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Czernik Mieczysław: Rozmieszczenie gromad kulistych w przestrzeni 134 
Czy wiecie, że . 220 
Czyżewski Oleg: Radio<>.stronomia - nowe okno na wszechświat. 65 
de Mezer Jerzy: Anteny i radioodbiorniki lOT 
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- wielki uczony 
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J. M.: Automatyazne .pomiary- poz.ycjL gwiazd . 48 



:Pierwsze czerty lata badań pozagalaktycznych przy pomocy 
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J1S: AĘ Aquarii. . . 305. 
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Gwiazdy dwu populacji w galaktykach eliptycznych 173 
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O łańcuszkach gwiezdnych 116 
O przestrzenPym rozmieszczeniu gwiazd typu W UM::1 118 
Okresowe zmiany średnicy S ońca 119 
Swobodne elektrony w koron·.:) s:one>cznej ll!t 
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K. R.: C:ężki wodór na s:ońcu . 52 
Czy meteoryty ·są szczątkami rozbitej planety 306 
Dalsze dane o moście na Księżycu 336 
Dok'adność przewidywań astronomicznych 335 
Drogi ewolucyjne gwiazd nowych 366. 
Ile materii wyrzuca stale Siot'lce 357 
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Kopernik jako Kopicki . 379 
Księżyc pomaga określ~ć ksztalt radioodb'crników 368 
Mieszkańcy Księżyca 25:,ł 

Nauka polska czci pamięć Einsteina 230 
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Nowe potwierdzenie istnienia życia na Mars:e 337 
O asymetrii plam słonecznych 147 
Obserwatorium na forcie Skała 30~ 
Petrograficzna budowa r:owierzchni Księżyca 308 
Po'oż,enie bieguna W5pó'rzęunych galaktycznych 367 
Słońce jako gwiazda wod0rowo helowa 368 
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Wielość punktów zerow. rch zależności okres wielkość 
absolutna u cefeid 36!1 
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Związek mlędzy jasnością komet i zórz polarnych 52 
100-lc'C:e śm:erci W. Wiszniow.>kiego 22 

Kacperska Henryka: W sprawie ,.Astronomii w szkole'' ~,44 
Kaldb Du~an i Sommer PaweL Niek.tó:·c wyn.'ki banvnych obs.~r-

wacji Marsa 1954 uzyskane przez Ludowe Obsetwatorium 
w Prościejawie (C. S. R.). 373 
Zmiany poludn:owej czapy polarnej Marsa w opozycji 1954 31? 
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K olaczek B.: Obser·watorium Astrc:nomiczno--geode::yzyjne Foli-

techniki Warszawskiej w ,Józefo.>:awiu 271 
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Kmszewski Andrzej i Smak Józef: Gw"azdy rozblyskowe 101 
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M . K.: Czerwone kar·y - gwiazdy rozb:yskowe . 85 
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O. C-: Antena rad:oastronomiczna nowego typu o dużej zdolności 
rozdziElczej . . 20'7 
Możl:wo~ć łączności rad'owcj między planetami . 14'1' 
Możl'wośc radarowego pomia u odleg'ości planet 20S 
Obserwacje centrum Galaktyki na częstości 400 MHz 14& 

Obserwatorium astronomiczne Uniwersytetu Poznańskiego 92 
Od redakcji . 311 
Pacholczyk Andrzej: Bolidy obserwowane w okresie od paździcr-

n:Im 1953 do października 1954 roku . lU 
Meteory . . 150, 179, 211 , 237, 274, 311, 341, 372 



Pagaczewski Janusz: Jan Sniadecki- twórca Obserwatorium Kra-
kowskiego . 79 

- Krakowskie Obserwatorium Astronomiczne 24 
- W sprawie rzekomego odkrycia Pallady pnez Sniadeckiego 378. 

Penconek Adam: Poznajmy Kopernika gruntownie 343 
Pg. Czy wiecie, że . 221} 

- W budowie znajduje się nowy wielki teleskop 87 
Podziękowanie z Prościejowa 37!t 
Pokrzywnicki Jerzy: Co to są tektyty? 345-

0 meteorytach naszych ziem zachodnich 165 
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świętych" 249 
Przypkowski Tadeusz: Oryginalny egzemplarz chorobates, jakiego 

używał Kopernik, zachowany w Polsce . 153 
- Parę szczegółów z obserwacji zaćmień Słońca w Polsce . 328 

Redakcja: Czy planety poruszają się rzeczywiście po elipsach? 186 
Do czyteln~ków 379 

- Dodatek naukowy Uranii 176 
- Od redakcji 316 

Rudnicki Konrad: Czy istnieje aktualna hipoteza o powstaniu ukła-

du planetarnego . 187 
- Nowy film astronomiczny - Życie gwiazd 248 
- W tej samej sprawie . 155-

Rubarski Antoni: Nowa metoda szlifowania zwierciadeł astrono-
micznych 122 

Rybka Eugeniusz: Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu 
Wroc'awskiego im. B. B:eruta we Wrocławiu . 151 

- Obserwatorium Astronomiczne w Białkowie . 210 
- Otwarcie odbudowanego Obserwatorium Pułkowskiego 33 

S. G.: Magnetograf - nowy p1rzyrząd astronomiczny 231 
Skrzypkawski Antoni: Teleskop zwierciadlany czy zwierciadłowy 316 
Smak Józef i Kruszewski Andrzej: Gwiazdy rozbłyskowe . 101 
Sommer Pawel i Kalab Du!\an. Niektóre wyniki barwnych obser-

wacji Marsa 1945 uzyskane przez Ludowe Obserwatorium 
w Prościejow:c {C. S. R) 373 
Zmiany po'udniowej czap:v polarnej Mzrsa w opozycji 1954 . 312 

