia innych przyczyn działających poza przypływami.
Jest to ciekawa historia, a mianowicie: ponieważ długość doby i odległość Księżyca obecnie wzrastają, kiedyś więc były o wiele mniejsze.
Z obliczeń wynika pewien graniczny stan początkowy, około 4 miliardów lat temu, gdy długość doby wynosiła niecałe 5 godzin obecnych, ·
odległość zaś Księżyca od Ziemi zaledwie 14.000 km. Obieg Księżyca
wokoło Ziemi był wtedy trochę tylko dłuższy od ówczesnej doby, czyli
trwał około 5 godzin dzisiejszych. Księżyc OJiegał wówczas Ziemię zupełnie blisko jej powierzchni, gdyż powierzchnia jego była oddalona zaledwie o 6.000 km, czyli o promień Ziemi.
W jakim stopniu rzeczywistość odpowiada temu stanowi granicznemu - · nie wiemy, gdyż wchodzi tu w grę kosmogonia nasze~;.) układu
słonecznego, a w szczególności zagadnienie powstania naszego Księżyca.
Wielekroć dłużej trwać będzie ewolucja Układu Zieinia-Księżyc, aby
osiągnąć stan taki, w którym
długość doby ziemskiej i okres obiegu
Księżyca wokoło Ziemi zrównają się. Będą one wydłużać się ciągle
aż staną się sobie równe, wynosząc po 47 dni obecnych. Ziemia bGdzie
zwrócona wówczas zawsze tą samą półkulą do Księżyca i zjawisko
przypływów i odpływów księżycowych przestanie działać.
W dalszych badaniach należałoby wziąć pod uwagę i przypływy sło
neczne, które będą jednak w dalszym ciągu powodować przedłużenie
się doby. Można by prześledzić wszystkie etapy ewolucji przypływowej,
ale \'lliałoby to tylko wtedy właściwe znaczenie, gdybyśmy wzięli pod
uwagl i inne czynniki, dziś zbyt mało znane lub zbadane.
M. Bie!icki

URANIA

H9

KALENDARZYK ASTRONOMICZNY
opracowany pod kierunkiem K. Kordylewskiego
Listopad 1955 r.

Wszystkie zj:;.wiska podano w czasie środkowo-europejskim.
l. do 30. Planetka Eunomia jest łatwo osiągalna przez lunety. W przeciwstawieniu ze Słońcem znajdzie się 3. XI. i w ciągu paru miesięcy
zakreśla pętlę na tle gwiazdozbioru Trójkąta. Poza nią dla mniejszych
lunet dostępne są jeszcze dwie słabsze planetki: Letitia przemieszczająca się na tle gwiazdozbioru Wieloryba w bliskości gwiazdy
zmiennej ornikron (Mira) oraz Psyche poruszająca się powoli w gwiazdozbiorze Byka. Kometa Honda dostępna jest przez światłosilne
lunety w gwiazdozbiorze Herkulesa wczesnym wiecwrem.
l. do 10. Największe nasilenie niezbyt obfitego roju powolnych gwiazd
spadających Tauryd, których ślady przedłużone wstecz przechodzą
przez gwiazdozbiór Byka. W pierwszych dniach miesiąca przeszkadza w obserwacjach jasne światło Księżyca; sporadyczne zjawiska
tee,'O roju mogą się zdarzyć aż do 16. XI.
1./2. W ciągu nocy tarcza Księżyca w fazie 2 dni po pełni przesuwa
się poniżej gromady gwiazd Plejad.
2. O świcie łatwo odszukać Merkurego, który jako gwiazda minus : ,
wielk. znajduje się w odstępie 5° powyżej Kłosu Panny (Spika)
5./6. Powyżej Księżyca znajdziemy Kastora i Polluksa.
6. 5h Uran w złączeniu z Księżycem, odstęp 40 na północ od Księżyca .
7. 8h Merkury w złączeniu z Neptunem, który znajduje się w odsh~pie
zaledwie 18' na południe od Merkurego. Na jasnym tle nieba Neptun nie jest widoczny.
7./8. Po północy znajdziemy Jowisza powyżej na lewo od Księżyca.
Złączenie Jowisza z Księżycem nastąpi o godz. 6 rano w odstępie
6° od siebie. Tuż pod Jowiszem w odstępie mniejszym niż średnica
tarczy Księżyca dostrzeżemy Regulusa, złączenie o godz. 14.
8. 15h Uran nieruchomy w rektascenzji.
9./10. Największe zbliżenie Jowisza do Regułusa z odstępem 20' W następnych nocach Jowisz znajdzie się coraz bardziej na lewo od
Regulusa, a po zatrzymaniu się w rektascenzji w dniu 18. XII. zacznie na nowo zbliżać się do gwiazdy. Ponowne złączenia z Reguluscm, ale już w większych odstępach od siebie zajdą z końcem
stycznia 1956 r. i z początkiem lipca 1956 r. Następne podobne
powtórzą się za więcej niż 11 lat
10. do 13. Nad ranem świeci sierp Księżyca, a reszta tarczy Księżyca
jest widoczna w słabym świetle popielatym.
11.112.
Nad ranem nadarza się sposobność do odszukania Marsa
i Merkurego z pomocą sierpa Księżyca, który już około godz. 5 rano
świeci nisko nad południowo-wschodnim horyzontem. W odstępie 3"
(tj. równym 6 średnicom tarczy Księżyca) powyżej na lewo od
Księżyca świeci gwiazda stała Kłos Panny jasności l Y, wielk. Mars
jest czerwoną gwiazdą zaledwie drugiej wielk. i znajduje się powyżej Kłosu Panny, a odstęp jego od Księżyca wynosi około 8°. Merkurego odszukamy nieco niżej nad horyzontem na lewo od Księ
życa w odstępie większym niż 10° (taki kąt na niebie zakrywa nam
pięść trzymana na wypn::żonym ramieniu). Złączenie Marsa z Księ
życem miało miejsce o godz. 2 rano.
12. 2lh Neptun w złączeniu z Księżycem, odstęp 6° n3 północ.
12. 23h Wenus w niewidocznym złączeniu z Antaresem (blisko Słońca)
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Słońca doszukać się można z trudem wąskiego
sierpa Księżyca na prawie 30 godzin przed nowiem. Znajduje się
on na prawo od Merkurego, z którym będzie w złączeniu d::>piero
o godz. 14.
13. i 14. Prz,ez całą noc kontrolować należy występowanie gwiazd spadających z roju Bielid, promieniujących z gwiazdozbioru Andromedy.
Warunki obserwacji w b. r. są szczególnie dobre.
14. 19h Saturn w niewidocznym złączeniu z Księżycem, odstęp 4".
15. do 20. Spodziewane są nieliczne, bardzo szybkie gwiazdy spadające,
z roju Leonid, promieniujące z okolicy gwiazdy zeta Lwa. Warunki
obserwacji. zwłaszcza nad ranem są bardzo dobre, największe nasilenie roju winno wystąpić 16. XI.
16. 8h Wenus w bliskim złączeniu z Księżycem w odstępie 12' na południe od śroqka tarczy Księżyca (geocentrycznie). Zakrycie Wenus
przez Księżyc może być obserwowane w Arabii, na Cejlonie i w Indiach Wschodnich. U nas tego dnia zaraz po zachodzie Słońca spróbować można z pomocą lornetki odszukać nisko nad południowo
zachodnim horyzontem Wenus, świecącą jako gwiazda minus 3Y.
wielk., a w odstępie 30 na lewo od niej sierp Księżyca. W lunecie
Wenus wykazywałaby małą okrągłą ta,rczę.
16. 24h Saturn w złączeniu ze Słońcem, jest niewidoczny.
17. do 19. Wieczorem widoczny jest wąski sierp Księżyca uzupełniony
resztą tarczy, świecącą słabym światłem popielatym.
18. do 23. Planetka Eunomia mija. grupę trzech gwiazd Trójkąta: złą
czenia nastąpią w noce 19./20. w odstępie 15' na pd. od gwiazdy
piątej wielk. delta . 20./21. w odstępie minuty od gwiazdy czwartej
wielk. gamma oraz 23./24. w odstępie 3' na półn. od gwiazdy 5 )1,
wielk. oznaczonej 7 Trójkąta.
:23. 3h Słońce wstępuje w znak zodiakalny Strzelca. Tarcza Słońca
świeci na tle gwiazdozbioru Wagi od 31. X. i dopiero po przejściu
gwiazdozbiorów Skorpiona w czasie od 23. do 29. XI. oraz następnie
Wężownika wkroczy do gwi.azdozbioru Strzelca w dniu 18. XII.
23. 1Sh Jowisz w kwadraturze ze Słońcem.
24. 3h Merkury w niewidocznym złączeniu ze Saturnem (blisko Słońca).
28./29. Księżyc w fazie jednego dnia prze d pełnią w ciągu nocy zbliża
się do gromady gwiazd Plejad, którą przez lornetki dostrzeżemy na
lewo od Księżyca. Z początkiem listopada złączenie z Plejadami
nastąpiło w fazie Księżyca po pełni.
29. Wieczorem nastąpi niewielkie częściowe zaćmienie Księżyca widoczne w Polsce. Zaraz po zachodzie Słońca naprzeciwko niego tuż
nad półn .. -wschodnim horyzontem odszukamy Księżyc w pełni. Pół
cień Ziemi padnie na d::>lną część tarczy Księżyca o godz. 15 min. 51,
lecz lekkie przyciemn1enie tej części dostrzeżemy dopiero później,
zwłaszcza krótko przed ,początkiem właściwego zać~enia. Cień
główny Ziemi pojawi się na dolnej tarczy Księżyca (kąt pozycyjny
od bieguna 155°) o godz. 17 min. 21. Największe zaćmienie mieć
będziemy o godz. 17 min. 59, przy czym zaćmiona będzie dolna
cz<~ść tarczy Księżyca tylko d::> 1/8 części jego średnicy. Cień zejdzie
z tarczy Księżyca u prawego dolnego jej brzegu (kąt pozycyjny 197°
od bieguna) o godz. 18 min. 37, po czym zaznaczać się będzie w tej
części tarczy coraz słabnące lekkie przyciemnienie pochodzące od
półcienia Ziemi. Półcień zejdzie z tarczy ostatecznie o godz. 20 m. s.
Min ima. Al~oła (zaćmienie trwa ponad 8 godzin): 1955 XI. 5d4h.1; 7d24h.9;

13. Przed wschodem

10d21h.7; ,13d18h 5; 25d5h.8; 28d2h.6 i 30d23h.4.
Minima główne Beta Liry: 1955 XI. lld19h oraz 24d17h.
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Dla odszukania planetki należy w ciągu szeregu pogodnych wieczorów wykonać dokła lne
ryaunki z wszystkimi nawet najsłabszymi gwiazdami dostrzegalnymi przez u:iy Ncmfl lunet-;
w okolicy nieba wakazanej przez współrzędne planetki . PrzeL. porównanie ryaunk.ów zna·
leźć można planetkę jako tę spoiród gwiazd, która zmieniała awe położenie z dnia na dzień
jednakowo w tym aamvm kierunku.
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listopad 1955

1.

Frombork - l. S ekretariat Koła czynny w e wtor ki 1 pi ą tki w godz. 18-20,
ulica K 1 te druln & 21.
2. Z e b •·a nla o dbywają się w każdy drugi czwa r t e k miesiąca .
3. Punkt obse rwacyjny z lunetą paralaktyczną czynny w każdy pogodny
wi e czór .
Gdańsk

w II

-

Sekretariat Kola Jest czynny w
Polltechnlkl Gdańskiej .

poniedziałki

l

piątki

w godz. 17 do 18

Zakładzie

Gilwice - l. Sekretariat Koła jest czynny w poniedziałki l czwartki godz. 18-11
w Gliwicach, ul. Sobieskiego 26, inż. 'I' . Adamski, teł. 49-77.
2. Biblioteka j~st czynna przy Sekretariacie.
S. Pokazy niel.Ja odbywają się w każdy bezchmurny wieczór po uprzednim telefonicznym porozumleniu się:
Gliwice - ul. Sobieskiego 26, te!. 49-77 - lnt. T. Adamski.
Ruda SI. - ul. Obrońców Stalingradu 32, te!. 524-67 i 524-6~ - J . Kasza .
Stallnogród-Dąl.J ul. Wlejska 7, te!. 319-87 - Jan Palt.
Mtes1ęczne zebrania sekcji Instrumentalnej odbywają się co miesiąc w każdą
drugą sobotę o godz. 17.30 w Stalinogrodzie w Palacu MłodziEży im. Bieruta.
Kraków - l. Sekretariat czynny w poniedziałki i czwartki w godz. 17-19 w lokalu Kota , ul. L. Solskiego 30/8.
2. Blbllotc·ka czynna w poniedziałki l czwartki w godz. 18--19.
3. Dn!'l 10. XI. (czwartek) godz. 18 l dnia 25. XI. (piątek) godz. 18 odbędą
się referaty w lokalu Kola, ul. L. Solskiego 30iR, tytuly odczytów i nazwiska
referatów podane zostaną w prasie. ·
4. Pokazy nieba odbywają się na Wawelu w każdy bezchmurny wieczór, oprócz
niedziel l świąt.
Łódź

- l. Sekretariat Kola czynny w każdy poniedziałek w godz. 18-19, ulica
Traugutta 18, pokój 509 (Wojewódzki Dom Kultury) .
2. Dnia 7. XI. (poniedziałek) odczyt pt. "Księżyc - jego ruchy i topografia" ..
Dnia 21. XI. (poniedziałek) odczyt pt . .,Ewolucja Słońca i gwiazd",

Nowy Sącz - Sekretariat Kota jest czynny we wtorki l
w lokalu Kola, ul. Jagiellońska 50a.

piątki

w godz. 17-lt,

Poznań

- l. SPkr·etarlat Kola te<t czynnv WP wtorki l czwartki w godz. 17-11,
w lokalu Koła, ul. Chełmońskleg:> l, te!. 74-41.
2. Puolrczne pokazy meoa odbywać się będą w każdy pogodny wieczór wtor·kowy l czwartkowy do godz. 22, w Dostrzegalni P . T. M . A. w Parku lm . Ka-·
sprzaka (p•·zy Palmlarni) .

