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Plsmo zalecone reskryptem Ministerstwa Oświaty z dnia 20. X. 1955 rok~ 
Nr Uc-50ti/50, jako poządane w bibliotekach licealnych i nauczycielskicl 

MARK LEPSKI - Kirowograd (Ukraina) 

PLANETKI GRUPY JOWISZA 
DO RADY RED_4.KCY JNEJ CZASOPISMA :.URANIA" 

na ręce profesora dra Włodzimierza Zonna 

Zeszłego roku wymieniliśmy ze sobą kilka listów w związku 
z dwoma moimi artykułami o obliczonej przeze mnie efemery
dzie całkowitego zaćmienia Słońca w Polsce, które umieszczone 
zostały w nr.1 "Uranii" i w nr.1 "PostępówAstronomii" z r.1954 . 
Mam nadzieję, że moje obliczenia, dotyczące przebiegu zaćmie
nia, przydały się trochę przy organizacji obserwacji. Czytając 
artykuł M. B i e l i ck i e g o w nrze 11 "Uranii" z 1954 r., z przy
jemnością zauważyłem, że mapa opublikowana przeze mniQ 
w "Postępach Astronomii" przydala się podczas lotniczej eks
pedycji dla obserwacji całk~witego zaćmienia Słońca w Polsce. 

Redakcja czasopisma "Urania" przysyła mi co miesiąc bie
żący numer czasopisma. Korzystając z okazji szczerze za to 
dziękuję. 

Czytując uważnie "Uranię", zwróciłem uwagę, że w czaso
piśmie - widocznie w związku. z jubileuszem Kopernika - dru
kuje się serię artykułów o planetach. W szczególności w nrze 1 
z roku 1954 zamieszczono artykuł K. R u. d n i ck i e g o pt. 
"Planetki". W artykule tym jest krótka wzmianka o trojańczy
kach, o których chciałbym napisać bardziej szczegółowo. 

Od kilku lat zajmuję się opracowaniem obserwacyj i pogłę
bianiem teorii ruchu planetek grupy Jowisza. Udało mi się zau
ważyć kilka nowych ciekawy(:h charakterystycznych cech ruchu 
trojańczyków. Krótka notatka o wyniku moich badań ruchów 
t-rojańczyków została umieszczona w nrze 146 (z 11 lutego 
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2 URANIA 

1954 r.) "Astronomicznego Cyrkularza" (Astronomiczeskij Cir
kular ), wydawanego przez Biuro Komunikatów Astronomicz·· 
nych Akademii Nauk ZSRR. 

Artykuł, który Wam przesyłam, zawiera opis ruchu plane
toid najbardziej interesującej grupy Jowiszowej. W artykule 
zostały opisane podstawy stwierdzonych przeze mnie, charakte
rystycznych właściwości trojańczyków. 

Z wyrazami głębokiego szacunku M. M. LEPSKI 

W skład systemu słonecznego wchodzą oprócz dziewięciu 
wielkich planet także w dużej ilości plan=toidy, czyli planetki. 
Dotychczas zbadano około tysiąca sześciuset planetek. 

Większość znanych obecnie planetek krąży dookoła Słońca 
w odległościach mniejszych aniżeli 3,6 jednostek astronomicz
nych. Następnie spotykamy jeszcze dwie grupy planetek: grup~ 
Hildy i najbardziej odległą grupę Jowisza. Planetki grupy Jowi
sza obiegają Słońce w o:iległości w przybliżeniu równej tej, 
w jakiej obiega Słońce Jowlsz . mianowicie 5,2 jednostek astro
nom:cznych. Planetki typu Hildy i grupę Jowisza dzieli odle
głość przewyższająca jednostkę astronomiczną. 