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) 21& 

Strzalkowski Adam: Radiowe promieniowanie Słońca 133 
Szczepkawski B.: Klasyfikacja magnetyczna plam słonecznych . 25 
Szeli{liewicz Edward: Obserwacje meteorologiczne w czasie całko-

witego zaćmienia S'ońca w dnilt 30 czerwca 1954 184 
T. P.: Obserwatorium im. Feliksa Przypkowsk.iego w Jędrzejowie 36~ 
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Utworzenie Folskiego Towarzystwa Astronautycznego . 207 
W. K.: Komunikat Zarządu Głównego PTMA 88" 
W. Z.: Konferencja polskich astronomów· poświęcona materii 

międzygwiazdowej 332 
Wiśniewski Wiesław J.: Centralne Obserwatorium astronomiczne . 259 
Wróblewski Andrzej: Gwiazdy zmienne . 180, 212, 234, 272, 310, 338, 371 

Obserwacje cefeid 339 
Obserwacje gwiazd dlugookresowych 235 
Obserwacje gwiazd zaćmieniowych 180 
Prace o aktywności Słońca 375 

Z kroniki Towarzystwa 156 
Zdanawski Franciszek: Elementarne wyprowadzenie uogólnionego 

trzeciego prawa Keplera 54 
Zonn Włodzimierz: Fizyka Komet Hl 

- W związku z wydawaniem "Postępów Astronomii" 188 
• • • Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu Poznańskiego 92 

Podziękowanie z Prościejowa 378 
Utworzenie Folskiego Towarzystwa Astronautycznego 207 

Stałe działy 

Astronomia w szkole 

cykle artykułów 

. 54, 216, 242, 275 
220 Czy wiecie, że . 

Er;rata 
Gwiazdy zmienne 
Kalendarzyk astronomiczny 
Komunikaty kół PTMA . 

numeru 

29, 61, 93, 189, 220, 284, 380 
180, 212, 234, 272, 310, 338, 371 

29,61,93, 125,157,189,220,253,285,317,349,.381 
na ostatniej stronie okładki każdego 

Kronika 19, 48, 83, 115, 147, 172, 207, 230, 267, 301, 332, 365 
Kronika PTMA (Z 
Meteory 
Nasza okładka 
Obserwacje 
Od redakcji 

kroniki Towarzystwa) . . 88, 156, 267 
. 150, 179, 211, 237, 274, 311, 341, 372 

24, 53, 92, 120, 151, 174, 210, 233, 271, 309, 338, 369 
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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 potom
ność 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, od
krycia 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, zami
łowanie 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 
gałęziach tej nauki i nauk pokrewnych, zarówno jako wy
trawny obserwator, jak też i wnikliwy teoretyk. Z jego mło
dzieńczych prac należy wymienić obserwacje robione nad ma-
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gnetyzmem ziemskim oraz obserwacje plam słonecznych. Te 
ostatnie posłużyły mu do określenia czasu obrotu Słońca do
koła osi. 

W wieku lat 19 opublikował pierwszą znakomitą pracę na 
temat orbit planet pt. "Methodus directa et geometrica inve
sUgandi aphelia, excentricitates proportionesque orbium pla
netarium". 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, najbar
dziej na południe wysuniętą kolonię angielską, był opubliko
wany w roku 1678 "Catalogus stellarum australium", zawie
rający współrzędne 360 gwiazd. Dokonanie tego dzieła zyskało 
Halleyowi sławę i tytuł "Południowego Tych o". 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 opra
cowania metody wyznaczania odległości Słońca od Ziemi 
z przejścia planet dolnych przez tarczę słoneczną. 

Po powrocie ze św. Heleny został dyplomowany przez Uni
wersytet 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 astro
nomem Robertem Hookiem na temat konstrukcji lunet i do
kładności obserwacji robionych przy użyciu tych instrumen
tów, 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 prze
ciwnej Słońca do tej, z której obserwował ją przed swoim wy
jazdem z kraju. 

Pierwotnie sądzono, że komety poruszają się wśrpd gwiazd 
zupełnie dowolnie. Jeden z największych astronomów od cza
sów 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 wieko
pomnymi "Principiami", szczególnie nad częścią pracy trak
tującą o kometach. Wiemy również, że Newton wahał się 
z opublikowaniem swej znakomitej pracy i długo Halley mu
siał 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
·wiadomo, po jakiej drodze ona się porusza, zakłada się zwykle, 
że orbitą jej jest parabola, gdyż wtedy mając tylko trzy obser
wacje jej położenia na niebie, możemy obliczyć orbitę, na 
podstawie zaś obliczonej orbity - przewidzieć położenie ko
mety wśród gwiazd na niebie w ciągu najbliższych kilku ty
godni. 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. 
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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 jed
nak w jakiś sposób zdołamy określić czas obiegu komety po 
orbicie - to następnie jesteśmy w stanie wyznaczyć rozmiary 

----- --

------

' ' ' 

/ 

\ 

l 
l 

Rys. l. W pobliżu punktu przy&ło.
necz:nego parabola i elipsa mają 
taką samą w przybliżeniu k·rzywiznę· 

i mimośród orbity eliptycz
nej komety. Na małym od
cinku drogi komety w pobli
żu Słońca krzywizna para
boli jest prawie taka sann 
jak i elipsy (rys. l) i dla 
wyznaczenia położenia ko
mety na niebie, obliczenia, 
jak mówimy, efemerydy, jest 
prawie obojętne, czy przyj
miemy drogę kcomety za elip
sę czy też zru parabolę. 