Toruń

- l. S<'kretarlat Kola l biblioteka są czynne w poniedziałki 1 czwartki
w godz. od 18-20 oraz w soboty w godz. od 17-19 w lokalu Kola przy ul. M
Kopernika 17.
2. Pokazy nieba w poniedziałki l soboty. Zbiórka w lokalu Ko:a o godz. 19.
3. Dnia 14. XI. (poniedziałek) godz. 18 odczyt R . Ampla "Jak zważ ono Ziemię
l planety. Dnia 28. XI. (poniedziałek) goclz. 111 odczyt inż. w. Siwlekiego
"Wplyw atmosfery na obserwacje astronomit'zne".

Warszawa - l. Dnia 3. XI. (czwartek) godz. 19, w malej sali Obserw. Astr·.
U. W. - Al. Ujazdowskie 4, odbędzie się popularne seminarium. 2. Dnia 17. xr.
(czwartek) godz. 19, w Sali M. Kopernika Obs. Astr. U. w. -Al. Ujazdowskie 4,
odbędzie się odczyt inż. A . Marksa pt. "Sztuczny satelita Ziemi". 3. Pokazy
nieba w pogodne wieczory prowadzone są codziennie (także w niedziele
i święta) w tymcz. pawilonie obserwac. Ludowego Obs. Astr. lm . Kopernika Al. Ujazdowskie 4, w godz. 19-n. Ponadto w niedzielę i święta w godz. 13-15 '
prowadzone są pokazy pl&m na Słońcu.
Telefon Kola: 8-56-72.
Wrocław

- 1. Dnia 9. XI. odczyt mgra Michala Montygerta pt. "Narodziny Z iemi,
plnnet l gwiazd" godz. 19.
2. Dnia 23.' XI. odczyt · mgr a Jana Kubikowskiego pt. "Klasyfikacja widmowa
gwiazd" , godz. 19.
Odczyty odbędą się w sali konferencyjnej Klubu T. P . P. R. Plac Teatralny 4,
Wrocław .

.,Urania" wychodzi jako miesięcznik
katdego miesiąca. Wszyscy członkowie
wkładki członkowskiej. Dla nieczłonków

w objętości 2 arkuJzy druku dnia 25-go ·
PTMA otrzymują "Uranię" w ramach
prenumerata roczna wynosi 24 zl.
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Pismo zalecone reskryptem Ministerstwa Oświaty z dnia 20. X. 1955 roku,
Nr Oc-506/50, jako pożądane w bibliotekach licealnych i nauczycielskich

W bieżącym roku. w Stalinogrodzie będzie otwarte pierwsze większe
planetarium w Polsce. W związ ku z tym w obecnym numerze zamieszczamy dwa artykuły o planetariach. Jeden - omawiający działalność słyn
nego Ptanetarinm Moskiewskiego, drugi - dający techniczne wiadomości
o planetariach. Inicjatywę budowy Planetarium i Ludowego Obserwatorium Astronomicznego w Park1t Kultury i Wypoczynku w Stalinogrodzie poddal Zarząd Główny P. T . M. A.

MARIA KARPOWICZ -

Warszawa

PLANETARJUM MOSKIEWSKIE
Jedną z osobliwości Moskwy jest jej Planetarium. Główny
gmach tej instytucji o srebrzystej jajowatej kopule robi wrażenie fantastycznej międzyplanetarnej rakiety, skierowanej
ku zenitowi.
Zwiedzanie Planetarium rozpoczyna się zwykle od obejrzenia astronomicznej wystawy, na którą składają się liczne tablice, rysunki i witraże oraz oryginalne przyrządy. W sposób
niezwykle poglądowy opowiadają one o historii najstarszej
z nauk przyrodniczych - astronomii, o sławnych bojownikach
materialistycznego światopoglądu, o budowie i rozwoju wszechświata itp. Specjalne plansze poświęcone są najnowszej hipotezie pochodzenia rozwoju Ziemi i innych planet naszego Układu
Słonecznego hipotezie Szmidta (p. Urania 1952, str. 129).
W obszernym audytorium fizycznym, wśród rozmaitych
przyrządów, zwraca uwagę dużych rozmiarów wahadło Paszechanowa, które jest modyfikacją wahadła Foucault'a i pozwala
w ciągu paru minut zaobserwować obrót Ziemi.
W sali geograficznej zwiedzający mają możność prześledzić
historię Ziemi, tworzenie się lądów i oceanów, zobaczyć Ziemię
w odległych epokach geologicznych itp.
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Najciekawszą i najistotniejszą częścią Planetarium jest
olbrzymia okrągła sala o wklęs!ym suficie, mogąca pomieścić
ponad tysiąc osób. Pośrodku sali znajduje się katedra prelegenta i zeissowski aparat, za pomocą którego można demonstrować sztuczne niebo.

Rys. l. Widok

t

głównego

pawilonu planetarium w Moskwie

Publiczność wchodzi do sali, w której panuje półmrok. Pod
elektrycznym niebem jest właśnie chwila przed wschodem
Słońca. Wydaje się, że dopiero co pogasły ostatnie gwiazdy niebo jaśnieje. Na horyzoncie widać sylwetki moskiewskich
budynków. Nad zębatymi ścianami Kremlu świecą re1binowe
gwiazdy, wznoszą się ostre wieżyczki budynków u Krasnvch
Worot, widać olbrzymie budowle Uniwersytetu, stalowe konstrukcje Krymskiego Mostu oraz kopułę Astronomicznego Instytutu im. Szternberga. Niebo coraz bardziej jaśnieje, na wschodniej stronie ukazuje się Słońce. Jest już zupełnie jasno.
Obserwuje się ruch dzienny Słońca na sztucznym niebie,
jak gdyby doba trwała kilka minut. Słońce szybko podno:>i się ,
przechodzi nad punktem południa i następnie chyli się ku zachodowi, chowając się poza dachy domów. Następuje zmrok,
niebo staje się coraz ciemniejsze, kontury budynków zacierają
się. Po chwili prelegent włącza główny aparat i nad głow:1mi
publiczności rozciąga się nocne niebo usiane gwiazdami. Jest
ich tyle, że w pierwszej chwili trudno się w nich zorientować .
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Prelegent naciska guzik

na pulpicie i nad każdym
gw1azdozbiorem zjawiają się napisy. Świetlną
strzałką prelegent wskazuje poszczególne obiekty na sztucznym niebie.
W ciągu paru minut
w Planetarium przeży
wa się całą noc. Obserwuje się wschód, górowanie i zachód poszczególnych gwiazd i całych
gwiazdozbiorów.
Po niebie Planetarium
szybko przebiega jasna
iskierka, przecinając figury gwiazdozbiorów.
Znika, pozostawiając jasny ślad , rozpływający
się w ciągu paru sekund. Znamy to zjawi~ko to przeleciał meteor.
Rys. 2. Obserwatorium astronomiczne
Moskiewskie Planemieszczące się w bocznym pawilonie
planetarium
tarium pozwala zrozumieć, dlaczego w le<:ie oglądamy inne gwiazdozbiory niż zimą, zapoznaje z ruchem
rocznym Słońca. Na niebie pojawia się wyraźna punktow:ma
linia. przebiegająca gwiazdozbiory Zodiaku - ekliptyka. Tutaj
spełnia jednocześnie rolę pewnego rodzaju k-1.lendarza. Składa
się z 365 punktów, w których Słońce znajduje się kolejno
w określone dni roku. Nazwy miesięcy umieszczone są wzdłuż
ekliptyki.
Zapoznajemy się również z rozkładem i ruchem planet.
Prelegent naciska odpowiedni guzik z napisem: "rok w jedną
minutę" i przyśpiesza czas pół miliona razy. Można obecnie
prześledzić ruch planet w okresie tygodnia, miesiąca i roku.
W kopule na ekranie pojawia się specjalny licznik czasu, zmieniające się cyfry pokazują szybki bieg dni i tygodni. Cicho
pracują motory aparatu, planety zaczynają w sposób ciągły
przesuwać siE: z jednego gwiazdozbioru do drugiego. Szybko
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mknie maleńki Merkury, nieco wolniej - oślepiająco biała,.
promienna Wenus, przesuwa się wolno czerwonawy Mars,.
żółty Jowisz i wreszcie Saturn.
Specjalny aparat, zwany "Planetarium Kopernikańskim".
przedstawia ruch planet, jaki widzielibyśmy z odległości paru
miliardów kilometrów. Planety obiegają Słońce, które wygląda
z tego oddalenia jak jasna gwiazda. Rozumiemy obecnie ruch
planet, jaki obserwujemy z Ziemi, cofanie się oraz zakreślanie
przez niektóre z nich - pętli.
Następnie prelegent włącza aparat podróży po planetach
i zapoznaje publiczność z ich przyrodą. Przesuwa się na ekranie-niebie pozbawiony atmosfery Merkury, otulona gęstą warstwą chmur Wenus, następnie Mars z białymi polarnymL
plamami, czerwonymi pustyniami oraz tajemniczymi cienkimi
liniami kanałów. Aparat pracuje w dalszym ciągu, zwiedzającym wydaje się, że przelatują nad gęstą pokrywą chmur Jowisza i następnie lądują na jednym z księżyców Saturna. Na
ekranie ukazuje się olbrzymi obraz wolno obracającej się planety, otoczonej pierścieniami. Pierścienie ustawiają się w naszą stronę krawędzią i przez chwilę widzimy je w postaci cieniutkiej kreski przecinającej planetę, po czym szerokość ich.
wzrasta i znów widać je w całej okazałości.
Podczas wykładu o podróżach międzyplanetarnych możemy
"polecieć" na Księżyc. Specjalne aparaty projekcyjne zamieniają wielką salę Planetarium na kabinę międzyplanetarnego
pocisku rakietowego. Przez okno rakiety widzimy zielone pola
lotniska i dyżurny punkt podający sygnał odlotu. Motory zaczynają działać, za oknem migają obłoki, niebieskie ciemniejące niebo i w kilka sekund znajdujemy się poza granicami
atmosfery. Widzimy Ziemię, która oddala się coraz bardziej
i przekształca się w kulę otoczoną mgłą. N a czarnym niebie
świecą jasne gwiazdy. W oknie kabiny widzimy górzyste wycinki Księżyca. Po paru sekundach zbliża się chwila lądowa-
nia. W okół nas ostre wierzchołki gór księżycowych, szczerby
olbrzymich kraterów, głębokie szczeliny i rozległe, gładkie
;równiny. Gołe, pozbawione roślinności skały oślepiająco bły
szczą w promieniach Słońca. Na czarnym niebie oprócz..
gwiazd - olbrzymia nieruchoma Ziemia, zmieniająca jedyniefazy. Po krótkim pobycie na Księżycu powracamy na Ziemię.
W Planetarium Moskiewskim możemy oglądać niebo nie
tylko współczesne, lecz również dowolnej epoki w przeszłości
lub w przyszłości. Oto np. mamy rok 1985. Na niebie widać
wśród gwiazd kometę Halley'a. Celem wyt.łuma~zenia zjawiska.
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komety prelegent włącza specjalny aparat i obserwujemy
Układ Słoneczny z pewnego oddalenia. Daleko od Słońca pojawia się jasna plamka - jądro komety, otoczone obłokiem
gazów. Plamka, zbliżając się do Słońca, staje się coraz jaśniej
sza, zaczyna tworzyć się warkocz, który zwiększa się w miarę
zbliżania się komety do Słońca i który maleje, gdy kometa od
Słońca się oddala.
Za pomocą aparatu Planetarium przenosimy się do roku
2126, kiedy w Moskwie widoczne będzie całkowite zaćmienie
Słońca i obserwujemy je już obecnie.
Specjalne urządzenie Planetarium pozwoli odbyć podróż
w czasie i obserwować gwiazdy obiegające inny punkt na
niebie niż obecnie. W ciągu kilku minut przeżywamy "rok
platoński" 26 000 lat.
Następnie prelegent proponuje nam odbyć ciekawą podróż
po powierzchni Ziemi. Z pr~dkością 100 km/sek mkniemy na
północ. Po chwili znajdujemy się na wybrzeżu Morza Białego.
Jeszcze kilka sekund i oto biegun. Ze wszystkich stron roz-ciągają się bezkresne obszary śnieżne i lodowe Arktyki. Płyną
wolno lodowe pola ze zwałami lodów po brzegach, które bły
szczą w świetle księżycowym. Jest półmrok. Na niebie pojawia się nagle zorza polarna. Widzimy poruszające się słupy,
delikatne promieniste łuki, kołyszące się i drgające draperie
o zmieniających się barwach. Gwiazdy zataczają koła równolegle do horyzontu, w zenicie widzimy Gwiazdę Polarną.
Po chwili mkniemy na południe. Przelatujemy nad polami
Ukraifiy - Morzem Czarnym, Egiptem. W czasie podróży
spostrzegamy, że im bliżej znajdujemy się równika, tym niżej
nad horyzontem świeci Gwiazda Polarna. Wreszcie dotyka ona
horyzontu - znajdujemy się w pobliżu równika. Gwiazdy na
wschodniej stronie nieba wznoszą i opuszczają się pionowo,
-chyląc się ku zachodowi. Obserwujemy wszystkie gwiazdozbiory
zarówno półkuli południowej, jak i północnej. Szczególnie jasno
świeci Droga Mleczna.
Nasza niezwykła podróż kończy się. Nad nami znów mo.skiewskie niebo. Świecą rubinowe gwiazdy kremlowskich
wież. Po chwili niebo blednie, staje się jaśniejsze na wschodzie, płyną lekkie obłoki, które różowieją w promieniach
wschodzącego Słońca. Słychać dźwięk kremlowskich kurantów
i uroczystą melodię hymnu.
Oprócz właściwego Planetarium istnieje szereg budynków,
między którymi zwraca uwagę duży ośmiokątny, przypominający namiot. To pawilon słoneczny. Na stole, znajdującym się
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pośrodku,

umieszczono ekran. na którym za pomocą układu
i soczewek rzutuje się ogromny obraz Słońca. Vlidzimy na nim granuły, plamy i pochodnie; daje się zauważyć
pociemnienie brzegowe. Oglądamy tu rzeczywisty obraz

zwierciadeł

Słońca.