Grupę Jowisza zowie się krótko trojańczykami. Poszczegól
ne planetki tej grupy noszą ,im:.onia bohaterów wojny trojań
skiej. Dotychczas poznano ruchy piętn:tStu ti'ojańczyków. Nie
które dane o nich podano w załąc~onej tabeli. Należy uważać, 
że dotychczas odkryto tylko niewielką część trojańczyków, tj. 
największe z nich, ponieważ mniejsze trudno zauważyć z powo
du dużej odległości. 

Okres obiegu dookoła Słońca poszczególnej planetki grupy 
Jowisza w przybliżeniu równa się okresowi obiegu samego Jo
wisza, wynosi około 11 lat i 10 miesięcy. 

W ruchu planetek grupy Jowisza szczególną rolę odgrywa
ją dwa punkty w płaszczyźnie orbity Jowisza, z których każd7 
tworzy równoboczny trójkąt ze Słońcem i Jowiszem. Punkty 
te zwane są punktami libracyjnymi. Część trojańczyków znaj
t:luje się zawsze przed, część za Jowiszem, dokonując wahania 
dookoła jednego z punków libracji. Punkt libracyjny dla znaj
dującego się w pobliżu niego trojańczyka jest położeniem trwa
łej równowagi. Korzystając z efemeryd planetoid na rok 1952 
i 1953, przeprowadziliśmy obliczenie położenia trojańczyków 
w pewnym określonym momencie dla opozycji Jowisza dnia 8. 
XI. 1952 r. Obliczenie 1Jo umożliwiło przedstawienie na załączo
nych rysunkach położenia trojańczyków względem Jowisza 
i punktów libracyjnych. Rysunek l przedstawia położenie tro
jańczyków oglądane ze Słońca w rzucie na walec, którego 0.0 
b.iegnie poprzez Słońce prostopadle do płaszczyzny orbity Jo-
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wisza. Rysunek 2 przedstawia położenie trojańczyków w rzu
cie prostokątnym na płaszczyznę orbity Jowisza. 

Jak wynika z tych rzutów, trojańczycy znacznie mogą się 
oddalać od swego punktu libracyjnego. Rezultat jest taki, że 
trójkąt Słońce--Jowisz-trojańczyk czasami bardzo małe ma 
podobieństwo z równobocznym trójkątem. Na przykład dnia 
B. XI. 1952 r. Ajaks znajdował się półtora raza dalej od Jowisza 
aniżeli od Słońca, a Diomedes półtora raza bliżej Jowisza 
aniżeli Słońca. Ruch trojańczyka względem Słońca w dowolnie 
danej chwili może być opisany jako ruch po pewnej elipsie. 

· Wykażemy, że orbity trojal1czyków posiadają kilka charakte
rystycznych własności, które odróżniają je od orbit całej reszty 
planetek. 

Aby wykazać te cechy orbit trojańczyków, przeanalizujemy 
elementy orbit dla pewnego określonego momentu. W tej pracy 
rozpatrujemy elementy orbit z dnia l 'stycznia 1955 roku. Or
bity planetek b~dziemy rozpatrywać nie w stosunku do płasz
czyzny orbity Ziemi (do ekliptyki) lecz w stosunku do płaszczy
zny orbity Jowisza, która odgrywa decydującą rolę w ruchach 
planetek, szczególnie w ruchach planetek grupy Jowisza. 

Najpierw rozpatrzymy położenie węzłów orbit planetek na 
płaszczyźnie orbity Jowisza. 

Obliczenia wykonane przez autora wykazują, że wziąwszy 
wszystkie planetki łącznie, wstępujące wE:;zły ich orbit są roz
łożone w przybliżeniu na płaszczyźnie orbity Jowisza równo
miernie wzdłuż okręgu. Ta własność jest wspólna planetkom 
wszystkich grup, znajdujących się w odległościach do 4 jedno
stek astronomicznych. Na przykład węzły wstępujące wzglę
dem orbity Jowisza planetoid najbardziej odległej grupy Hildy 
są rozłożone w czterech kolejnych ćwiartkach w następujący 
sposób: 4, 4, 6, 4. 