Opierając się na prawie
powszechnego ciążenia, sto
sując przy tym metodę New
tona obliczania dróg, po ja-· 
kich poruszają się planety 
i komety pod wpływem przy
ciągania Słońca, Halley prze
prowadził obliczenia dla 24-
komet, jakie ukazały się od 
roku 1337 do 1698. 

1,Idąc śladami wielkiego umysłu - pisze Halley - przy
stąpiłem do zastosowania jego geometrycznej metody do 
arytmetycznych obliczeń o·rbit 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 ko
mety 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 
wyliczyć średni okres jej obiegu po orbicie. Jeśli pierwszy 
z okresów oznaczymy przez T1 , drugi zaś przez T2 , to średni 
okres: 

T= ; (T 1 +T2) =-~ (1607 X· 16- 1531 ·VIII· 24)+(1682 IX· 4-

- 1607 ·X· 16)] =-1 
1682 IX· 4- 1531 VIII· 24] = 75.5 lat. 

2 
Stosując trzecie prawo Keplera, według którego stosunek 

trzeciej potęgi wielkiej półosi orbity eliptycznej do kwa
dratu 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 mo
żem~· 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 komety
w 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 ele
menty 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 przy
puszczeniu tożsamości. Różnica ta jednak nie jest na tyle 
wielka, aby nie można jej było przypisać jakimś przyczy
nom 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, oddala
jąca się od Słońca 4 razy bardziej, niż Saturn. Dlatego sta
nowczo 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 oko
lice Słońca. 

"Prawdziwi miłośnicy nauki - pisze Clairaut w pracy 
poświęconej komecie Halleya - oczekują jej z niecierpli
wością, ponieważ swym pojawieniem się powinna potwier
dzić słuszność praw Newtona; wielu jednak uśmiecha się 
widząc astronomów pogrążonych w niepewności i niepo
koju i twierdzą, że kometa wcale nie powróci". 
Clairaut, astronom francuski, współczesny Halleyowi, pra

cował w owym czasie nad słynnym zagadnieniem trzech ciał, 
poruszających się pod wpływem wzajemnego przyciągania. 
Kometa na swej olbrzymiej drodze może przechodzić koło wiel
kich 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, me
tody 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 mie
siąc 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 okre
sowość stwierdzono z całą pewnością. Po niej znaleziono wiele 
komet które, jak okazało się, wielokrotnie powracały już w oko
lice 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, przy
ciągając uwagę astronomów na całym świecie. 

Działalność naukowa Edmunda Halleya, tego żywego, ener
gicznego i pracowitego uczonego, nie ograniczała się do badań 
dróg komet. Wśród jego licznych prac należy wymienić pracę, 
która dała początek nowym badaniom astronomicznym i przy
czyniła się znacznie do wzbogacenia naszej wiedzy o otacza
jącym świecie gwiazd. Jest to praca pt. "On the change o f som e 
of the principal fixed stars" (O zmianach położenia gwiazd sta
łych), w której stwierdza istnienie ruchu własnego gwiazd 1). 

Z innych prac Halleya mamy ciekawe sprawozdanie z obser
wacji 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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1.;. W roku 1720 w uznaniu zasług otrzymał stanowisko "Kró
lewskiego astronoma", związane z kierownictwem Obserwato
rium w Greenwich. Dzięki staraniom Halleya Obserwatorium 
zyskało kilka nowych instrumentów jak np. narzędzie przej
ściowe oraz kwadrant o promieniu 8 stóp. Z tymi instrumen
tami w wieku lat 64 podjął systematyczne obserwacje Księ
~yca w celu zbadania nierówności w jego ruchach. Halley, po
równując 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 a
p l <ł c e, żyjący na przełomie XVIII i XIX wieku. 

Trudno jest w tym miejscu wyliczyć wszystkie prace i za
sługi, jakie dla astronomii położył Edmund Halley, trudno 
również spierać się, która z jego prac była największą pod 
względem znaczenia dla rozwoju nauki. Gdy jednak wspomi
namy Halleya, przeważnie mamy na myśli jego odkrycie do
tyczące 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. 

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 ko
met, uważając je - za Arystotelesem - za "grube wapory 
ziemskie", powstające nad bagniskami i mokradłami, a wzno
szące 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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mowie zaczęli poświęcać więcej uwagi tym zjawiskom. W szcze
gólności 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 a
n 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 
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 w
t o n a "Philosophiae Naturalis Principia Mathematica", w któ
rym uczony ten udowodnił, że pod wpływem ciążenia pow
szechnego 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 la
tach 1531, 1607 i 1682 obserwowane były nie trzy różne ko
mety, 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 opu
blikowania 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 
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młody, lecz niezwykle zdolny astronom M. A. W i l je w. 
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 Crom
m e l i n. Opierając się na podanych przez nich wzorach, do 
ktć•rych wprowadził pewne ulepszenia, obliczył Wiljew per
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 do
kładnością 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 obejmu
j~~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 staro
żytnych. 

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 zagad
nienie. 
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N l TMK l T111w l Kroniki l 
l l 

o 837,1 l - l 837 
- 14 - '1.'il7,7 -- 239,0 - 239 
- 16 - ::192,7 - 390,7 l - 393 
- 17 - 471,0 - 466,7 - 466 
- 19 - 625,2 l - 622,0 l - 6:?6 
- :l4 - 1776,7 l -

l 
- 1770 

-36 - 1931,3 - ·- 1930 
40 - !2242,4 - - 2241 

- 41 l - 2319,1 l - l - 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 kome
cie 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 chro
nologia 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 uka
zania 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 siedemdzie
sięciu 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 wyprowa
dzono 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 wy
znaczone na podstawie wykopalisk w Mari w okresie 1933-
1936. Chronologia biblijna niewiele może tu pomóc. 