W Planetarium Moskiewskim, posiadającym doskonałe techniczne wyposażenie instrumentalne do demonstracji, odbywają
się popularne odczyty z astronomii, fizyki i geografii fizycznej.
Tematyka ich jest niezwykle obszerna i różnorodna. Wykła
dowcami są, oprócz specjalnych prelegentów, najwybitniejsi
naukowcy Związku Radzieckiego. Oprócz wykładów prowadzi
się ze zwiedzającymi Planetarium gawędy, demonstrując je
doświadczeniami oraz ilustrując planszami zapełniającymi
ściany sal Planetarium.
W Planetarium Moskiewskim w ciągu 25 lat jego istnienia
wygłoszono ponad 45 000 wykładów z astronomii i nauk pokrewnych. Odwiedziło Planetarium około 15 milionów osób.
Odbywają się stale specjalne wykłady dla młodzieży i dzieci.
Te ostatnie ilustruje się kolorowymi obrazkami.
W roku 1934 Planetarium Moskiewskie zorganizowało mło
dzieżowe kółka astronomiczne. Do ich dyspozycji przeznaczono
wiele teleskopów i innych astronomicznych przyrządów, fotolaboratoria itp.
Moskiewskie Planetarium cieszy się wielką popularnością
wśród społeczeństwa ZSRR. Jest ono instytucją naukowooświatową, która na podstawie materiałów współczesnej astronomii i innych nauk przyrodniczych propaguje i populauzuje
naukowy światopogląd.
RUDOLF BRANDT - Sonneberg (NRD)
tłum. Jan K a s z a - Ruda Sląska

PLANETARIUM ZEISSOWSKIE
Z inicjatywy M. W o l f a (1863-1932), długoletniego dyrektora obserwatorium astronomicznego w Heidelbergu, postanowiono w swoim czasie nowowzniesiony budynek Niemieckiego Muzeum w Monachium wyposażyć również w urządze
nie, które umożliwiłoby demonstrowanie · większemu gronu
widzów zjawisk na gwiaździstym niebie, tak jak się one nam
przedstawiają z powierzchni Ziemi.
W sprawie technicznego wykonania tych planów zwrócił
się dyrektor Muzeum, Oskar von M i l l e r, do firmy Carl
Zeiss w Jenie. Propozycje dra B a u er s f e l d a, który się

359

URANIA

zajął, szły w tym kierunku, aby planety,
Słońce i Księżyc, jak również niebo gwiaździste przedstawić
za pomocą systemów ruchomych proiektorów, umieszczonych
w środku kopuły. Po 5-letniej wytężonej pracy przy biurku
i warsztacie, można było w dniu 31 lipca 1924 r. po raz pierwszy zademonstrować próbne urządzenie, zainstalowane na da-

tym zagadnieniem

chu

Zakładów

Zeissa. Rys. l przedstawia

Rys. l

powstałe

wówczas

Aparat projekcy jny

wspaniałe dzieło mechaniki i optyki. Pierwsze takie urządzenie
zainstalowano w maju 1925 r . w Muzeum monachijsk·m, zaś
drugie z kolei postanowiono zainstalować w r. 1926 w DUsseldorfie, skąd je przeniesiono w latach 1933/34 do Hagi (Ho landia).
Prawie kulisty korpus (u góry) zawiera wewnątrz silną ż a 
rówkę, której światło za pomocą 31 małych aparatów proj ek .
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cyjnych odtwarza obraz 4500 gwiazd od pierwszej do szóstej
wielkości (widocznych gołym okiem), znajdujących się na pły
tach diapozytowych. Wiernie odtworzone niebo gwiaździste
świeci na półkulistym białym ekranie kopuły. Dalszych 11 projektorów odtwarza rozmyty zarys pasa Drogi Mlecznej, wreszcie
30 dalszych dodatkowych aparatów umożliwia odtwarzanie na
ekranie nazw najbardziej znanych gwiazdozbiorów. Ta kula,
najeżona projektorami, posiada średnicę ok. 0,5 m. Z nią na
wspólnej osi osadzony jest tzw. "korpus planet". Jest nim
ażurowo zbudowany walec (na rys. l po prawej stronie),
w którym, znajdują się przedziały jeden na drugim, mieszczące
ruchome projektory dla Słońca, Księżyca oraz widocznych
gołym okiem planet: a więc dla Merkurego, Wenus, Marsa,
Jowisza i Saturna. Za pomocą specjalnych silników oraz odpowiednich kół zębatych - i to właśnie jest najbardziej charakterystyczne dla tego instrumentu - przez obrót całości naokoło odpowiednich osi można odtworzyć jeden dzień w 4 minutach, 2 minutach lub 50 sekundach, jeden rok w 4 minutach,
l minucie bądź 7 sekundach i przez to uzyskać pogląd o ruchach ciał niebieskich.
Wreszcie dalszy powolny dodatkowy obrót umożliwia odtworzenie tzw. "wielkiego roku". Jest to obrót osi ziemskiej
wokM prostopadłej do płaszczyzny orbity Ziemi w ciągu 26 000
lat, czyli tzw. zjawisko precesji, tj. przesuwania się punktu
równonocy wiosennej po ekliptyce. Ruch ten wywołuje m. in.
przesunięcie nieba gwiaździstego tak dalece, że po upływie
13 000 lat nasze obecne gwiazdozbiory zimowe zdobią niebo
letnie i odwrotnie. Gwiazdozbiory, obecnie niewidoczne pod
południowym horyzontem, (np. znany Krzyż Południa) wynurzają się. Oś ziem:::ka w przeciągu tych tysięcy lat skierowana jest wciąż na inne "gwiazdy polarne". Przebyte tysiące
lat ukazuje na ekranie kopuły specjalny "optyczny licznik".
Nie brakowało propozycji, aby konstrukcję instrumentu
jeszcze wszechstronniej udoskonalić, aby przez to osiągnąć
jeszcze większą zdolność odtwarzania zjawisk niebieskich,
które możemy obserwować z Ziemi. Uwzględniając wszelkie
techniczne możliwości zbudowano instrument, znany jako "Planetarium Zeissowskie".
Ten nowy przyrząd miał przede wszystkim umożliwić zademonstrowanie nieba, widzialnego z dowolnej szerokości geogrPficznej; cel ten osiągnięto przez obrót całego instrumentu
naokoło poziomo leżącej osi Wschód-Zachód.
Ze względu
jednak na konieczność równomiernego rozłożenia poszczególnych części okazało się konieczne przekonstruowanie całego
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1-1 Oś bi~~ n ~ wa planetanum zorientowana pro·topadle wzgl..ctem równika ziemskiego
TI-II Oś ekliptyki prost0·
padła
do orbity Ziemi.
III-III 0.3 obrotu CJ<O.§~,
aparatury dla nastawieni
Jej 11' r'owo'n - czcr- k'>~l
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Rys. 2. Schem -,t pl::m ctar:UJ,1

~
1102 b

·d

-zachód.
l) podwozie, 2) wylqcznl:c.
przewodów, 3) czę3ć arodkowa z urządzeniem prze·
kładniowym, 4)
oś obrotc
całości aparatury
· !a na·
stawlenia jej na dowolr
J~
szerokość
geograficzną,
5
dwa silniki dla ruchu do
bowe~o sfery
n!eb!esk!e.i;
1 doba w ciąg11 4 minut
w 1 minucie lub 50 sekundach, 6) 3 silniki dla ruchu
,·ocznego, 1 rok w 4 minu
lach, l minucie, 50 sekundach i 6 sckund~ch. 6a)
'uch precesyjny, 6b) silnik
clla zmiany sz<.:roko.lei geo
graiJ~zncj;
wędrówka
PJ
Ziemi w cią~u 7 minut, 7l
8) pierśclenie ślizgowe dla
elektryc7nych połączeń, 9)
2 projek•ory dla Księżyca.
tO) aparatura dla Słoóca z
otaczaJącym
je blaskiem,
projektory dla śwfatla zo:"
diakalnego f .,przeciwbla
sku" łącznie 7 projektot ów), 11) 2 projektory dla Saturna, 12) 2 projektory dla Merkurego, 13) 2 pra)ektory
dla Wenus, 14) 2 projektory dla Marsa, 15) 2 proje\ttory dla Jow"za, 16) 16 projek totów dla odtwarzc,nia gwlćzd nieba północnego, 1'7) 16 projektorów dla odtwarzania gwiazd nieba południowC'go, 18) 12 projektorów dla Zodiaku, równika niebieskiego i bfegt..nów świata, 19, 20) 30 projektorów dla nazw gwiazdozl::iJrów, 21) proJektory dla poludnilca (2 kule, zawierające po 2 projektory), 22) projektor dla
gwiazd stałych, 23) projektor dla południka, ekliptyki oraz nazw gwiazdozbiorów, 24, 25) 2 projektory dla Drogi Mlecznej, 2E) 2 proJektJry dla Obłoków Ma.;ellana, 27) projektor dla SyriL·sza, 28, 28a) llczn;k tysię"y lat przy octtwa"z0niu
li' ocesu precesyjnego, 29) odczyt skali lat, 30) mechaniczne przysłony dla
~\wlazd (celem zasłonięci" ich pod horyzontem). 31) mechaniczne przysłony clln
I<PZW gwiazdozbiorów, 32) lampy służące do o;,wietlenla pomieszczenia,
biało
n·ebieskie, 33) lampy dla ośwlctleniH horyzontu.

p1 zyrządu; w ten sposób powstał instrument o układzie całko
wicie symetrycznym, jak to widać na rys. 2 i 3. Korpus gwiazd
l'C·Zdzielono na dwie duże głowice, z których każda najeżona
jest 16 systemami projektorów, służących do odtwarzania całt'go, tak północnego, jak i południowego nieba (pierwszy instrument uniemożliwiał pokazanie gwiazd położonych wokół
południowego bieguna nieba) i utworzono dwa ażurowe tzw.
"korpusy planet", w których znajdują się przedziały, zawierające Słońce, Księżyc i Saturna oraz Merkurego, Wenus, Marsa
i Jowisza. Instrument, zbudowany w taki sposób (rys. 2 i 3)
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pozwala odtworzyć następujące zjawiska niebieskie: 9000
gwiazd do 6,5 wielkości gwiazdowej, całą wstęgę Drogi Mlecznej, widoczne gołym okiem gromady kuliste oraz mgławice,
Słońce z otaczającym je blaskiem światła, Księżyc z jego fazami oraz planety: Merkurego, Wenus, Marsa, Jowisza i Sa-

Rys. 3.

turna; przy czym dwie ostatnie, celem odróżnienia ich od innych
planet, są w ten sposób odtworzone, jak się nam przedstawiają
w lunecie przy 20-krotnym powiększeniu (Jowisz z pasami
chmur, Saturn z pierścieniami). Marsa można odróżnić po jego
czerwonym blasku. Nadto Planetarium Zeissowskie pozwala
na przedstawienie pewnych astronomicznych elementów, niezbędnych do dokładnego zrozumienia ruchów Słońca, Księżyca
craz planet. Są to: południk, sieć równikowych współrzędnych
z podziałem miesięcznym i dziennym, ekliptyka (pozorna droga
Słońca), światło zodiakalne oraz "przeciwblask", licznik lat,
tarcza precesji dla odczytu minionych tysięcy lat oraz nazwy
gwiazdozbiorów.
Planetarium Zeissowskie może wykonywać następujące ruchy: dzienny obrót nieba w l i w 4 minutach, roczny ruch
nieba w 7 sekundach, w l i w 4 minutach, ruch precesyjny
w 1,5 minuty, wędrówka po Ziemi od bieguna do bieguna
w ciągu 7 minut dla zademonstrowania nieba, widzialnego
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z różnych szerokości geograficznych, przy czym szczególnie
pełna wrażeń jest odtworzona przez Planetarium noc polarna.
Ruch dzienny, roczny i precesyjny sprzęga się automatycznie
i we

właściwym związku.