Ale u planetek grupy Jowisza węzły są rozłożone inaczej. 
Rzeczywiście w 3 kolumnie tabeli umieszczone zostały zna
lezione przez nas wartości heliocentrycznych długości węzłów 
wstępujących orbit trojańczyków na płaszczyźnie orbity Jowi
sza; zaznajamiając się z danymi tej kolumny, widzimy, że wstę
pujące węzły wszystkch piętnastu planetek względem orbity 
Jowisza zajmują tylko około połowy okręgu, 185°. 

Porównamy też kąty pomiędzy płaszczyznami orbit planetek 
i płaszczyzną orbity Jowisza. 

Średnie nachylenie orbit wszystkich planetek w płaszczyź
nie ekliptyki według danych prof. I. S. S a m oj ł o w ej · 
Ja c h o n t o w ej wynosi 9°,5. Ponieważ wstępu;ące węzły 
rozłożone są równomiernie, średnia wielkość kąta między orbi-
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tarni planetek i płaszczyzną orbity Jowisza dla wszystkich pla
netek równa się w przybliżeniu 9°,5. 

Jednocześnie trzeba zaznaczyć, że w miarę oddalania sit": O<! 
Słońca średnia wielkość kąta pomiędzy płaszczyzną orbity pla
netki i płaszczyzną orbity JO!Wisza nie wzrasta. Tak ma się rzecz 
aż do grupy Hildy. 

Tymczasem orbity trojańczyków charakteryzują duże kąty 
z płaszczyzną orbity Jowisza. Obliczone przez nas wielkości 
tych kątów znajdują się w 4 kolumnie tabeli. Łatwo zauważyć, 
i:e średnia wielkość kąta pomiędzy płaszczyzną orbity trojań
czyka osiąga prawie 16°,5. 
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Rys. l. Położenie trojańczyków 8. XI. 1952. Widok ze Słońca 

Z pOIWodu dużych nachyleń orbit trojańczyków rzuty ic 
położeń widoczne na rysunku l osiągają duże szerokości. Jeszcze 
jedną charakterystyczną cechę trojańczyków zauważymy, jeżeli 
porównamy mimośrody ich orbit z mimośrodami orbit wszyst
kich planetek. 

Średnia wielkość mimośrodów orbit wszystkich planetek 
wynosi O 15, przy czym około połowy orbit posiada większe 
mimośrody. 

Oprócz trojańczyków tę własność zachowują nawet najbar
dziej oddalone planetki. N a przykład średni mimośród w ostat
niej grupie planetek przed trojańczykami, grupie Hildy, mało 
się różni od średniego mimośrodu orbit wszystkich planetoid 
i wynosi 0,16. 

Jednocześnie odczytując 5 kolumnę tabeli widzimy, że śred·
ni mimośród orbit trojańczyków jest mniejszy aniżeli 0,10 i nie 
ma ani jednego mimośrodu, który by przewyższał 0,15. 

Rozważywszy już z jednej strony położenie płaszczyzn orbit 
planetek, z drugiej strony mimośrody tych orbit, zwrócimy 
uwagę na zależność między położeniem płaszćzyzny orbit} 
a mimośrodem orbity poszczególnej planetki. 
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W całym systemie planetek powiększeniu się kąta pomiędzy 

płaszczyzną orbity planetki i płaszczyną orbity Jowisza towa
rzyszy powiększenie się mimośrodu orbity planetki ("Uspiechl 
Astronamiczeskich Nauk", 1950, tom V). 

W szczególności zależność ta zachodzi w sąsiadującej z tro
jańczykami grupie Hildy. 

Natomiast u trojańczyków większym wartościom kąta mię
dzy ich orbitami i płaszczyzną orbity Jowisza odpowiadają 
m-ednio mniejsze mimośrody. Do tego wniosku można łatwe 
dojść porównując kolumnę 4 i 5 załąc:ronej tabeli. 