Otóż, jeżeli przeniesiemy 36-te przejście komety przez pe
rihelium na moment T -34 =- 1768,7, to okaże się, że w stycz
niu roku - 1769 byłaby ona rzeczywiście widzialna w gwiazdo
zbiorze 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 pano
wanie Hammurabiego nie może być w żaden sposób odnie
sione 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 któ
rym 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. uka
zała 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 no
tatka 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 ba
dail 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. Ponie
waż moment przejścia przez perlheliurn w r. 451 n. e. został wy
prowadzony z obserwacji bardzo dokładnie, więc opierając się 
na wynikach prac powyższych należy obliczać -stosując ma
szyny elektronowe - perturbacje i systemy elementów ko
mety przy-najmniej do r. 23.20 p. n. e., a może i dalej. 

Zauważyć przy tym należy, iż w kronikach lub innych na
pisach starożytnych mogą być odnalezione nowe, dotąd nie
znane wzmianki o· ukazaniach się komety Halleya. 

4. Według badań radzieckiego astronoma B. W o r o n c o w
W 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 3.101:1 ton. Możliwe, iż niektóre brył 
dochodzą do 500 m średnicy lub nawet więcej. Jądro i głowa tej 
komety, rozluźniaj4c się skutkiem działania Słońca, dały po
czątek meteorowym rojom: Akwarydom I i Orionidom, z któ
rymi 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 cza
sie 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 jedno
cze.: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 położe-

nia 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 zna
nego astronoma N. B o n e f f a, dyrektora Obserwatorium 
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w Sofii, według którego przyczyną zatonięcia Posejdonii było 
przejście w pobliżu Ziemi lub nawet muśnięcie jej powierzchni 
przez jedną z planetoid, co wywołało olbrzymi jednostronny 
przypływ. 

Jak można m. in. zauważyć z artykułu o Atlantydzie, za
mieszc-.tonego w radzieckim miesięczniku "Znanije i Siła" (Nr 8, 
1954) uczeni radzieccy odnoszą się do tego zagadnienia z na
leżytą uwagą jak np. L B er g, członek Akademii Nauk, pre-

' zes Tow. Geograficznego ZSRR i laureat Nagrody Stalinow
skiej. 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 fizycz
nej 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 przed
kłada się czytelnikowi cały materiał faktów i obserwacyj, po
tem 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 potraktowa
nie tematu jednocześnie ułatwi czytelnikowi szybkie zrozu
mienie 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 "rozpu
szczone" 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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"gołym 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 po
pularnie nazywamy żelazem, może mieć różną strukturę kry
staliczną 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 "roz
puszczone" 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 tempe
ratura. 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 z
pro 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 promie
niowania. 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 utrzymujących je wewnątrz brył. Gazy te coraz obficiej 
pojawiają się na powierzchni tych brył i tworzą to, co nazy
wamy głową komety: jasną dużą otoczkę dokoła małego jądra 
komety. Otoczka ta częściowo również rozprasza promieniowanie 

1) Ten stan nazywamy okluzją, gazy zaś .,rozpuszczone" nazywamy 
okludowanymi. 

; 



Edmund Halley 



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



26 września 24 października 19 listopada 

'f 

Rozwój komety Cunningham z roku 1940. Początkowo kometa 
bardzo mała i słaba; około l grudnia w miarę zbliżania 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 ten proces jest wtedy zu
pełnie "zagłuszany" przez inny, w wyniku którego następuje 
wysyłanie przez otoczkę promieniowania "własnego", jakkol
wiek 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 szcze
gółowo 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 po
chłonięte: 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, C2, CO, N2, CH2, NH2··· 

będące, jak widzimy, najczęściej związkami wodoru (H) z wę
glem (C), azotem (N) i tlenem (0). 

Najsilniejsze są zazwyczaj pasma cząsteczki węgla C2 , 

które znajdują się w zielono-żółtej części widma i one to spra
wiają, 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 przeciw
nym 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 uprzytom
nić, 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 pro-
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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 pro
mienia cząsteczki 1). Stosunek tych dwóch sił działających na 
każdą cząsteczkę jest zatem proporcjonalny do promienia, za
leży 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 sa
mych 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 dzia
łania na nie promieni słonecznych. Dlatego też związki nie
trwałe, zanim się dostaną do warkocza komety, ulegają rozpa
dowi lub przemianie; do warkocza komety dostaja si~ jedynie 
cząsteczki trwałe (CO,N2), 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 rozmia
rów cząsteczki, zatem i ruch tej cząsteczki pod wpływem obu 
sił będzie r ó ż n y dla cząsteczek o różnych rozmiarach Opie
lając się na tych przesłankach, słynny B re d i t h i n opraco
wał całą teorię form warkoczy komet, w której rozpatrzył różne 
gatunki cząsteczek i przewidział jaką formę musi mieć war
kocz komet składający się z cząsteczek o różnym składzie che
micznym. 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 matematycz
nej, nie zagłębiamy się w teorię Bredichina, ani w jej mody
fikację współczesną. 