Do tak wszechstronnie rozbudowanego aparatu w ciągu następnych lat doszło jeszcze kilka urządzeń, z których część
połączono bezpośrednio z instrumentem, zaś resztę ustawiono
obok tablicy rozdzielczej aparatu, obsługiwanej przez prelegenta. Do tych należy przede wszystkim projektor do odtwarzania komet, projektor do odtwarzania gwiazd spadających
oraz projektor systemu słonecznego. Projektor kometarny je~t
to niewielki przyrząd w kształcie skrzynki, przymocowany do
północnej kuli z projektorami. Pozwala on na odtworzenie
interesującej komety z ubiegłego stulecia, komety Donatiego
z roku 1858 - która przeszła niebem po dużym łuku, stanowiąc jedno z najefektowniejszych zjawisk. Zjawiskiem, które
stale wywołuje wielkie wrażenie przede wszystkim wśród laików, są gwiazdy spadające. Specjalny projektor pozwala na
odtworzenie w Planetarium tak pojedynczych meteorów, jak
również rojów meteorów wychodzących z pewnych kierunków
(np. rój "Perseid" w sierpniu), a ich całkowicie bezszmerowe
i nagłe ukazywanie się wzbudza zawsze wielkie zainteresowanie wśród odwiedzających Planetarium. Odtworzenie zjawiska
gwiazd spadających odbywa się za pomocą ruchomych tarcz
blendowych, ustawionych przed płytą szklaną, zawierającą
liczne, cieniutkie kreski, przepuszczające światło.
Wszystkie wspomniane zjawiska są spojrzeniami na niebo
obserwatora, znajdującego się na Ziemi. Za pomocą specjalnego "projektora układu słonecznego" (rozwiązanego również
przez Bauersfelda - według idei prof. S i e d e n t o p f a) możemy podziwiać widok naszego układu planetarnego z punktu
polożonego poza Ziemią i tym sposobem dać widzowi przeżycie,
które normalnie nie jest możliwe. Prostopadle do orbity Ziemi
opuszczamy naszą planetę i udajemy się do punktu odległego
o 2.4 miliardów kilometrów; jest to oddalenie, wynoszące 1,7
odległości Saturna. Stamtąd ukazuje się nasze Słońce jako
jasna gwiazda w pobliżu dwu obiektów, zwanych Małym
i Wielkim Obłokiem Magellana, a położonych na południowym
niebie. Dookoła krążą planety jako małe gwiazdy, przy czym
Ziemia ukazuje się jako gwiazda 22 wielkości gwiazdowej.
Jasności pozostałych planet są następujące: Merkury 3,9, Wenus 1,1, Mars 5,0, Jowisz O i Sat11rn 1,8 wielkości gwiazdowej .

3ti4
Prędkości,

z jakimi planety obiegają Słońce, dają się dowolnie
Najszybszy obieg Ziemi dookoła Słońca wynosi
5 sekund. Projektor układu słonecznego składa się z dwu ze
sobą połączonych rur; w jednej z nich znajduje się system
odtwarzający Słońce, natomiast w drugiej umieszczony jest
przyrząd do projekcji oraz ruchu planet. Specjalnie wbudowane urządzenie tłumi szmer silników, umożliwiając w ten
sposób widzowi wolną od zewnętrznych zakłóceń obserwację
obiegu Ziemi i jej sióstr dookoła Słońca (rys. 4).
Wreszcie Planetarium Zeissowskie uzupełniono przez wyposażenie w następujące przyrządy : projektor dla zaćmień
Słońca i Księżyca, celem umożliwienia odtwarzania tych zjawisk niebieskich: projektor dla odtwarzania postaci gwiazdozbiorów według antycznej
babilońsko-greckiej mitologii;
przyrząd ten może wyświe
tlić również światło zodiakalne oraz zorzę po,la mą; urządze
nie do unaocznienia tzw. czasu
średniego słonecznego dla zademonstrow<mia różnicy pomiędzy czasem prawdziwym
i średnim (równanie czasu);
wreszcie przyrząd do zobrazowania rocznego paralaktycznego ruchu gwiazd, wywołanego obiegiem Ziemi dookoła Słońca. Do tego celu
wybrano najjaśniejszą gwiazdę na niebie, a mianowicie
Syriusza, który posiada zresztą także odrębny projektor
(27 na rys. 2). Połowa wielkiej osi powstającej tu elipsy
aberacyjnej wynosi ok. l 0 , co
odpowiada powiększeniu paralaksy Syriusza (0,36", pod
tym małym kątem widoczny
Rys. 4. Projektoriu ,1
jest z Syriusza promień orl)lty Ziemi) o ok. 10 000 razy.
W postaci Planetarium Ze1ssowskiego stworzono urządzenie
techniczne o dużej dydaktycznej wartości, dając przyrząd umożliwiający studium nieba i jego ruchów niezależnie od pogody,
w każdym cza'sie i z nieomal dowolną prędkością ruchów. Naregulować.
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turalnie jest rzeczą niemożliwą wszystkie przytoczone tu zjawiska zademonstrować w ciągu jednego seansu, gdyż zamiast
wytworzenia poglądu mogłoby to wywołać chaos. Dyrekcje róż
nych planetariów zeissowskich (do roku 1943 firma Zeiss zbudowała 27 planetariów dla Europy, Ameryki i Japonii) w toku
ciągle zmienianych cykli seansów starają się stopniowo zademonstrować wszystkie interesujące zjawiska nieba obserwowanego z Ziemi.
(Wg czasopisma Urania -

Jena rok 12. zesz) ' 7 (1949)] .

KRONIKA
l

Nowe komety

195f f (Bakharew-- Macfarlane-Krienke), odkryta dnia 13. VII. w gwia zdozbiorze Pegaza jako obiekt 8m. Prowizoryczne elementy hiperboliczne jej orbity są: T = 1955 VII 12, i = 50°, q = l, 43 i. a.
e = 1,003.
1955g (Honda), odkryta w Japonii dnia 29. VII. w gwiazdozbiorze Oriona.
Miała wtedy jasność 5m, a więc była widoczna gołym okiem. Prowtzoryczną orbitę charakte1· yzują liczby: T = 1955 VIII 4, i - 108°,
ą = 0,88 j. a. W 37 dni później (dnia 4. IX. 1955) wykrył komet<;
niezależnie obserwator Koła Warszawskiego PTMA, mgr A. Wróblewski, już po przeciwnej stronie bieguna północnego w pobliżu
gwiazdy X Herkulesa, jako obiekt 5m 8. (W Warszawie brak było
w tym dniu odnośnych cyrkularzy Biura Telegramów Międzyna
rodowej Unii A stronomicznej, które jeszcze do ośrodków naukowych nie nadeszły). Kom eta Hondy stanowiła przez dwa miesiące
wdzięczny, bo jasny obiekt do obserwacji miłośniczych. W początku października była już z trudem dostępna dla teleskopu
o średnicy 15 cm.
J . G.
Poszukiwanie drugiego naturalnego satelity Ziemi

Poszukiwania dru :?;iego małego księżyca Ziemi rozpoczą ł już W. H .
f i ck er i n g , jedr.ak po wielu latach bezowocnej pracy doszedł do
wniosku, że takiego księżyca nie ma. Pomimo to wielu uczonych uważa
za możliwe istnienie maleńkiego satelity Ziemi o średnicy poniżej 50
metrów, obiegającego Ziemi() wokół na wysokości co najmniej 15 000
n .etrów nad jej powierzchnią. Ostatnio poszukiwaniami mniejszego księ
ży ca Ziemi zajął się odkrywca Plutona, astronom amerykańsk i Clyde
T o m b a u g h . Poszukiwania s ą prowadzone na drodze fotograLicznej
7t'. pomocą
specjalnego 20 cm 1eleskopu w Obserwatorium Lawella
w Arizonie.
(.l . Brit. Astro n. Assoc. 1954, nr 7. str. 322)

A. W.
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Drogi ewolucyjne gwiazd nowych
Jak wiadomo, gwiazdy tzw. nowe, to znaczy gwiazdy, na których
wybuchy, zwiększając znacznie ich wielkość gwiazdową,
przedstawiają dla astronomów ciekawe i mało znane obiekty. W szczególności do dziś nie został wyjaśniony związek ewolucyjny tych gwiazd
z innymi gwiazdami. Nie zosta ł o też ostatecznie stwierdzone, czy gwiazdy
nowe wybuchają tylko raz jeden, czy też wybuchy się powtarzają , jak
to się dzieje z podobnym typem ciał niebieskich, tzw. gwiazdami nowymi -powrotnymi. Ostatnio krymski astronom I. Kopy ł o w na
podstawie rozważań statystycznych, odnoszących się do znanych faktów
obserwacyjnych, doszedł do wniosku, że jeśli uważać za słus zne przypuszczenie, że gwiazdy nowe wybuchają wielokrotnie, to trzeba również
przyjąć, że następujące po sobie wybuchy są coraz słabsze . Jest więc
prawdopodobne, że gwiazdy nowe są młodymi, niestacjonarnymi ciałami, które z początku drogi ewolucyjnej wielokrotnie wybuchają, nastE;pnie zaś ich wybuchy stają się coraz słabsze i gwiazdy nowe osiągają
stan równowagi, stając się "zwykłymi " gwiazdami.
zachodzą nagłe

[Wg Astronomiczeskij Zurnal XXXII, 48 (1955)]

Algol

K. R .

gwiazdą poczwórną

Znana od ćwierć tysiąclecia (od r. 1667) zmienność Algola (beta Persei),
mimo wieloletnich badań różnymi metodami, kryje w sobie nadal problemy nie rozwiązane. Ostatnio zrobiono tu pewne postępy. Momenty
następowania najmniejszego blasku Algola wykazują aż cztery zmiany
'>różnych okresach. Pierwszy okres, najlepiej zbadany, wynosi 2<1 ,867310777
i odpowiada obiegowi dookoła wspólnego środka masy dwóch bliskich
siebie "głÓwnych" gwiazd, dla obserwatora ziemskiego nawzajem się
przesłaniających. Okres drugi 32 lata - ma za przyczynę obrót tzw.
linii absydów tej dwójki gwiazd. Dalsze okresy - 1,!l73 lat i 188 4 lat są spowodowane obecnością (a więc znów obiegiem) trzeciego i czwartego
składnika systemu.
Rozkład mas w tym osobliwym układzie , w któtym nawet w najsilniejszych teleskopach dostrzegamy bezpośrednio tylko jedną gwiazdę ,
jest następujący; M 1 (główna jasna gwiazda o jasności absolutnej ;
+oM.38) = 5,C X O ; M 2 ("ciemny" towarzysz o jasności absolutnej ~
+3M.12) = 1,0 X O ; M 3 (gwiazda typu widmowego G o normalnej jasno~ci absolutnej) = 1,2 X O. wreszcie M 4 (biały karzeł o małej absolutnej
Jasności) = 3,8 X O. Tak więc system ten miałby według E g g e n a, za
którym powtarzamy te liczby, w sumie masę = 11 X O. <0 - oznacza
masę Słońca).

a

Dla porównania podamy, że jasność absolutna Słońca wynosi +4M,85,
jest mniejsza niż .,ciemnego" towarzysza gwiazdy .,głównej" .

więc
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Przypominamy, że jasnością absolutną gwiazdy nazywamy umownie tę
jej jasność, jaką by miała, gdyby była odległa od nas o 32,6 lat światła.
Nawiasem podajemy, że poczwórny system Algola odległy jest od nas
o 80 lat światła.
J. G.
Położenie

bieguna

współrz~dnych

ga.laktycznych

W zagadnieniach astronomii gwiazdowej używa się stale układu
galaktycznych, mianowicie tzw. długości i szerokości
galaktycznej - współrzędnych analogicznych do długości i szerokości
geograficznej, przy czym rolę równ:ka ziemskiego odgrywa tu tzw.
równik galaktyczny, zdefiniowany jako wielkie koło, opasujące niebo
wzdluż najgęstszego zgrupowania gwiazd w Drodze Mlecznej . Ponieważ
Droga Mleczna posiada k s ztałty do.§ć nieregularne, "najlepsze" przeprowadzenie na niebie równika galaktycznego jest trudnym zagadnieniem
natury statystycznej. Również położenie tzw. bieguna galaktycznego
(punktu odległego o 90° od galaktycznego równika) jest wskutek tego
trudne do ustalenia. Nowe wyznaczenie, dokonane pr7ez moskiewską
astronomkę T . Kiry ł ł ową . określa położenie b ieguna galaktyki w sposób następujący : a = 191°2, f> =o + 27°0 (epoka 1900,0). Jest to położenie
różne mniej więcej o l o od powszechnie przyjętego. Biegun galaktyczny
znajduJe się w gwiazdozbiorze Warkocza Bereniki z dala od jaśniejszych
gwiazd Stosunkowo najbliższy jest gwiazdy 5 wielkości y Comae
współrzędnych

(Wg Astronomiczeskij Zurnal XXXII, 192 (1955))
Ile materii wyrzuca stale

K. R.

Słońce

W ubiegłym roku podzieliliśmy się z czytelnikami wiadomością, że
krymski astronom E. M u s t e l obliczył , że Słońce wyrzuca co rok okolo
610 1 7 gramów materii (por. Urania, tom XXV, str. 247). Na łamach radzieckiego pisma Astronomiczeskij Zurnal pojawiły się ostatnio (nr 2
tomu XXXII, str. 165 i 177) dwa artykuły polemiczne na ten tematO ile Mustel obstaje przy słuszności swych rachunków, o tyle kilku
innych astronomów, m. in. znany badacz komet S. W s j e c h s w i a ck i,
twierdzi, że ilość wyrzucanej materii jest mniej więcej 200 razy większa
rzędu 10 20 g (tzn. sto bilionów ton) na rok.
sprawa przez jakiś czas pozostanie nierozstrzygnięta.
promieniowania korpuskularnego Słońca nie potrafimy
obserwować. Przy tego rodzaju rachunkach trzeba · się więc zadowalać
badaniem zjawisk świadczących pośrednio o tym promieniowaniu, jak
zorze polarne na Ziemi, pewne zjawiska zachodzące w koronie słonecz
nej, światło zodiakalne, świecenie warkoczy komet, zjawiska geomag:letycme itp.
K. R .
Wydaje

się, że

Bezpośrednio
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jako gwia.zda wodorowo-helowa

Radziecki astrofizyk D. Frank-Kam i e n l e ck i obliczył, że
wszystkie procesy odbywające się na Słońcu można wyjaśnić założywszy,
że składa się ono wyłącznie z wodoru (91,9%) i helu (18,1 %). Trzeba
w tym celu przyjąć, że w środku Słońca panuje temperatura nieco ponad 12 milionów stopni. Przyjęcie takiej budowy Słońca jest oczywiście
znaczną idealizacją rzeczywistości, chociażby dlatego, że obserwacyjnie
stwierdzono na Słońcu istnienie wielu innych pierwiastków. Na obecnym stopniu rozwoju astrofizyki teoretycznej tworzenie tego typu uproszczonych .,modeli" budowy Słońca i gwiazd pomaga jednak w zrozumiEniu rzeczywistych procesów zachodzących wewnątrz tych ciał
i z czasem powinno doprowadzić do stworzenia teorii dokładnic opisującej

rzeczywistość.