:ar-s. 1. Położenl.e trojańczyków 8. XI. 1952. Rzut na płaszczyznę 
ekliptyki 

Zbadamy rozłożenie periheliów orbit trojańczyków. 
W 6 kolumnie tablicy przytoczono różnice między długościa

mi heliocentrycznymi periheliów trojańczyków i długością he
liocentryczną perihelium odpowiedniego libracyjnego punktu. 
Widać, że bezwzględne wartości tych różnic tylko w dwu przy
padkach przewyższają 45°. A więc perihelia wyprzedzających 
trojańczyków rozłożone są w pobliżu perihelium wyprzedzają• 
c:ego punktu libracyjnego, a perihelia trojańczyków następu
jących grupują się w pobliżu następującego punktu libracyjne
~· W ten sposób stwierdzamy ścisły związek pomiędzy perihe
liami trojańczyków a periheliami ich punktów libracyjnych. 
Natomiast perihelia reszty planetek wprost przeciwnie - nie 
są związane z periheliami libracyjnych punktów. 

W ten sposób ustaliliśmy 5 następujących charakterystycz
nych cech orbit trojańczyków: skupienie się węzłów wstępu
jących na półokręgu orbity Jowisza, duże kąty z płaszczyznami 

rbity Jowisza, małe mimośrody, zmalenie mimośrodów przy 
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zwiększeniu nachylenia do płaszczyzny orbity Jowisza, a także 
bliskie położenie periheliów trojańczyków w stosunku do pe
riheliów odpowiednich punktów libracyjnych. 

Wszystkie te szczególne cechy orbit trojańczyków należy 
brać pod uwagę przy tworzeniu ogólnej teorii ruchów trojań
czyków . . 
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POLACY NA KSIĘZYCU 

Nie, to nie fantastyczna opowieść ani przewidywania podróży 
kosmicznej. Polacy na Księżycu, o których mówimy poniżej, to
uczeni polscy lub z Polską bliżej związani, których nazwiskami 
oznaczono formacje księżycowe -kratery, Ten sposób uczcze
nia wielkich astronomów i przyrodników sięga połowy XVI w. 
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Po wynalezieniu lunety przez G a l i l e u s z a astronomowie 
poznawali powierzchnię Księżyca dokładniej, niż to było moż-

. liwe poprzednio gdy znano naszego satelitę tylko z obserwacji 
gołym okiem. Luneta wykryła więc na Księżycu istnienie roz
ległych płaszczyzn, nazywanych "morzami" i olbrzymiej ilości 
gór - kraterów. 

Jednym z pierwszych, którzy nadawali nazwy formacjom 
księżycowym, był gdańszczanin H e w e l i u s z. Przenosił on na 
Księżyc ziemskie nazwy mórz i łańcuchów górskich. Jednakże 

Rys. l. Kopernik i Karpaty. Widok w lunecie odwracającej, 
pó.noc na dole 

proponowane przez Heweliusza określenia nie przyjęły się. Wło
eki astronom R i c c i o l i (1598-1671) wydał w r . 1651 mapę 
Księżyca zawierającą szereg nowych nazw. Riccioli pozostawił 
termin "morze" dla oznaczenia ciemnych płaszczyzn księżyco
wych; wzorem Heweliusza łańcuchom górskim nadał nazwy 
wzięte z geografii (są więc na Księżycu Alpy, Apeniny, Kar
paty itd.). Poszczególne kratery oznaczył nazwiskami sławnych 
uczonych. Ten system nazewnictwa u trzymał się do dziś i po
nad 200 nazw używanych obecnie pochodzi od Ricciolego. Sta
rał się "przydzielać" kratery według pewnego porządku. Tak 
więc starożytni ucze1.1i zgrupowani zostali na północnej części 
Księżyca, późniejsi na południowej. Przy tym uczeni z bliskich 
sobie dziedzin nauki i żyjący w tym samym okresie otrzymali 
kratery położone blisko siebie, jak np. uczniowie P l a t o n a, 
zgrupowani wokół swego mistrza. Riccioli był zwolennikiem 
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układu planetarnego Tycho Brahego, jego imieniem więc na
zwał jeden z okazalszych kraterów. Zywiąc jednak głęboki 
izacunek dla Kopernik a uczcił jego pamięć, poświęcając 
fromborskiemu astronomowi duży krater, położony w central
nej części tarczy księżycowej . Oprócz Kopernika na mapie Ric
ciolego znalazły się jeszcze dwa nazwiska związane z Polską: 
Witelo i Heweliusz. 