W miarc~ oddalania się komety od Słońca wszystkie opisane
tu 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~ bardzo małej masy jądra komety, przyci<)ganie przez ni4 
C7qstcczck możemy ~miało zaniedba{~. 
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do ~tanu w jakim się znajdowała przed zbliżeniem się do Słońca 
z tą może niewielką różnicą, że część swoich gazów pozosta
wiła w przestrzeni międzyplanetarnej, tę część, która stanowiła 
jeszcze niedawno warkocz komety i która rozproszyła się w oko
licach bliskich Słońca. Różnicę tę nazwaliśmy niewielką dla
tego tylko, że masa pozostawionych w okolicy Słońca cząste
ez0lr jest na ogół bardzo mała w porównaniu z masą całej ko
mety, 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 oklu
dowanych w kometach; w związku z tym pozostaje odmienne
ich zachowanie się i odmienny typ warkocza, który się two
ich zachowanie się i odmicnnny typ warkocza, który się two
rzy przy tych kometach. Interesujące również byłoby zbadanie 
gazów okludowanych w meteorytach, w których również wy
kryto gazy, jednak o innym nieco składzie chemicznym (CH.1 • 

C02 , N2), przy tym w różnych meteorytach stwierdzono obec
ność różnych gazów. Na tej drodze można by ustalić jakieś 
dalsze lub bliższe fizyczne "powinowactwo" meteorów z ko
metami. 

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. Gwiaz
da ta bardzo jasna, widoczna gołym okiem (około 3m) stanowi praw
dopodobnie układ podwójny o widmie pojedyńczym. Główny składnik 
typu widmowego cF5p podlega raz na 27.1 lat zakryciu przez niewi
dzialnego towarzysza. Zaćmienie trwa około dwóch lat i posiada kilka 
osobliwości, które sprawiają kłopot przy tworzeniu jaldegokolwiek mo
delu 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 m

gr c n wysunęli hipotezę, że minima E Aurigae spowodowane są za
kryci~m składnika głównego, zwanego składnikiem F, przez zjonizo
waną warstwę gazów należących do składnika drugiego. Jonizacja we
dług tej hipotezy wywołana jest działaniem promieniowania ultrafio
letowego 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
wodująca obserwowaną ekstynkcję, musiałaby mieć znaczną gęstość 
elektronów. Składnik F, aby dost3rczyć potrzebnej ilości elektronów, 
powinien posiadać nadwyżkę promieniowania ultrafioletowego przekra
czającą 100-1000 razy promieniowanie w tej dziedzinie widma ciała 
doskonale czarnego. Ciało doskonale czarne promieniujące w tempera
turze 60000-7000°K (taka temperatura odpowiada typowi widmowe
mu F) spowodowałoby powstanie warstwy wolnych elektronów, w któ
rej r02pro~zenie wywołałoby ekstyncję zaledwie om.os, a nie obserwo
wanq om.e. Przy obserwowanej wielkości tempe::-atura ciała doskonale 
czarnego musiałaby być równa około 20000°K Taka temperatura jed
naJ.;: ni~ odpowiada typowi widmowemu E Aurigae. 

Model ZJOnizowanej warstwy (Kopal nazywa go modelem yerksow
skiml 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 wy
pukłosć w cz.as1e minimum (Stromgren przyjmował składnik F za 
punkt). Jeśli przyjąĆ' skońc;:one rozmiary kątowe składnika F wów
czas otrzymuJe się wynik jeszcze gorszy. 

Trudności starano się uniknąć wprowadzając do modelu yerksow
skiego pewne poprawki. Tak np. S c h o e n b er g i Jung przypu
szczali, 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 4 

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 oko1o 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 najlicz
niejszych obserwacji podczas zbliżającego się minimum, jest bowiem 
przekonany, że rozstrzygną one w :ele spornych kwestii. Szczególny na
cisk 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 prze
konan: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 pod
czas 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 ob
serwacji tego typu nie prowadzono. Obecnie technika pomiarów pola
ryzacyjnych rozwinęła się znacznie. Jeśli zatem gwiazda nic wykazujc
podC7.as minimum choćby w małym stopniu polaryzacji światła za-
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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 gwiaz
dozbioru 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 za
gęszczenia roju i stosunkowo nicdawnego jego powstania. Kwadran
tydy zbadano ostatecznie w styczniu 1951 r., wizualnie, fotograficznie 
.oraz za pomocą metod rad'lrOWYCh. Zaobserwowano w sumie 115 me
teorów. Wykazały cne prędkość ruchu 41 kmlsek. w odniesieniu do 
:rodka Ziemi. Obliczono orbitę roju, którą stanowi rozległa elipsa sil
nic 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 obser
watorium Akademii Był jednym z WYbitnych astronomów-obserwato
rów pierwszej połowy XIX wieku. posiadającym światową sławę. 

Oprócz pr<lc czysto astronomicznych zajmował się również naukami 
pokrewnymi. Między ilmymi jego zasług<) jest założenie ścisłych pod
staw pod k<lrtografię europej'lkiej części Rosji. Wzmiankę o Wisz.n.iew
skim 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 utrzy
muje 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 obto
pione na powierzchni. ślady działania wysokiej temperatury sa wi
doczne 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·yla
tują fotoelektrony; fotoelektrony te zostają następnic przy pomocy so
czewek 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 transforma
torów 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 nad
fioletowego. 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 nadfioleto
wym dostrzec można plamy nicdostrzegalne przy obserwacjach świa
tła widzialnego. Poważną wadc: takich "elektronowych okularów" sta
n.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 po
łudniowo-wschorln'ej fasady Obserw'11orium Krakowskiego, najstarszego
z 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 obserwacje
w 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 utrzy
many w głównych zarysach do dnia dzisiejszego. Sniadecki, czynny na 
tej placówce do roku 1803, dużo obserwował, ogłaszając wyniki w efe
merydach 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 Obserwa
torium. Dokonuie licznych obserwacyj Słońca, Księżyca, planet, zakryć 
gwiazd przez Księżyc. 