[Wg Astronomiczeskij

Zurnał

XXXII, 139. (1955)]

Jak wielka. jest korona

K. R.

l!lłoneczna?

Obserwacje korony słonecznej poza zaćmieniami za pomoC<! koronografów pozwalają dostrzegać koronę słoneczną w odległości rzędu promienia tarczy słonecznej od brzegu tej tarczy. W czasie całkowitych
zaćmień S~ońca, korona bywa widoczna okiem w odległości większej
niż średnica słoneczna.

aparatów na kliszach fotograficznych można wykorony w odległości kilku średnic. Ostatnio do badania
rozmiarów korony słonecznej użyto fal radiowych wysyłanych przez
odlEgłe radioźródła, na tle których przesuwa się Słońce. Okazuje się,
że korona już w odległości 15 promieni tarczy słonecznej od jej środka
w sposób dostrzegalny osłabia natężenie fal radiowych długości 6 m.
przechodzących przez nią. Ciekawe, że kierunek rozchodzenia siC' fal
nie ulega przy tym odchyleniom, to znaczy nie dostrzega się zhw;skR
refrakcji.
K. R.
[Wg Astronomiczeskij Zurnat XXXII, 150 (1955)]
Za

pomocą czułych

krywać

ślady

Ksi.4!życ

pom:1ga

okre~lać kształt

radioobiektów

Jak wiadomo, radioteleskopy są przyrządami znaczme mniej dokbdnymi od teleskopów pozwalających obserwować w promieniach widzialnych. Stąd dokładność określenia położeń obiektów wysyłających promienic radiowe jest mała. Tym bardziej trudno coś powwdzieć o ks?.tał
cie radioobiektów, gdyż ich rozmiary są najczęściej mniejsze od zdolności rozdzielczej radioteleskopu.
W poszukiwaniu metod wyznaczania kształtu radioobiektów zwrócono ostatnio uwagę, że Księżyc posuwając się po niebie, zasłania sob'l
obiekty, które znajdują się w pasie leżącym w pobliżu ekliptyki. Znajduh się tam mic;dzy innymi dwa silne radioźródła w gwiazdozbiorze
Byka i Bliźniąt. Obserwując zmiany natężenia promienhw'lni<l nd:o-
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wego w czasie, gdy Księżyc powoli zakrywa te obiekty i następnie je
<ldkrywa, można b ę d z ie dużo powiedzieć o ich dokładnym położeniu
i kształtach . .. Sezon·· kilku kolejnych z akryć ohu tych obiektów zaczął
si ę na prze ł o mi e roku 1954/55, a s k ończy się w p o łowie roku 1956. Przysiąpiono d e· cdp owicdnich obscJwac.ii. kt 0r ·ch w n ·k · n ·"w :.tnliwiC' wzbo~acą

wiedzę

astron o miczną.

[Wg Astronomiczeskij Z11rnal tom XXXII, str. 29, (1955))
Wielcść

K. R.

punktów 7erowych zależności okres wielkość absolutna u cefeid
·

Na podstawie związku pomiędzy okresem z mi e nności cefeid a ich
wyznacza się odległości galaktyk.
W zwi ą zku z pracami wykazują cymi, że c ~feidy zarówno krótkokresowe, jak i długookresowe , należące do I i II populacji, grupujlł
sic wzdłuż różn yc h krzywych okres-ja s n ość absolutna , B. K u k ark i n
zauważa, że nic m a wcale podstaw do przypuszczenia, że takie krzywe
sa tylko dwie. V/ ,..:.czeg ólno śc· krzywe cefeid o nieco odmiennych cechach morfologicznych, jakie spotykamy w innych galaktykach, mogą
być całkowicie cóżne. N ic należy jednak uważać, że cefeidy przez to
nie mogą służy ć do wyznaczunia odległości galaktyk. Potrzeba jednak
wz iąć pod uwagę, że jasnoś ć ab s::;lutna cefeid zależy nic tylko od okresu,
a le i pewnych cech morfologicznych, jak np. k ~z t'lłlu krzywej zmia n
b lasku.
Ustalenie takiego ogólnego związku i wybór n 'l jb ard licj u chwytn ych
d o tego celu cech morfologicznych uważa Kukarkin za p a l ą c ą potr zebę
współczesnej astronomii.
j a snością

[Wf'

A stronom; c.zes ld.i Cir k ular . l 'i ?i, i:~ (1954)]

NASZA

K. R.

OKŁADKA

O ascrwatoi·ium im. Feliksa Przypkowskiego w

.Jędrzejowie

Dnia 22 kwietnia 1951 roku dr F c l i k s Przy p k o w ski, miłośnik
a!'lronomii i wybitny gnomonik. należ ą cy od r. 1913 do Towarzystwa
A&tronomiczncgo Francji i do PTMA od czasu jego założenia, pismem
do Zarządu Głównego PTMA ofiarował swoje amatorskie obserwatorium
" J~drzejowie Towarzystwu, które postanowiło (Urania , tom XXII,
m 11- 12, str. 265) nazwać je imieniem ofiarodawcy
Obserwatorium to. składające się z obrotowej drewnianej , krytej
bl a chą kopuły, umieszczonej na dachu domu w Rynku pod nr. 8 w Ję
drzejowie, m i eści teleskop lustrzany o lustrze 180 mm średnicy i refra ktor o 80 mm średnicy, zmontowane na wspólnej podstawie żelaznej.
w całości wykonanej w JGdrzejowie.
Dzieje obserwatorium wiążą się ściśle z biblioteką i zbiorami, jakie
mie~zczą się we wspomnianym domu, a które były opisane w Uranii
(ton, XIX, nr 7-9, str. 102). Zaczątek ich, a mianowicie pozostale resztki
b iblioteki astronomicznej Ja n a J 6 z e f a Przypko w s k i c g o, profC'~onl astronomii Uniwersytetu krakowskiego, prz:vwiózl j Pg l bratam•k

370

URANIA

w pierwszej połowie w. XVIII do Jędrzejowa, a w domu Rynek 8 umieścił je P i o t r A n dr z ej Przypko w ski w r. 1868. Jan Józef był
wnukiem ostatniego arianina w rodzinie, a bratanka słynnego S nm u e l a, w którego łacińskich wierszach pierwszej połowy w. XVII
przebijają również motywy kosmologiczne. Samuel był krewnym Stanisława L u b i e n i e ck i e g o, autora słynnego astronomicznego dzieła
Theatrum Cometicum i do pewnego stonnia współpracownika .Jana
H e w e l i u s z a ; był on zarazem wnukiem J a n a P r z y p k o ws k i e g o, który w r. 1572 p ierwszy w Europie uwłaszczył sw:vch poddrmych jako ludzi równych sobie, i potomkiem M a c i ej a Przy p k o w ski e g o zapisanego na Uniwersytet krakowski w r. 1443.
Zainteresowany dawnymi astronomicznymi d z iełami dr Feliks Przypkawski w r. 1895 stwarza w domu tym naukowe zb iory zeg:1rów słonecz
nych i dawnych przyrządów astronomicznych, które po jego śmierci
w r. 1951 kontynuuje dr T a d e u s z Przypko w ski. Zb iory obecnie
zawierają 233 przyrządy. i ich modele, a w tym 116 zabytkowych egzemplarzy zegarów słonecznych z XV-XIX w . B:blioteka zawiera parę
tysięcy tomów, w tym paręset starodruków XVI-XVIII w ., dotyczących
głównie gnomoniki i stanowiących podstawę studiów, na zasadzie których powstają w Polsce zegary słoneczne, w Polsce wykonywane przez
dra Tadeusza Przypkowskiego.
W r. 1906 na domu Rynek 8 dr Feliks Przypkowski wybudował taras
do obserwacji astronomicznych i przejąwszy cenne notaty meteorologiczne
Andrzeja C z e c z o t a, dokonywane w Jędrzejowie w latach 1886-1905,
prowadzi stację meteorologiczną na tymże tarasie do r. 1914. Luneta
ówczesna została opisana w r. 1909 we Wszechświecie (XXVIII, p. 119),
zaś wyniki meteorolog iczne w r . 1911 (W.~zechświat XXX p. 33) oraz
w późniejszych sprawozdaniach Folskiego Towarzystwa Krajoznawczego
Pu wojnie w r. 1923 powstaje obecna kopuła-obserwatorium oraz że
lazna podstawa teleskopu i refraktora. Przyrządy te służą popularyzacji
astronomii, głównie wśród młodzieży szkolnej, zaś cała placówka jest
poświęcona historii polskiej astronomii. W październiku 1955 r. obradował tutaj Zespół Historii Astronomii Komitetu Historii Nauki Polkiej Akademii Nauk, a tematem obrad było przygotowanie sześciolet
niego planu współpracy członków Zespołu nad opracowaniem naukowej
syntetycznej historii astronomii polskiej, dyscypliny, w której wkład
polski do ogólnoświatowego dorobku jest ogromny dzięki pracom K oP e r n i k a, H e w e l i u s z a i innych.
Jeśli porównamy stan zbiorów opisany w Uranii z obecnym, widżimy, iż zarówno zbiory, jak i biblioteka powiększają się . W ostatnich
miesiącach przybyło kilka okazów wyjątkowo cennych, jak zegar sło
neczny potrójny i księżycowy z polichromowanej kości słoniowej i srebra, wyrobu francuskiego z XIV w., jak srebrny zegar słoneczny francuski z połowy w . XVIII oraz bardzo ciekawy w konstrukcji brązowy
zegar niemiecki z r. 1711. Biblioteka powic;kszyła się o szereg dziel
w rzadkich dawnych wydaniach : H e w e l i u s z a. G a l i l e u s z a,
H u y g e n s a czy G u er i ck e g o, nabywanych w różnych antykwariatach w kraju , a pochodzących przeważnie, jak wskazują notatki proweniencyjne z biblioteki słynne~,'.) historyka astronomii Efraima S c h e ib l a, z drugiej połowy w. XVIII.
Co do sameg.J obserwatorium to rocznie przepływa przez nic przeclętnie kilkaset osób zapoznających się z najważniejszymi problemami
astronomicznymi oraz podziwiającymi przyrządy całkowicie wykonane
w Jędrzejowie, jako dowód wielkiego miłośnictwa tej dziedziny nauki .
T. P.
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OBSERWACJE
Gwiazdy zmienne
W grudniu nadarza się dość rzadka dla naszych szerokości geogra-·
ficznych okazja obserwacji słynnej gwiazd~· zmiennej o Ceti - Cudownej
Wieloryba. Była ona pierwszą odkrytą gwiazdą zmienną. Odkrycia dokonał 13 sierpnia 1596 roku Dawid F a b r i c i u s. Wspomnianej nocy
Fabricius zauważył na niebie gwiazdę trzeciej wielkości nie notowaną
w poprzednich katalogach. Gwiazda początkowo zwiększała jasność,
a następnie szybko słabła, tak że po dwóch miesiącach przestała być
widoczna. Fabricius nie przywiązywal do odkrycia wickszej wagi uważając, że ma do czynienia z jedną z gwiazd nowych. Dopiero w r. 163~
H o l war d a i F u 11 e n i u s stwierdzili, że gwiazda ornikron Wieloryba
jest gwiazdą zmienną, zmieniającą blask tak znacznie, że czasem przestaje być widoczna gołym okiem. Taka zmienność blasku wydawała si~
niezwykle dziwna, toteż gwieżdzie nadano nazwę Mira-Ceti - Cudowna
Wieloryba. Jest ona zmienną długookresową o okresie 331 dni. Według
efemerydy maksimum blasku ma przypaść 31 grudnia br. Mapka okolicy
tej zmiennej wraz z gwiazdami porównania jest podana poniżej. wskazówki do obserwacji gwiazd długookresowych były podane w sierpniowym numerze Uranii.
Poza tym w grudniu mamy do obserwacji cefeidy, których mapk1
były zamieszczone w poprzednim numerze Uranii, oraz gwiazdy zaćmie
niowe RZ Cas i B Per. Momenty minimów B Per są podane w kalendarzyku astronomicznym przy końcu numeru, a momenty dla RZ Casprzy końcu tego działu.
W bieżącym roku opisaliśmy w
naszym dziale kilkanaście gwiazd
zmiennych i podaliśmy ich mapki.
Obecnie dla usystematyzowania zamtesctmy jeszcze raz spis tych
gwiazd z podan:em ich cech charakterystycznych. W poniższej tabelce
pierwsza rubryka zawiera nazwę
gwiazdy, druga zakres zmian
blasku, trzec:a - okres, czwarta
typ zmienności i wreszcie piąta
numer Uranii z bieżącego roku, w
którym była zamieszczona mapka okolicy danej gwiazdy.
·
W spisie podanych jest również
kilka gwiazd zm: cniających blask
w sposób nieregularny lub półregu
larny, które były zaznaczone na
mapkach okolic innych opisywanych gwiazd zmiennych. O obserwacji gwiazd nieregularnych i pół 
regularnych napiszemy w jednym
z następnych numerów Uranii.
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Gwiazdy 7mier>ne których mapki okolic by v podane w Uranii.
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Andrzej WróbLewski