Rys. 2. Heweliusz 

Postać Heweliusza jest zapewne znana czytelnikom, warto 
jednak choć parę słów poświęcić W i t e l o w i (1220-1280). 
Pochodził on z małżeństwa mieszanego polsko-niemieckiego, 
kształcił się w Paryżu i we Włoszech. Filozof i fizyk, sławę 
zawdzięcza prz-ede wszystkim pracom z dziedziny optyki. Jego 
dzieło O optyce zawi-erało wiadomości o nieznanych wówczas 
w Europie pracach starożytnych uczonych i było jeszcze trzy
.;ta lat po śmierci autora cenionym podręcznikiem. Pod koniec 
życia wraca Witelo do Polski. Zmarł prawdopodobnie w Wi
\owie koło Piotrkowa Trybunalskiego. 

Mapa Riccioliego była podstawą do dalszego roowoju nazew-
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nictwa. Szereg późnieiszych badaczy Księżyca - selenogra
fów - powiekszał spisy kraterów oznaczonych nazwiskami. 
Tak około r. 1800 znalazło się na mapie Ksieżyca nazwisko L u
b i e n i e c k i e g o, pol~kiego astronoma z; XVII wlieku (16'23-
1675), badacza komet i autora wielkiego ich katalogu (portret 
Łubienieckiego zamieściła "Urania" na okładce numeru sierp
niowego z r. 1953). 100 lat pó.źniej, na przełomi.e XIX i XX wie
ku, przybywa jeszcze jeden "polski" krater: Dembowski. 

Herkules D e m b o w ski (1812-1881), podobnie jak Wi
telo, żył i pracował we Włoszech. Był synem uczestnika pow-

Rys. 3. Lubieniecki 

l'ltania kościuszkowskiego Jana Dembowskiego, ożenionego z Wło
szką i zamieszkałego w Neapolu. Za młodu służył w m<1rynarce 
włoskiej, jednak na skutek choroby wycofał się z czynnej służby. 
Zainteresowanie astronomią skłoniło go do podjęcia systema
tycznych obserwacji gwiazd podwójnych. W tej też dziedzinie 
dzięki niezwykłej pracowitości i sumienności osiągnął światową 
sławę. Liczne i precyzyjne pomiary gwiazd podwójnych zjed
nały mu jedno z najwyższych wówczas odznaczeń naukowych: 
złoty medal Królewskiego Towarzystwa Astronomicznego 
w Londynie. 

Przyjrzyjmy · się teraz samym kraterom, tym jedynym 
w swoim rodzaju pomnikom naszych astrooomów. Na tarczy 
Księżyca wśród ciemnych powierzchni "mórz" łatwo rzuca siQ 
w oczy duży krater Kopernika (ryc. 1). Jak większość kraterów 
księżycowych przekracza on znacznie rozmiarami znane naZi&
mi podobne formacje geologiczne. Srednica krateru wynosi 
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około 90 km. Dno jest niższe niż płaszczyzna otaczająca kra
ter - wał górski Kopernika wznosi s~ę więc 1500 m ponad 
okolicę, ale przeszło 3000 m nad wnętrze krateru. Blisko Koner
nika, na północ od niego, rozciąga się łańcuch Karpat. To silnie 
postrzępione pasmo górskie, zrupykające Morze Deszczów (Mare 
Imbrium) od strony południowej, rozciąga się na około 400 
km. Najwyższe wzniesienie wynoSii ponad 1900 m. 