Po ustąpieniu Sniadeckiego, kierownictwo Obserwatorium prZl..'Cho
dz.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 po
wlęk5zenie zbioru nalfzędzi. W r. 1810 profesorem astronomii i dyrek
torem Obserwatorium został z powrotem Józef Łęski, dzierżąc to sta
nowlsko 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 prze
budowę, a raczej o wybudowanie nowego obserwatorium; starania te 
doprowad7.iły do wspomnianej już wyżej przebudowy gmachu Obserwa
torium w latach 1858 i 1859. Wybudowano nową klatkę schodową, do
budowano skrzydła na II piętrze, przez co przybyły 4 pokoje oraz wy
budowaoo dwie nowe kopuły, kasując równocześnie stare wieżyczki 



URANIA 25 

obserwacyjne wraz z kręconymi schodkami oraz słupy, które zajmowały 
część sali obserwacyjnej. 

W r. 1862 objął kierownictwo Obserwatorium prof. Franciszek Kar-
1 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 Obser
watorium nie powiększyło się wybitnie. 

Po śmierci Rudzkiego (1916) następuje okres, w którym Obserwa
torium, 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 Kra
kowie (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. Ba
nachiewicza 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. 

J. Pagaczewski. 

OBSERWACJE 

B. SZCZEPKOWSKI 

Klasyfikacja magnetyczna plam słonecznych 

Dzięk! zapałowi polskich "słoneczników", obserwacje Słońca w Pols
ce rozwijają się pomyślnie i wielu z obserwatorów rozszerza zakres 
swoich dotychczasowych obserwacji; chciałbym podać niżej klasyfi
kację magnetyczną plam słonecznych H a l e i N i c h o l s o n a. Opra
cowali ją oni na podstawie swych badań w latach 1915-1924, w obser
watorium 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 
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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, 

N 

Rys. l . 

w którą Słońce się obraca), a drugą koń
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

necznej aktywności. 

Najlepiej pokaże to tabelka l: 

Tabelka l 

Cykl l Półkula północna Półknla południowa 

słonecznej aktywności - p T F --· 
l --p F 

1901-1913 s N l N l s l 
1913-1923 N s s l N 
1923 -1!133 ~ N N s 
193H -1ą44 N s s l N 
194ł- -1954 s N 

l 
N l s 

1954 - l N s s 
l 

N 

Dla scharakteryzowania właściwości magnetycznych grup plam, 
Hale i Nicholson (1938 r.) podali swoją klasyfikację magnetyczną, 

a jest ona następująca: 

Unipolarne grupy 

Są to pojedyncze plamy lub grupy plam o jednym biegunie. Cz.a
sami główna plam::! i jej towarzyszące małe plamki mogą mieć prze
ciwne bieguny. 

Rys. 2. Typ a 

Iłys. 3. Typ ap 

Rys. 4. Typ af 

• 

plama, często położona pośrodku powierzchni 
pochodni. 
plama położona w przedniej (w kierunku obrotu 
Słońca) części powierzchni pochodni. 
plama znajdująca się na tylnym krańcu po
powierzchni pochodni . 
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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 ry
sunku plamy o różnych biegunach, przechodzi w przybliżeniu przez 
środek grupy. 

Rys. 5., Typ f:l plamy główne posiadają w przybliżeniu jedna
kowe 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: 

C o m p lex b i p o l ar n a (~-y) 

Rys. 8. występuje tu jakby kilka bipolamych razem. W tych 
grupach nie można rozdzielić na rysunku plam o róż~ 
nych biegunach, gdyż w bezpośrednim sąsiedztwie 

głównych plam - występują mniejsze o przeciwnych 
biegunach. 

Rys. 8. 

Multipolarna (-y) 

występuje 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: 

l 

Rok 

1915 
1916 
1917,6 
1918 
1919 
1920 
1921 
1922 
l!H3,6 
1924 

Ilość grup l 
% 

17 l 33 
fl3 51-
4-5 85 
64 75 
G2 f>4 
21 33 
11 34 
12 17 

l 7 
8 17 

284 

13 

409 

19 

T a helka 2 

~f l ~ l ~ p l ~f \ h l 
9 

B! 
15 
10 
11 

9 
5 
4 
2 
3 

80 

4 

38 51 
66 100 
88 134 
85 101 
47 77 
30 46 
26 28 
17 18 
5 Hi 

21 21 

423 

19 

592 

27 

9 
26 
38 
33 
22 
12 
8 
3 
2 
6 

159 

l~ l 
15 
8 
9 
4 
2 
o 
o 
2 

l 

61 

7 3 

1917.6 Maksimum aktywności Słońca. 
1923.6 Minimum aktywności Siońca . 

3 14 
o 16 
2 28 
l 19 
3 21 
4 9 
l 25 
2 5 
o 4 
l 8 

17 

1 

149 

7 

Ilość 
grup 

182 
34-0 
450 
:ł96 
296 
168 
140 
78 
37 
87 
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Ogólnie można stwierdzić, że około 600fo wszystkich grup plam, 
to bipolarne, większość 7...aś grup unipolarnych - to bipolarne, u któ
rych zanikły plamy F. Grupy unipolarne występują więc najczęściej 

po zaniku typu bipolarnego lub w etapie rozwoju grupy, przed po
jawieniem 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 za-
, kresie niż to czynili Hale i NicholEon, korzystający z wielu przyrządów 

dla nas często niedostępnych. 

Literatura: 

M. W a l d m e i er: Rezulaty i problemy isleuowa'lia Słońca. Mosk·Na 
1950 (przekład z niemieckiego, 1941). 

GE. H a l e and SB. N i c h o l s o n : Magnetic Observations of Sunspots, 
(Papers of the 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, po
wyżej 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: Ka
stor, 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. 
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9. 4h Jowisz, a 5h Uran w złączeniu z Księżycem, świecącym 2° na po
łudnie od planet. 