Sekcja Obserwacyjna PTMA Warszawa
Meteory
W okresie od 5 do 16 grudnia promieniuje silny (60 meteorów na
godzinę w epoce maksimum 12. XII.) rój Geminid. Niżej podane są
położenia radiantu tego roju dla poszczególnych dni (A. P a c h o l czy k,
V1ania, 24, 89, 1953).
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Prędkości

geocentryczne meteorów roju Geminid wynoszą 34,7 km/sek
Obserwacje Gcmin;rt w 1955 roku będą utrudnione przez Księżyc .
którego pełn;" """"'"'7" n·-...-1'"' , 11.
,,,.:~...,= ....
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23 grudnia przypada maksimum czynnosc1 roju Ursyd
promieniujących z radiantu o współrzG<)nych: rektascensja 14h28m, deklinacja
+75°,8 - położonego w Małej Ni edź:wi~dzicy . Częstość godzinna meteorów tego roju wynosi 10-20; prędkości geocentryczne Ursyd: 34,4 km isek
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ciwa radianty powyższej tablicy z:>s1'1ly temetytznie wyliczone z orbit 1798 II oraz Pons-Brooks. Istnienie ich wymaga obserwacyjnego potwierdzenia.
Ob. Werner P i g u 11 a (Zab!Ze-Grzybowice) nadesłał wyniki obserwacji meteorów, dokonanych w dniach 11 i 12 sierpnia 1955 r. Obejmują one
d::me dotyczące 34 (9 +25) zjawisk (głównie Perseid), w tym 7 bolidów.
Po przeniesieniu torów meteorów na mapę wykonaną w projekcji gnomonicznej można będzie z nadesłanego materiału obserwacyjnego wyznaczyć radianty. Radianty te będą ogłoszone później. Dane dotyczące 7 bolidów br.dą opublikowane w ogólnym spisie, który ukaże się niedługo
Pierwsz~

w Uranii.
W związku z przygotowaniem do druku spisu bolidów obserwowanych
od października 1954 do października 1955 roku prosimy wszystkich, którzy w podanym okresie czasu widzieli przeloty bolidów (przez bolid rozumiemy meteor jaśniejszy od -1 mg), o przysłanie do redakcji danych
dotyczących obserwowanych zjawisk. Dane te powinny obejmować punkty
C, D, E, J, : 1-7, wyszczególnione w dziale "meteory" w lipcowym
(7, 1955) numerze Uranii.
Andrzej PachoLczyk
DUsAN KALAB i PAWEŁ SOMMER
(Tłumaczył Fr. S t r a d a l Oświęcim)
Niektóre wyniki barwny<'h obserwacji Marsa 1954
uzyskane przez Ludowe Obserwatorium w Prościejowie (C. S. R.)
Do barwnych obserwacji Marsa w różnych zakresach widma.
spektralnego użyliśmy filtrów, których maksymalna przepuszczalność dla
danych barw mieściła się w następujących przedziałach długości fal:
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Filtr czerwony

długość

fali

665 mf..L

pomarańczowy

niebieski

6~<; mu.
430 IDf..L

żółty

5!l0 IDf..L

zielony

565 IDf..L.
Tb. I.

Nazwa

szczegółu

Fałudniowa

a

r

w

Przeciętm."

a

na!ł' tonie
ic1emnienia

czapa

polarna
Północna

B

żółtobiała

o

niebieskobiała

o·

czapa

polarna
Syrtis Major
Deltoton Sinus
Nilosyrtis
Arena
Sabaeus Sinus
Meridiani Sinus
Margaritifer Sinus
Aurorae Sinus
Acidalium Mare
Solis Lacus
Aonis Sinus
Campi Phlegraei l
Erithareum Mare l
Phaetontis
l
Electris
J
Eridiana
Hellas-Ausonia
1
Chersoneus
Noachis
Hellespontus
l
Hadriaticum Marel
Mare Chroniurn l
Mare Australe
l
Thyle I i II
l
Argyre - Dia
Novus Mons
·
Mare Sirenum
l
Cimmerium
Tyrrhenum
Pandorae Fretum

f

ciemnoniebieska, mieJscami
żółtozielone i niebieskie plamy
zielonawa
niebieskozielona
pomarańczowożółta

niebieskofioletowa
niebieskozieJ ona
czerwonawa
niebieskozielona
t
ciemnoniebieska
niebieska
ciemna niebieskozielona
ciemna niebieskozielona

4,7
ł,-.!

3,5
1.5
3,2
4,0

3,3
3,7
3,0
2,2
3,7
4,0

żółta

1,5

żółtawa
pomarańczowo b lała

1,5

ciemna niebieskozielona

2,7

czerwonawa

l

Argyre I. czerwonawa

0,5

l

niebieskawozitlona

3,0

Amazonis
}
Nodus Gordii
Cerberus
}
Trivium Charontis
Phlegra
Moeris Lacus
Nepenthes-Thoth
Nodus Alcyonius
Utopia

l

biała

niebie~koszara

do brunatno-

fioletowa
fioletowa

l!,O
(słabo)

2,7

ciemna niebieskozielona
mmeJ ciemna,
zmienia często
i zaciemnienie

3,0

aniżeli

w 1950

barwę,

wielkość

3;0
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Za pomocą tych filtrów założonych na 330 mm reflektor naszego obserwatorium przeprowadziliśmy ocenę zabarwienia całego szeregu szczegółów powierzchni Marsa i natężenia ściemnień tych szczegółów według
własnej skali.
Nat~żenie (intensywność) O -odpowiada w naszej skali natężeniu polarnych czapek Marsa, natomiast 5 - odpowiada ciemności nieba, jak
przedstawia się przez ·Okular w pobliżu tarczy planety.
Tabelka I obejmuje streszczenie wyników, wypływających z naszych
obserwacji. Niektóre szczegóły wykazały podczas naszych obserwacji
w roku 1954 i 1950 widoczne zmiany w zabarwieniu, nasileniu ściemnień
oraz w rozmiarach powierzchniowych.
Na podstawie naszych rysunków (P. S o m m er, A. Necka i' i D.
Kala b) została wykonana areograficzna mapa przez P. Sommera, uwidaczniająca wygląd powierzchni Marsa podczas opozycji 1954, według
obserwacji reflektorem o średnicy zwierciadła glównego 330 mm.
Obserwacje Jowisza
Obserwacje były przeprowadzane z tarasu Młodzieżowego Domu Kultury w Łodzi przy użyciu 10 cm refraktora o powiększeniu 120X. Ogółem
w okresie 12. III. 1955 - 6. IV. 1955 wykonano 6 obserwacji. Obserwacje
poleL'1ły na sporządzaniu rysunk.=~ i zanotowaniu intensywności pasm.
P0nieważ nigdy nie udało się zaobserwować cienia satelity na tarczy
Jowisza. za punkt końcowy skali intensywności przyjęto natężenie pasma
równikowego płn. - NEB, które posiada obecnie największą intensywność. Srednie z ocen intensywności kilku pasm Jowis7.a podane są poniżej:

NEB 5
NTB 1.9
SEB 2.8
STB 3.0
A . Biskupski
członek-kandydat Łódzkiego Koła

Prace o

PTMA

aktywności Słońca

ń ski (Dąbrowa Górnicza) nadesłał do redakcji dwie
aktywności Słońca. Pierwsza praca nosi tytuł: Rozklad
aktuwności plamotwórczej Slońca w dlugości heliograficzne j. Autor podaje własne spostrzeżenia co do rozkładu plam nowego 19 cyklu w dłu
gaści heliograficz:nej. W okresie X. 1953 VI. 1955 zaobserwowano wyraźne nierównomierności tego rozkładu.

W. S z y m a
prace dotyczące

W drugiej pracy: W sprawie maksimum i minimum plamotwórczej
autor analizuje przyczyny zmian aktywności Słoóca.
Autor podaje pewne geometryczne rozważania i podobnię jak A l f v e n
autor dochodzi do wniosku, że wskutek istnienia pola magnetycznego
Słońca fale wytwarzane w pobliżu jego środka docierają do fotosfery
w różnych odstępach czasu zależnie od szerokości heliograficznej.
Ob!e prace zostały zakwalifiko·vane do druku w dodatku naukowym
aktywności Slońca

Uranii.

A. W1·óblewski
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PYTANIA
Wpływ

ODPOWIEDZI
obecnego spadku meteorów na rozwój Ziemi

(Odpowiedź

na pytanie ob. Leona Abrama z Pyskowic)

Silns wra:i:enie wywołuje zawsze spadek wielkego meteorytu, jak np.
w l'. 1947 wschodnio-syberyjskiego o masie kilku tysięcy ton. Są to jednak wydarzenia rzadkie; "obstrzał meteorów", jakiemu podlega Zic ··1 · .1.
ma źródło przede wszystkim w najdrobniejszych meteorach, niedo str~c
galnych dla oka ludzkiego. Łączną masę meteorów "pochwyconych" przez:
Ziemi ę w ciągu jednej tylkp doby ocenia się na około 10 ton . W ci<)gu
roku wic;c masa Ziemi wzrasta o kilka tysięcy ton. Wydaje się, że la
du ż::l. Jedn akże gdyby przypuścić dla uproszczenia, że cała ta ilość dociera do powierzchni Ziemi i równomiernie się na niej rozkład a, lo jak łatwo obliczyć - przyrost promienia Ziemi wynies C' l milimetr dopiero po upływie miliarda lat (oczywiście zakładamy n iczmienne natęźe-·
nie spadku mete~rów, odpowiadające obserwowanemu obecnie). Wpływ
mas pochodzenia meteorowego na obrót Ziemi jest również znikomy:
w ciągu miliarda lat nastąpi zwolnienie obrotu (a więc wydłużenie doby)
o 0,001 sekundy. Przypomnijmy, że hamujące dz iJłanie przypływów powoduje takie zwolnienie już w ciągu jednego stulecia.
J. D.
PRZEGLĄD

WYDAWNICTW

Andrzej N o w i ck i - Kop ernik - czlqJJ.Jiek Odrodzenia (Państwowe
Wydawnictwo Popularno-Naukowe, str. 17, , rycin 52).
z siedmiu popularnych pozycyj kopernikowskich Roku Jubileuszowego książka ta wyszła w większej ilości egzemplarzy (35 000) niż wszystkie pozostałe razem wzięte (30 600). Nosi charakter głównie historyczny
i światopoglądowy. Koper n i k o w ! i 5e~o n:>.uce daje autor miejsce
dopiero pod koniec pracy, omawiając przedtem dokładnie tło historyczne
stosunków polsko-krzyżackich dla uwypukleni·: zdecydowan ie pr<1,J01skiego stanowiska Kopernika. Tak obszernie potraktowana sprawa walki
Kościoła i feudałów z postqpową nauką znajduje poniekąd usp:·awi ~ iliwienie w tytule, choć z uwagi na ubogą literaturę kopernikowską w Roku
Jubileuszu chciałoby się tu znaleźć więcej materiału kopernikowskiego .
Jak wiadomo, w biografii Kopernika, mamy wciąż jeszcze wiele luk
i niejasności. Całe lata jego życia są bez udokumentowanych regestów,
a sama· osobowość astronoma jest właściwie mało znana. U autora natomias1. wszystko jc3t pewne i jasne. Wpra wdzie wnioski jego w odniesieniu do tych luk biograficznych i interpretacji pewnych wystąpień Kop ernika w różnych okresach jego działalności są dość przekonujące, lecz nie poparte źródłami historycznymi - pozostaj ą tylko domnieman; r,mi
autera i dlatego to praca jego nie może służyć dla czytelnika jako źr0dłe>
naulwwe, gdyż trudno w niej odróżnić przypuszczenia autora (zresztą być
może trafne) od udokumentowanej źródłami prawdy historycznej. Dlatego nazwałbym tę pracę raczej szkicem historycznym.
Czytelnikowi, obeznanemu nieco z życiorysem Kopern ika, nasuwają
siq pewne wątpliwości, z których niektóre wyliczę: czy istotnie Kopernik
słuchał u Bru d z e w ski e g o także "jego prywatnych pozauniwersyteckich wykładów astronomii" (str. 23), czy Kopernik przerwał studi::ł