Rys. 4. Dembowski 

Pozostałe "polskie" formacje ksiE;życowe są dużo trudniejsze 
do znalezien~a bel szczegółowej mapy naszego satelity. 1-'rzy 
tym do należytego ich rozróżnienia potrzebne jest powiększe

, nie ponad stokrotnie. 
Największym z omawianych kraterów jest Heweliusz (rY,c. ~. 

wjdoczny prawie na samym wschodnim kraju tarczy Ksieżyca. 
Duży krąg krateru (średnica 130 km) widzimy w perspektywicz
nym skrócie jako ciemną plamę o eliptycznym zarys.e brzegów. 

,;' Łubieniecki (ryc. 3) - to znów inny typ krateru: jego kolisty 
. wał jest poprzerywany, dno jakby zalane. zrównane z pozipmem 

· .. otaczającego Mqrza Chmur (Mare Nubium). Obserwacii ltJ.lbie
nieckiego najlepiej dokonywać parę dni przed pierwszą i po 
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ostatniej kwadrze, gdy blisko krateru przebiega termirtator -
granica światła i cienia. 

Blisko środka hrczy Księżyca znalazł się trudny do wyszu
kania w labiryncie otaczających wzniesień krater Dembowskie
go (ryc. 4). Jego rozmiary są stosunkowo skromne - średnica 

Rys. 5. Witelo 

nic przekracza 40 km. Rozmiarami zbliżony doń ostatni. z oma
wianych tu kraterów-Witelo-jest już łatwiejszy do znale
zienia w południowym skraju Morza 'Wilgoci (M. Humorum) 
w kilka dni po now:u oraz po pełni (ryc. 5). We wnętrzu krateru 
widać charakterystyczne dla wielu obiektów księżycowych cen
tralne wzniesienie. 

Zamieszczamy na tych stronach fragmenty doskonałego 
atlasu Księżyca czeskiego astronom :l J. Kle p e s ty, przed
stawiające omawiane "polskie" kratery. Do obserwacji po
trzeba pogody, lunety średnich rozmiarów i... trochę wytrwa
łości. 
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~TEFAN PIOTROWSKI- Wars1z.awa 

WRA2'ENIA Z IX KONGRESU MIĘDZYNARODOWEJ 
UNII ASTRONOMICZNEJ W DUBLINIE 

Co trzy lata zbierają się na Kongresie Międzynarodowej 
Unii Astronomicznej astronemowie z wszystk:ch krajów świat<lr 
ażeby w ci.ągu kilku dni omówić ważne sprawy organizacyjne, 
sprawy planowania badal'l oraz za.gaJdJn,enia wym·:lgaiące mię

dzynarodowej współpracy, a także ażeby dokmać bezpośred
niej wymiany poglądów ze specjalistami z innych krajów na 
aktualne zagadnienia z wszystkich dz ledz.n astP.JU'l>Jmii. ust::ttni 
Kongres Unii odbył się w roku 1952 w Rzymie (por. "Ura
nia" tom XXIII str. 353), obecny miał miejsce w dniach 
29. VIII.--5. IX. 1955 w DubLnie. Z Polski udała się na Kon
gres delegacja w składzie trzech csób: r:rof. E. Rybka (prze
wodniczący), prof. J. W i t k o w s k i i piszący niniejsze wra
żenia. W Kongresie wzięło udział ponad 800 osób, w tym 
ponad 600 astronomów (utarło się, że wielu astronomów przy
jeżdża na Kongres z rodz~nami i stąd różnica między liczbą 
uczestników a delegatów); dla przykładu przytoczę dane co 
9-o liczebności niektórych delegacji: USA -- 127; Wielka Bry
tania -- 103; Francja -- 72: Niemcy -- 48; Włochy -- 29; · 
ZSRR -- 22, Dania, Finlandia, .Jug ·slawia po 9; był to naj
liczniejszy ze wszystkich dotychczasowych (dziewięciu) kon
gresów Unii. Prace Kongresu Unii odbywają sie w lm'Tiisiach, 
na posiedzeniach ogólnych oraz na sympozjonach, poświęco
nych omawianiu kilku wybranych kompleksowych żagadnień. 
Prace komisji oraz zebrań ogólnych mają charakter raczej 
administracyjno- orgmizacy~ny, jakkolw~ek na posiedzeniach 
komisji bywają również zgłaszane krótkie komunikaty o naj
nowszych osiągnięciach; główne dyskusje nad r.roblemami 
naukowymi i sprawozdawczość naukowa w szerokim zakresie 
mają miejsce na sympozjonach czy wspólnych dyskusjach. 