10. do .25. Wieczorami poszukiwać można światła zodiakalnego, widocz
nego 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 Kłos 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 gwiazdo-
zbioru 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. Wczesnym wieczorem widać sierp Księżyca, uzupełniony do 

pełnej tarczy wyrażnie widocznym światłem popielatym. 
25. 17h Merkury w złączeniu z Księżycrm w odstępie 5° na południe. 

Zaraz po zachodzie Słońca może udać się odszukanie Merkurego jako 
gwiazdy minus 1/2 wielk. świecącej na lewo poniżej Księżyca. Planeta 
w ciągu następnych dni słabnie, lecz mimo to staj e się lepiej widocz
na, bo odsuwa się od Słońca i zwiększa swą deklinację. 

28. 9h Merkury w największym odchyleniu 18° na wschód od Słońca. 
28. Wieczorem na lewo od Księżyca 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 widać 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: Styczeń 1955 r. 
c - cień sat elity przechodzi przez tarczę Jowisza (ciemna plamka). 
• - zasłonięcie przez tarczę; oz, kz- początek (koniec) zaćmienia. 

O - satelita niewidoczny, gdyż znajduje się na tle tarczy Jow"sza. 
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d b m d h m d h m h m 

l do 19.4ł • II 10 do 18.'16 o I 2! 3.56-6.23 • kz l 
l 19.39-21.56 c l 12 3.14-6.45 c Jll 22 20.~6-24.41 • kz III 
1 2l ,00-22. t 7 o I 12 3 36-7,07 o III 22 2:i.37-26 4hKz II 
~ do 19.2S • l 1ł 2.35-5.'24 c II 23 1.10-3 27 o I 
ł 23.15-26.45 c łii 1ł 2.40-5.29 o II 23 1.21-3.3~ c l 
5 0.21 - 3.52 O III 1ł 4.5\1-7.15 c I 23 22 21-24.51. kz l 
5 od 5.33 pz • n 14 5.01-7.17 o I 24 18.04 20.52 O II 
6 od fi 47 pz • l 15 2.10-4.29 pz • l 24 18 31-21.'20 c II 
6 23 58-26.46 c II 15 17.I0-2043pz• III 24 19.36 - 21 53 o l 
7 0.25-3.14 o II 15 21 .23 24.10• kz 11 24 19 50-22.116 c l 
7 3 05-5.21 c l IÓ 23.27-25 43 o I 25 do 17.47 c IV 
7 318-5.34 o I 15 23.27-25.44 c I 25 16.4-8-19.20 •kz I 
8 0.16-24-5pz• I 16 20.38-22 56 • kz I 29 23.4.{.-28.42 • kz lll 
8 do 17.28 .. lll 17 od 3.36 • IV 30 1.50-5.18 • kzll 
8 18 50-21.57 pze II 17 do 18.36 O n 30 2.54-5.10 o l 
8 19.50-23 4~ c IV 17 do 18.43 c II 30 315 53~ o l 
8 21.24- 25.24 O IV 17 1!7.53-20.09 o l 31 0.06-2.46 • kz I 
8 21.33-23.50 c I 17 17.56-20.12 o I 31 20 !!!o-2a.o8 o n 
8 21.4-4-24 00 o I 18 do 17.25 ekz I 31 21.09-23.58 c II 
9 18.44-U.ll pze I 21 od 4.55 o n 31 21.211-23.36 o I 

10 do 18.18 c l 21 od 5,1:2 c II 31 21.44-24.00 c l 

Styczeń: SŁOŃCE 1955 

Ih czasu >. ·a 
WWnuowi•l ~ ·~ ;;1 I, l. I'J55 21. l. x9ss 

s Środ.-europ. :"·c.:o (czas Śr -eur.) Miasto ., up: o Rekt.l D( kl. ~ N wsch.j zach wsch. l zach. wsch. l zach. "' " 
h m o m h m h m h m h '" h m b m 

l l. IS 42.6 -2305 - 3' I 7 46 15 33 Szczecin S 1S 15 53 8 os J6 22 
II 19 26.5 -21 57 - 7'6 7 42 15 46 Poznań s 03 '5 49 7 SI 16 17 
2I 20 09·4 - 2007 -ll'l 7 33 16 oz Wrocław 7 56 15 54 7 45 !6 21 
31 20 5 I. I -I7 39 - 13·4 7 20 16 20 Gdy,.ia 8 oS 15 30 7 53 16 01 l Io II. 21 31.5 - I4 40 - 14.3 7 03 16 3S Kraków 7 39 15 48 7 29 16 14 

4. l. 18•· Słońce najbliżej Ziemi. Białystok 7 42 IS 20 7 29 IS 49 

Styczeń : KSIĘŻYC 1955 

Ih czasu 
W W muw••1 yh czasu 

"' Środ.· europ. (czas. Śr. -eu r.) "' Śro rł.-europ. ... ... as "' o Relt. l Deki. wsch . j zach. o Rekt. l Deki 
h 1ll o h lll h III b Ul o 

I I. 23 4S + 4'4 10 30 24 18 17 l. 14 16 -r 83 
3 I 32 + I4 9 II 12 l 40 19 15 55 - :133 
5 3 30 + 22'5 12 24 4 2~ 21 17 40 -24'3 
7 5 3S + 24':> 14 30 6 44 23 19 26 - 2 0'7 
9 7 43 + 19 6 17 15 8 o6 25 21 oS - I 7.'9 