URANIA

377

w Krakowie, wezwany przez Waczenrodego na "spotkanie z dostojnikami krzyżackimi w Braniewie" (str. 13), czy rzeczywiście "zostaje wypracowany i spisany ręką Kopernika śmiały projekt wysiedlenia Zakonu
Krzyżackiego z Prus daleko na południe, gdzieś nad granice Tmcji"
(str. 20) , czy Kopernika po to wysłano do Italii, by nauczył się tam "trudnej sztuki procesowania się z Krzyżakami" (str." 35), czy przesłane do
Italii pieniądze dla braci Koperników były przeznaczone na powrót do
kraju (str. 382) czy Kopern ik mial "zdolności rzeźbiarskie" (str. 90) itp
~eżcliby autorowi były istotnie znane dowody historyczne na te i tym
podobne, dotychczas niewyjaśnione problemy z biografii Kopernika, byłyby one rewelacją i zasługiwałyby na opublikowanie przede wszystkim
na terenie nauki czystej, a nie tylko w popularnym szkicu, który omawiamy.
W wypowiedziach astronomicznych autora zauważyliśmy parę usterek,
które wymienimy. Str. 72: spaleniu wszystkich narzędzi obserwacyjnych
i książek Kopernika przez Krzyżaków we Fromborku sprzeciwtają się
jego obserwacje nr 27, 28 i 29 (L. A. B i r k e n m aj er, Mikołaj Kopernik,
str. 318), dokonane przez niego tymi narzędziami w Olsztynie, jak wynika z pięciu odręcznych listów Kopernika, odszukanych w bibliotece
Muzeum Czartoryskich w Krakowie w r. 1943 przez jednego z kopernikanistów niemieckich. O ile można wywnioskować ze znanych faktów wojny
polsko-krzyżackiej, zniszczony został przez Krzyżaków jedynie nieprzenośny kwadrant ustawiony na ,.pavimentum" w spalonej kanonii Kopernika poza murami katedry. Książki Kopernika, nawet te, które zakupił jeszcze jako scholar w Krakowie i w Italii, znajdują się dzisiaj
w bibliotece uniwersyteckiej w Starej Upsali. Nie były one spalone , lc·z
wywiezione przez Kopernika z Fromborka do Olsztyna zaraz po wybuchu
wojny polsko-krzyżackiej, który nastąpił l. I. 1520 r.
Str. 79: cała opowieść o budowic wodociągów i młynów przez Kopernika we Fromborku i wielu innych miastach, oparta na bezkrytycznych wypowiedziach Tadeusza C z a c k i e g o, dawno została uznana
przez kopermkanistów za fantazję niez!,;Jdną z prawją historyczną. Nie
można więc jej pod3wać na wiarę czytelnikowi. Str. 117: pod górnym
rysunkiem, przedstawiającym pozorną drogę planety na niebie, warto
by podać nazwę planety i rok. - Str. 127: autor miesza ze soba nomenklaturę obrotu planety dokoła własnej osi i obiegu planety dokoła
Slońca. Str. 128 w. l od d.: ,.kilkumetrową", ma być "kllkuktlomet , ową". gdyż tak małych planetoid nie znamy. - Str. 130 w. l od g.:
"po kilkadziesiąt do stu kilometrów średnicy", ma być "kilkaset do tysiąca kilometrów średnicy". Str. 131: na rycinie podano podobiznę
kwadrantu, który nic jest wcale kopernikowski, lecz znacznie później
szego typu, zapewne heweliuszowskiego. Kwadrant Kopernika nie posiadał wcale przeziernika, lecz gnomon rzucający w południe jego cieit na
podziałkę kątową narzędzia. Str. 132. w. 5 od g.: ,.przeszło', ma być
"prawie". - Str. 138 w. 17 od g., str. 151 i w innych miejscach zamiast
"Wittenberga", ma być "Wittemberg,'J.". - Str. 165 w. 6---8 od d : idzie tu
nie o ,.pomnik" Kopernika, lecz o jego epitafium. które po dobudowie
przez biskupa Szembeka kaplicy w katedrze we Fromborku zostało przcnies:one w pobliże ołtarza głównego, a więc na miejsce raczej pocześniej
sze.
Ksią:i'ka jest napisana zajmująco. Czyta się ją z zainteresowaniem.
Swiadczy o dużym wc?.uciu się autora w opisywaną epokę, co zresztą
thtmaczy bibliografia obejmująca ponad 50 pozycji.
Jan Gadomski
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Z KORESPONDENCJI
Podziękowanie

z

Prościejowa

Od kilku lat obserwatorzy z Czechosłowackiego Ludowego Obserwatorium w Prościejawie ogłaszają swoje prace obserwacyjne w Uranii.
Przekładem tych prac na język polski zajmują się stale czlonkowie
PTMA z Oświęcimia - F . S tra d a l i T. S z u f a. Obserwatorium Proś
ciejowskie nadesłało do redakcji Uranii podziękowanie dla obu tłumaczy.
które zamieszczamy w oryginale.
LidoVti hvezdarna V Prostejave (CSR), serdecne dekuje clenum
PTMA F. Stradalovi a T. Szufovi z Oświecimu, za laskave provedeni
pfekladu nasich cldnku do polskeho jazyka a za veskerou dalsi spolupraci..

W sprawie rzekomego odkrycia Pallady przez Sniadeckiego
Bynajmniej n ie zamier7am polemizować z krytyczną notalką prof.
Władysława D z i e w u l ski e g o, która ukazała się w Uranii (R. XXVI,
nr 8). Natomiast wdzięczny jestem autorowi za zwrócenie uwagi na
nieprawdziwość utrzymującej się do niedawna w historii polskiej astronomii wersji, jakoby Jan S n i a d e ck i. niezależnie od O l b er s a, był
odkrywcą drugiej z rzędu planetoidy, Pallady. Historię tego zdarzenia
opisuje bardzo obszernie i suge~tywnie F. Ku c h ar z e w ski (0 astronomii w Polsce, Pamiętnik Towarzystwa Nauk Scisłych w Paryżu,
tom II, 1872 r .). powołując się przy tvm na korespondencję Z a c h a
ze Sniadeckim (list z dnia· 9 kwietnia 1802 r .) i Sniadeckiego z Zachem
(list z dnia 6 maja 1802 r.) oraz świadectwo B a l i ń s k i e g o. Kucharzewski pisze:
"Tymczasem, obserwując planetę Ceres, pogrążony w tej mozolnej
pracy, spostrzegł jednego razu w kwietniu 1802 r. nową zupełnie gw : azdę,
której dotąd nie znał . ale nie ufając sobie zaczął powtarzać obserwacje
z największą pilnością , nic o tym w listach do Zacha i Tri e s n e c k er a nie śmiejąc wzmiankować. Na koniec po kilkunastu obserwacjach, przekonawszy się. dnia 25 kw:etnia, że to jest nowa i nieznana
planeta, napisał zaraz do Zacha doniesienie o tym wypadku, przylą
czając zarazem swoje obserwacje; i według świad 2 ctwa Balińsk i ego,
gdy miał listy pieczętować, przyniesiono mu z poczty list Zacha dnia
9 kwietnia datowany, który go uw;ad0mił. że Olbers odkrył nową tęż
sarrią planetę i nazwał ją Pallas. Sniadecki porównawszy przysłane rachunki ze swoimi, znalazł, że odkrycie jee;o było tym samym co Olbersa.
Tak więc miesiącem wprzód los odd3.ł Olbersowi przed polskim astronomem sławę odkrycia, na które obaj natrafili. Prawdz.waści tego zdarzenia świadczą listy Zacha do Sniadeckiego dnia 9 kwietnia i Sniadeckiego do Zacha dnia 6 maja 1802 r. datowane~.
Po przeczytaniu dobrze zakonspirowanej w Kosmosie (1920 r) pracy
dr. Zofii Re u t t- W i t k o w ski ej (Sniadecilana - Z archiwów O'bserwatorium Krakowskiego: Dziennik obserwacji astronomicznych Jana
Sniadeckiego 1792-1803 r.) nie ma wątpliwości, że w rzeczywistości

przypisywanie odkrycia Fallady Sniadeckiemu polega na jakiejś mistyfikacji.
'
Sniadecki nigdzie w Dzienniku odkrycia sobie nie przypisuje, przeciwnie, pod dniem 25 kwietnia 1802 r. pisze:
"Dziś odebrałem list z Gotha od Barona de Zach, donoszący mf.
o wynalezieniu nowey Gwiazdy ruchomey na Niebie przez Dra Olbersa
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w Bremen dnia 28 Marca rb .. którey mi Ob<>erwacve swoje na początku
Kwietnia w Gotha robione tenże Baron przysłał. Gwiazdę tę Wynalazca
Olbers nazwał Pallas.... na którev znalezienie Lunetą Południkowa naat~pujące Obserwacje Gwiazd robione były" . (R. W: Sniadeciana).
Ażeby rzecz ostatecznie wyjaśnić, sięgnąłem jeszcze do MonaWcheKorrespondenz barona Zacha z roku 1802. Na stronie 604, tomu V, Zach
pisze, że dnia B kwietnia wysłał list do Sniadeckiego z wiadomością
o odkryciu Pallady. który ten otrzymał 25 kwietnia i od razu szukał
jej na niebie, znalazł ją tegoż jeszcze wieczoru. a na drugi dzień stwierdził jej ruch. Dalej cytuje obserwacje zaczynające się od daty 25. IVWiadomość ta zgadza się zupełnie z cytowaną powyżej notatką Sniadeckiego w Dzienniku.
Również nieściśle bn:mią wywody Kucharzewsklego dotyczące odIZukania Cerery (str. 180 cytowanej wyżej pracy).
"W roku 1802, gdy astronomowie europejscy nie mogli znaleźć planety Ceres, odkrytej w roku zeszłym przez Józefa P i a z z i w Palermo,
l już zaczęli powątpiewać o jej istnieniu; Zach i Sniadecki, podzieliwszy
się stronami nieba, z należytą usilnośc i ą zaczęli ob~erwow:>ć a ostatni
dnia 28 lutego tegoż roku znalazł Ceres i natychmiast uwiadomił o tym
Zacha'".
Cererę odszukał pierwszy Zach. W nocy z 31 grudnia 1801 na l stycznia 1802 roku upewnił się, że obserwowana przez niego, podejrzana
gwiazdka w gwiazdozbiorze Panny zmieniła swe położenie . Tej samej
nocy odszukał Cererę Olbers w Bremie; 2 stycznia przekonał się o ruchu jednej z gwiazd obserwowanych nocy poprzednieJ - była to właśnie
Ceres.
Sniadecki odszukał i obserwował Cererę po raz pierwszy dopierow dniu l marca 1802 r., z pewnością powiadomiony przez Zacha o jei
wcześniejszym odkryciu.
J. Pagaczewski

TO I

OWO
Kopernik Jako Kopleki

Wśród

licznych kopernikaliów światowej literatury zdarzają sit;czasem n ' esamow:te kuriosa. Dr TadeuszPrzypko w ski z Koła PTMA
w Jędrzejowie nadesłał nam ostatnio numer 3323 rumuńskiej gazet.r
Scinteia z dn. 30 czerwca br. gdzie w reportażu z Warszawy pióra Eusebiu
C a m i l ar czytamy : "De la columna sfintului Sigismund m-am indreptat ctitre alt monument, al maretui invatat Nikolaus Kopicki, cunoscut

in sWnta tm;versala cu numele de Copern;cus", czyli : ,.Od kolumnv świę
tego Zygmunta udałem się do innego pomnika wielk;ego uczonego Mikołaja Kopickiego, znant•go w światowej nauce pod im'eniem Kopernika".
Nie dziwimy się, że króla Zygmunta z ogromnym krzyżem wzięto za
jwiętego, ale skąd wymyślono Kopickiego?
Red.

Do czytelników
Do bieżącego numeru podobnie jak do numeru październikowego niedodajemy wkładki kredowej. W zamian za to do numeru stycznioweg~
dołączymy atlas nieba północnego składający się z 13 map.
REDAKCJA
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Do poprzednich numerów Uranii

wkradły się następujące błędy.

:str. 216 w. 14 od g. zam1c.st "nie w okolicach", winno

być ,.w okolicach"
w. lO
g.
,.
"193(!·'. winno być ,.1948"
w. 22 " g.
,.
.,lh24m9, winno być .,lh24m9s"
w. 11
d.
,.
"Reiflera", winno być .,Rieflera".
w. 22
g.
17 000 dni ma być l 700 dni, "
na mapie okolicy gwiazdy Per opuszczona została litera .,h",
która powinna odnosić się do gwiazdy położonej między gwiazdami porównania

"

267
271
271
307
310

----PRENUMERATA CZASOPISM NAUKOWYCH NA ROK 1956
(Podane ceny

dotyczą

prenumeraty

całorocznej)

NAUKI HUMANISTYCZNE I SPOŁECZNE
Myśl Filozoficzna 90 lł
Myśl Filo>oficzn:o Przekłady 20 zł
Ekonomista - 60 zł
EkonvmJsta - Przcktally - 20 Lł
Kwartalnik Historyczny - 90 zt
Kwartalnik Hi,toryczny - Przek ady - 20 zł
Kwartalnik Histerii Kultury Materialnej - 80 7.1
FIZYKA
Acta Physica Polc.niC'a Postępy fizyki 66

zł

90
zł

ASTRONOMIA
Astronom'! - 32 zł
Urania - 2' zt
CHEMIA
Roczniki Chemii - 100 zł
Wiadomości Chemiczne 72
Fostępy

.

zł

N A UKA O ZIEMI
Acta Geophysica Polonica - 48 u
Acta Geologita Pc·lonica - 80 zł
Czasopismo Geograficzne - ~O zł
Przegląd Meteorologic<.ny i Hydrologiczny
Poznaj Swiat - 36 zł
NAUKI BIOLOGICZNE
Acta Bioch'mica Polonica - 80 zł
Acta Microbiologica Polonica - tO zł
Acta SocietatJS But"uH.:L rum rot..miae - 90
Chrońmy rrzyrode o.iczy<tą 2'; zł
Ekologia Polska (Seria B) - 48 zł
Jo'olla Bw.ogH:a 80 zł
Kosmos (Seria A - Biologia) - 60 zł
Kosmos (Seria B - Przyroda nieożywlona)
Wszechświat 48 zł
N:.uka Pols ka - 80 zł
Zycie Szko:y Wyższej - 60 zł
Prenumerata zapewnia cz;~rtelnikrm rtatą
prawidłowe ustalanie nakładów.

dostawę

~ożllwia

Prenumeratę na rok 1956 przyjmuje do 15
War~zawa, ul. Srebrna :2, konto
również wojewódzkie 1 powiatowe

tatu RUCH,

J>l ·zyjmują

pocztowe.