Na zebraniu ogólnym dublińskiego Kongresu Unii postano..
wiono --przyjmując zaproszenie Akademii Nauk ZSRR -- że 
następny kongres, w r. 1958, odbędzie się w Moskwie. Zapro
szenie Akademii Nauk ZSFtR ic-st niezwykLe hojne, gd:vż 
wszyscy członkowie Unii będą od chwili przekroczenia granicy 
Związku Radzieckiego gośćmi Akademii. Należy się spodzie
wać, że X Kongres Unii (moskiew'-lkiei) będzie najliczniejszy 
w jej dziejach. Zaproszenie na XI Kongres (rok 1961) zgło
siły Stany ZjednocZIOne Ameryki Pólnocnej; Kongres odbył
by się w którymś z miast w zachodnich. stanach, położo
nych w pobliżu wielkich ol-,serwatoriów na Mount Wilson 
i Mount Palomar. Przedstawiciel ChińskieJ Republiki Ludo-
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wej oświadczył, że ma nadzieję, iż XII lub XIII Kongres 
Unii odbędzie się w Pekinie. Na ogólnym 212-braniu doko
nano również wyboru nowego prezesa Unii. którym wstał 
A. D a n jon, dyrektor obserwatorium paryskiego. Na miej
sce ustępującego prof. W. A. A m b ar c u m i a n a wszedł do 
zespołu w1ceprezesów Unii prof . .1:3. W. Kuk ark i n; wyorano 
również jeszcze jednego (szóstego) wiceprezesa prof. O. H e ck
m a n n a, dyr. obserwatorium w Hamburgu. 

Zebranie ogólne uchwaliło również szereg zaleceń przedło
żonych mu przez poszczególne komisje. Wśród tych zaleceń 
znajduje się jedno, dotyczące bez_I:ośrednio spraw astronomii 
polskiej. Podaję je w dosłownym tłumaczeniu: "Komisja 42 
J'4iędzynarodowej Unii Astronomicznej uważa za wysoce po
żądane, ażeby publikacja Obserwatorium Krakowskiego, Efe
merydy gwiazd zmiennych zaćmien ,)wych. by1a kortty
nucwana po śmierci prof. T. B a n a c h i e w i c z a. Publika
cja ta ma ba:rdzo du7.e zn~czenie ( est d u plus ha1tt interet) dla 
obserwatorów gwiazd zmiennych zaćmieniowych". 

Czytelników "Uranii", z których wielu zajmuje się miłośni
-czyroi dostrzeżeniami gwiazd zmiennych, Z:łi nteresują może 
niektóre zalecenia Komisji Gwiazd Zmiennych (Komisji 27}. 
A więc Komisja 27 zaleca zrzeszentom obserwatorów gw!nzd 
tmiennych zrewidować swoje programy w ten sposób, ażeby 
uniknąć niepotrzebnych dublowań i sugeruje, by programami 
obserwacyjnymi objąć wszystkie gwiazdy Mira Ce.ti ja~.nie 'sze 
niż 10m w maksimum; Komisja prosi dalej wszystkie zrzesze
nia obserwatorów gwiazd zmiennych, by zwróciły swoją 
uwagę na istnienie licznych tyrów gwiazd zmiennych, dla któ
rych nie dokonuje się obecnie żadnych systematycznych obser
wacji, mimo że są one bardzo ważne (chodziłoby tu o gwiazdy 
typu RW Aurigae, T Tauri, pólregularne, rozbłyskowe). Ko
misja prosi także autorów prac o gwiazdach zmiennych, ażeby 
materiały obserwacyjne ogłaszali w ten sposób, by przyszli 
badacze mogli z nich korzystać w sposób jak najbardziej 
owocny. Wreszcie Komisja 27 zachęca zrzeszenia obserwato
rów gwiazd zmiennych do wydawania specjalnych monografii 
i katalogów poświęconych gwiazdom zmiennym, ażeby w ten 
~posób podnieść kwalifikacje i rozszerzyć horyzonty naukowe 
astronomów-miłośników. 