II 9 33 + 10'5 19 56 s 51 27 22 47 - 26 
13 II II - 0'2 22 24 9 24 29 o 27 + S6 
15 I2 43 -10,2 24 44 9 s6 31 I. 2 I5 +I S·2 

Najbliżej Ziemi; 6• lO• Najda oej od Ziemi : 18 1 Oi• 

Fazy ł Pierwsza kwadra 
d h m h m 

Styczeń: I 21 29 i 31 o6 os 

Pelnia 
d b m 
s 13 44 

Ootatnia kwa dra 
d b m 

15 23 13 

W W rszawie 
(czas Śr -eur.) 

wsch.j za"h 
h 1\1 b l li 

I 54 IO 3S 
4 04 II 41 
5 .49 13 '3 
7 00 15 40 
7 46 18 II 
s 21 20 4S 
8 56 23 29 
9 45 o so 

Nów 
d h Dl 

24 02 o6 
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PLANETY 

MERKURY WENUS 

Data 
= :;...._.=.:;:;;.. -

1b czasu 
1 

W Warszawie 1h czasu W Warszawie 
1955 środ.-europ. czas środ.-eur. Środ.-europ. l czas środ.-eur. 

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

l 
h m o b m b m i b m 

I. I. I9 00 -24.7 8 r8 IS 39 IS 38 - 15.4 3 54 13 14 
II. T. 20 II -:22.2 8 31 I2 59 
2I. J. 21 17 - I7.2 8 24 I7 28 I6 sa - r8.6 4 07 12 49 
3I. l. l 22 Ol -11.3 7 53 

' ., >m ( o 

I6 22 I6 II ~- 17.0 l 
18 04 17 33 - 19.9 

3 ~8 l 
4 !8 12 44 . 

Widoczny wieczorem około daty naj-
większego odchylenia 180 na wschód 
od Słońca, 28. l. 

MARS 
l . l l 23 24 - 4.6 !O 38 22 00 

IJ . I. 23 so - 1.6 10 09 22 03 
21. I. l o 16 + 1.4 9 41 22 os 
31. l. o 42 + 4.4 912 22 07 

Świeci wieczorami w gwiazdozbiorze 
Ryb jako czerwona gwiazda l wielk. 

SATURN 

r. 1. 1 15 o6 ~ - I5.21 3 I9 l I2 43 
li. l. 15 12 - I5.5 2 09 II 28 
10.11 rs 16 - 15.7 o 59 IO I3 
Widoczny w drugiej rzęści nocy w gwia· 
zdozbiorze Wagi jako gwiazda 1-szej 
wie! k. 

NEPTUN 

r. I. l 
ro.ll. 13 47 1

- 9.2 1 I 26 

- 9.2 22 47 l 
II 58 

9 21 

Przez lunety dostępny w drugiej częś· 
ci nocy, jako gwiazda 8-mej wielk. 

3· I. I955 I3. I. I955 

W największym odchyleniu 470 
na zachód od Słońca 2ó. J. .Jest 
gwiazdą poranną. 

JOWISZ 
1 s6 !21.2 !6 47 9 Ol 
7 sa 21 .4 16 oo 8 18 
7 45 21.7 15 oS 7 3I 
7 39 +2I.9 14 23 6 48 

W przeciwstawieniu ze Słońcem 
15. l. Widoczny przez całą noc. 

URAN 
7 s4 1 +2r .4JI641 l ss6 
7 so j + 21.6 15 16 7 35 
7 47 + 11 .7 I3 53 6 I3 

W prze<'iwsV!wieniu ze Hońcem 
Hl. I. Przebywa w bliskim są· 
siedztwie Jowisza. 

PLUTON 

IO 10 + 22.4 1 18 50 

10 07 l + 22.9 16 06 l 
11 20 

8 43 

Osiągalny przez wielkie lunety 
lub na drodze folograficznej 
w gwiazdozbiorze Lwa. 

-23. I. I955 2. II. I955 Planetka l 
NrNa.zwa Jasność Rekt. l Deki. Rekt. l Deki. Rekt. j Deki. Rekt. l Deki. 

o ' b o l 
b o l 

h o m b m m m m 
l 

4 Westa 71
/1 s I6.s +2ooo 5 084 +2023 5 03'0 +2048 5 oo·S +:n I4 

6Hebe 8'/, 8 39-I + 948 8 30.5 +u ro 8 20'7 +r2 44 8 Io·S +I4 23 
27 Euterpe 9 8 38·5 +I9 33 8 30.2 +2o I7 8 20.2 +2r 03 8 I0'2 +n 45 

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 po
niedziałek w godz. 17-19, w lokalu Koła. 
4. Dnia 10. I. (poniedziałek) i dnia 25. I. (wtorek), godz. 18 - miesięczne od
czyty w lokalu PTMA, ul. św. Tomasza 30. 

Lódź - l. Sekretariat Koła jest czynny w poniedziałki od godz. 18 do 20, ul. Mo
niuszki 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 wielo
krotne". 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 nie
dziel l świąt) w godz. 2G-22. 
3. Dnia 20. I. (czwartek), godz. 19 - miesięczny odczyt w gmachu Obserwa
torium 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. Kra
wlecklej pt. "Jak badamy gwiazdy?" Sala konferencyjna Wojewódzkiego 
Klubu TPPR, pl. Teatralny 4. 

Płyty szklane na zwierciadła teleskopowe o średnicy 150 mm, grubości 30 mm
rozprowadza 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 nu
merów "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 'kom
pletują "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 
składki członkowskiej. Dla nieczłonków prenumerata roczna wynosi 24 zł . 

Cena zeszytu 2 zł . 