36

zł

zł

ł8

zł

czasopism, a wydawnictwu

grudnia 1955 r. Centrala KolporPKO nr 1-6-100.020. Prenumeratę
placówki RUCHU oraz urzędy
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KALENDARZYK ASTRONOMICZNY
opracowywany pod kierunkiem K. Kordylewskiego
Grudzień

1955 r.'

Wszystkie zjawiska podano w czasie środkowo-europejskim.
l. do 31. Planetka Eunomia zamyka pętlę zakreślaną w ciągu 5 miesięcy na tle gwiazdozbioru Trójkąta.
Obecnie słabnie i z końcem
stycznia nie będzie już osiągalna w małych lunetach. Inna planetka,.
Flora, zakreśla początkowy łuk pętli w sąsiedztwie gwiazdy zeta
Raka i 14-go stycznia będzie w przeciwstawieniu ze Słońcem osią
gając wtedy największą swą jasność. Współrzędne podane przy końcu
kalendarzyka odnoszą się do położenia bieguna świata i punktu
Barana w epoce 1950.0 i nadają się do wkreślania położeń planetek
do atlasu o tej samej epoce bez poprawiania ich na precesję.
l. Od godz. 22 min. 33 do godz. 23 min. 37 stwierdzimy przez lunety~
że przy Jowiszu widać tylko dwa jego satelity: Ganimedes III n&
lewo od tarczy Jowisza i Jo I na prawo (w lunecie odwracającej
1./2. Tarcza Księżyca otoczona jest jasnymi gwiazdami 6 gwiazdozbiorów: Woźnica, Bliźniqta, Mały Pies, Duży Pies, Orion i Byk, tworzącymi tzw. Sześciobok Zimowy.
3. 12h Uran w złączeniu z Księżycem, odstęp 40 na półn. od Księżyca.
3./4. Księżyc zakryje gwiazdę alfa Raka, czwartej wielkości gwiazdowej; gwiazda zniknie wkrótce po godz. 4 rano za dolną częścią lewego jasnego brzegu tarczy Księżyca i zjawi się nagle z za ciemnegB
prawego brzee;u tarczy o godz. 5.15 w Poznaniu, o 5.17 we Wrocła
wiu i Toruniu, o 5 21 w Warszawie, a o 5.22 w Krakowie.
4. 15h Merkury w górnym złączeniu ze Słońcem; na niebie znajdujesię na południe od środka tarczy Słońca w odstępie 1°.
4./5. Na lewo nieco powyżej Księżyca w odstępie mniejszym niż 100>
(odmierzać szerokością pięści przy wyprężonym ramieniu) znajdziemy jasnego Jowisza (minus P/4 wielk.) i gwiazdę alfa Lwa (Regulus.
wielk. l Y:l). Jasności obu tych ciał niebieskich różnią się o przeszł<>
3 wielkości.
5. Pluton nieruchomy w rektascensji, zmienia klerunek ruchu na tle
gwiazd.
5. 16h Jowisz w złączeniu z Księżycem. Po godz. 22 znajdziemy Jowisza
w odstępie większym niż 100 powyżej Księżyca bliskiego ostatniej
kwadry.
8. i 9. Mars mija gwiazdę 4~ wielk. lambda Panny. 8. XII. rano znajdziemy gwiazdę poniżej Marsa w odstępie mniejszym niż średnica
tarczy Księżyca, a 9. rano gwiazda będzie w takim samym odstępie.
lecz na prawo od Marsa.
9. do 13. W bardzo dogodnych warunkach obserwować można obfity
rój gwiazd sp1idających, Geminid, promieniujących z okolicy Kastora.
Największe nasilenie oczekiwane jest w nocy 12./13.
9. Nad ranem świeci sierp Księżyca uzupełniony do pełnej tarczy wyraźnym światłem popielatym, a w odstępie około 50 (pół pięści) na
lewo od niego jest gwiazda Jl/4 wielk. - Kłos.
10. Nad ranem stwierdzimy, że Kłos jest już na prawo od sierpa
Księżyca nieco powyżej w odstępie około 10°, zaś na lewo od Księ
życa w odstępie około 5°' znajduje się czerwony Mars, o przeszł<>
1/2 wielk. słabszy niż Kłos. Swiatło popielate na ksliężycu widoczne
będzie również w następny poranek.
10. 4h Neptun w złączeniu z Księżycem, odstęp 6° na północ.
10. 19h Mars w złączenit1 z Księżycem, odstęp 4° na północ.
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12. Bh Saturn w niewidocznym złączeniu z Księżycem, odstęp 40.
14. 5hOlm zacznie się na kuli Z1emsk1ej zaćm1enie Słońca, które o~
6hl4m do 9h50m będzie zaćmieniem obrączkowym w pasie biegną
cym przez półn.-wschodnią Afrykę (Chartum i Dzibuti), przez Ocean
Indyjski. przez Indochiny (Bangkok) i wyspę Tainan. Koniec zaćmie
nia na Ziemi o g:xiz. 11 min 2 Jako częściowe widać to zaćmienie
w Afrvce (z wviatkiem za~hodniei i połud"liowej Afryki). na Madagaskarze, na Archipelagu Malajskim (z wyjątkiem w:;chodniej części
Nowej Gwinei), w całej prawie Azji) z wyjątkiem północnej i półn.
wschodniej części) oraz w połudn . -wsch. Europie. Mieszkańcy połudn.·
wschodn .ej połowy Polski. odgraniczonej linią biegnącą mnie1w , ę cej
przez Opole Sieradz, Płock , Mławę i Giżycko z trudem dostrzec
mogą ostatni ślad zaćmienia w postaci maleńkiej . szybko zanikającej szczerby u dolne~o brzegu wschodzącego Słońca.
14. 2lh Merkury w niewidocznym złączeniu z Księżycem, odstęp 3°.
16. Zaraz po zachodzie Słońca znajdziemy wąski sierp Księżyca wraz
z dobrze widocznym światłem popielatym Księżyca niewysoko nad
poludn.-zachodnim horyzontem, a planetę Wenus jako jasną gwiazdę
minus3).-3 wielk. na lewo poniżej Księżyca w odstępie mniej niż 5°.
O godz. 21 nastąpi złączenie Wenus z Księżycem.
17. Po zachodzie Słońca stwierdzimy. że Wenus jest już na prawo poniżej sierpa Księżyca w odstępie większym niż 10°. Swiatło popielate na tarczy Księżyca widoczne bf'dzie aż do 19. XII.
18. 18h Jow'sz nieruchomy w rektascensji.
19. 21h Merkury w niewidocznym złączeniu z gwiazdą lambda Strzelca.
'21. 5h Mars w złączeniu z gwiazdą alfa Wagi. Na prawo poniżej Marsa,
świecącego jako czerwona gwiazda P/• wielk., znajdziemy w odstępie
mniejszym n i ż średnica tarczy K~iężyca gwiazdę stałą, słabszą od
Marsa o więcej niż l wielk. gwiazd.
:21. i 22. Po północy znajdziemy dogodne warunki do obserwacji nie-licznych gwiazd spadających z roju Ursyd. których ślady przedłu
żone wstecz przecinają się w radiancie położonym w pobliżu Małego Wozu.
:22. 16h 12m Słońce wstępuje w znak zodiakalny Koziorożca, osiąga swe
stanowisko zimowe i powoduie przesilenie dnia z nocą . co przyjmujemy za początek zimy na półkuli północnej. Tarcza Słońca w dniu
18. XII. przeszła z gwiazdozbioru Wężownika (Ophiuchus) do Strzelca. a do gwiazdozbioru Koziorożca wkroczy 20. I. 1956.
:26. Powyżej Księżyca znajdziemy gromadę gwiazd Plejad. Księżyc w cią
gu nocy oddala się od niej, przesuwając się w lewo .
.28./29 Tarcza Księżca jest znowu w środku Czworoboku Zimowego
i jest przy tym WYjątkowo wielka gdyż mamy prawie równocześnit
pełnię i największe zbliżenie Księżyca do Ziemi.
.29./30. Powyżej Księżyca świecą Kastor i Polluks, a poniżej na lewo
Prokyon w Małym Psie.
:30. 21h Uran w złączeniu z Księżycem w odstępie 40 na północ. Powyżej
Księżyca, nieco na prawo widać Kastora i Polluksa, a poniżej na
prawo Prokyona
..31. XII./1. I. Na lewo od Księżyca znajdziemy Jowisza z sąsiednim Regulusem. Konjunkcja z Księżycem nastąpi następnej nocy o godz. 24.

Minima Algola (zmiany jasności zachodzą w ciągu więcej niż 4 godziD:
przed i po podanych momentach): 195'1 XII. 3d2Qh.2; 6d17h.l. 18d4h.3;
2ldlh l; 23d22h.O; 26dl8h.8 oraz 29d15h.6.
:Minima główne Beta Liry: 1955 XII. 7d16h oraz 20d14h.
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1955 r.

Frombork - 1. Sekretariat Koła czynny we wtorki 1 piątki w godz. 1._20,
ulica K~tedn.ln& 21.
2. Zeb!'anla ortbywają się w każdy drugi czwartek miesiąca .
3. Punkt obserwacyjny z lunetą czynny w każdy pogodny wieczór.
Gdailsk - Sekretariat Koła jest czynny w poniedziałki l piątki w godz. 17 do 18
w II Zakładzie Fizyki Polltechnikl Gdańskiej .
Oliwlee - 1. Sekretariat Kota Jest czynny w poniedziałki l czwartki godz. 16-11
Bytom - ul. Hanki Sawieklej 11/ 5, mgr inż. R . .Taniczek. te!. 3926.
J . .Htblioteka
cz.ynna p1·.ty :Sekretariacte.
J. Pokazy nieba odbywają się w kazdy bezchmurny wieczór po uprzednim telefonicznym porozum•emu sie :
Ruda al. ul. Obrońców Stalingradu 22, te!. 52481 - .T. Kasza.
Stalinogród-Dąb ul. Wlejska 7, tel. 319-87 - Jan Palt.

J"'"'

X:rak6w - 1. Sekretariat czynny w poniedziałki i czwartki w godz. 17-19 w lokalu Kola ul. L . Solskiego 30/8 te!. 538-92.
2. Bibllott·ka czynna w poniedziałki l czwartki w godz. 18--19.
3. Dnia 10. XII. o godzinie 18 w lokalu Koła odb~dzle się odczyt, którego tytuł
l nazwisko prelegenta podane będą w prasie.
4. Pokazy nieba odbywają się na Wawelu w każdy bEzchmurny wlecz<'!r, .t wy,iątklem niedziel l świąt.
Lódź - 1. Sekretariat Koła oraz Biblioteka czynne w każdy poniedziałek.\" i;odz.
17-18 - Wojew. Dom Kułtury ul. Traugutta 18, pokój 309.
' /JI
2. Dnia 5 grudnia (poniedziałek) godz. 18 w sali odczytowej W .D.K. \f!': Traugutta 18, od~zvt pt . .,Komety i Met<'ory".
3. Dnia 12. XII. lponieriziałek) godz. 18 odczyt .T. Gardzielewsklego pt . .,Ma:: y
nieba" .
Warszawa - 1. Dnia 1. XII. (czwartek) godz. 18 w małej sali Obs. Astr. U. W .
Al. Ujazdowskie 4, Inż . A . Marks poprowadzi popularne semiParlum na temat :
.,Największy teleskop świata".
Dnia 15. XII. (czwartek) godz. 19 w sali Kopernika, Obs . Astr. U . W . AL
Ujazdowskie 4, prof. dr S . Piotrowskl wygiosi odczyt p .t . .,Międzynarodowa
współpraca astro:JOmów" .
2. Pokazy nieba w pogodne wieczory cod7 ~ ennle (także w niedziele I święta)
odbywaja się w pawilonie Obs., A . Ujazdowskie 4 godz. 19-21. ?onadto
w niedzielę i święta godz. 12-14 pokazy plam na słońcu.
3. Sekretariat Koła l Sekcje czynne we wtorki, czwartki i soboty w godz. 18- 2!
w siedzibie Kola - Al. Ujazdowskie 4, teł. 8-56-72. Biblioteka czynna w czwar~
ki w godz. 19--21.
Wtocław l . Dnia 7. XII. odczyt m1ra A. Stankiewicza p .t . ., Zjawiska na powierzchni Słońca, o godz. 19-t~j .
2. Dnia 21. XII. godz. 19 odczyt mgra P . Rybki p.t . . ,Wybllnl polscy astronomowtc-amatorzy' '.
Odczyty odbędą się w sali konferencyjnej Klubu TPPR, Plac Teatralny 4.

l'lyty szklanne na zwierciadła teleskopowe o średnicy 150 m /m , grubości 30 m 'm
rozprowadza dla członków Towar <ystwa Zarząd GI. P'i'MA. w cenie 50 złotych
(2 płyty , 50 gramów tlenku ceru do polerowan ·a Iustet· wraz z przesyłką pocztową) . Wy s yła się po otrzymamu wpłaty na kon to PKO 4-9-5227.
Składka członków

zwyczajnych wynosi 24 zł na l'Ok kalendarzowy, a członków
kandydatów (uczniowie szkól średnich) 6 zł za rok szkolny . Cz ł onkowie nowo wstępujący .wypełniają deklarację przystąplenia l wpłacl.ją jednorazowo wpisowe zł 1.50.
Wszelkich wpłat nalezy dokonywać na konto Zarz. GI. PTMA , Kraków, ul. L.
Solskiego 30/ 8 PKO Nr 4-9-5227 z wyraźnym podanieon celu wpłaty .
,.Urania" wychodzi jak9 miesięcznik w objętości 2 arkuszy druku dnia 23-go każ
dego miesiąca. Wszyscy członkowie PTMA otrzymują .,Uranię" w ramach
składki członkowskiej. Dla nieczłonków prenumerata roczna wynosi 24 zł.