Najbardziej może sensacyjne komunikaty ogłoszone na 
Unii dotyczyły gwiazd zmiennych. I tak okazuje się, że 11 znacz
nej liczby dawnych nowych i zmiennych pokrewnych typów 
występują bardzo szybkie zmiany blasku. Zmiany te mają 
Amplitudy po kilka dziesiątych wielkości gw. i odbywają się 
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z okresami przeważnie kilku- do kilkunastominutowymL 
W je.:lnym Wjpadku, dla Nowej Herculesa 1934 (DQ Her), 
zmiany mają charakter za(mieniowy z okresEm 4h 39m. Zresztą
na tę zaćmieniową krzywą zmlan blasku nakładają się wa
hania z okresem poniżej 2 minut. 

N a piszącym niniejsze sprawozdanie największe wrażenie 
wywarły omawiane na specjalnym symoozjon ie sorawy zasto
sowań astronomicznych nowych technik fotoelektrycznych. 
ChJdzi tu o z:utosowanie w astronomii światłoczułych kat:>d, 
w zasadzie w taki sam sposób, w jaki są one obecnie wyko
rzystywane w przetwormkach elektrooptycznych bądź w lam
pach telewizyjnych. System optyczny teleskopu (lustro lub 
soczewka) wytwarza obraz na od;:>owiedniej katodzie. Wyla
tujące z katody pod wpływem uderzeń o nią cz1steczzk świ.1tła 
(fotonów) elektrony są ogniskowane, podobnie jak to ma miej
sce w mikroskopach elektronowych, bądź to na płycie fotJ
graficznej czułej na elektrony, bądź też na odpowiedniej pły
cie takiej jak w telewizyjnej lampie nadawc 7 ej . skąd obraz jest 
przenos:>:ony normalną techniką telewizyjną na ekran. Naj
ogólniej m6wiąc zysk Z" stosowani:!. takich urz'ldz ~ft oole~a na 
tym, że podczas gdy dla najczulszej płyty fotograficznej po
trzeba przeciętnie ckoło lCOO fotonów, ażeby zaczernić jedno 
ziarno, to dla współczesnej czułej fotok1tody wystarczy 10 
albo nawet 5 fotonów, ażeby wybić z niej jeden elektron (który 
następnie może zaczernić l ziarno na odpowiedniej plycie). Wi
dzimy, że zysk ze stosowan·a fotok3.tody jest co najmniej 
100-krotny, ekspozycje skracają się 100 razy w stosunku do 
najczulszych płyt fotograficznych. Ten fakt ma fundam2ntalne 
znaczenie w kilku problemach astronomii obserwacyjnej. I tak 
np. główną trudno~cią w oirzymywan~u dobrych fotogran 
planet jest fakt, iż na skutek niepokoju atmosfery obraz pla
nety w teleskopie faluje z okresem rzędu 0,1 sekundy; przy 
dotychczasowej technice fotograficznej konieczne czasy ekspo
zycji planet były właf:nie rze;du od 0,1 do paru sekund i oczy
wiście falowanie obrozu zamazywało zdH' cie. tvmc>.asem pny 
użyciu techniki telewizyjnej można skrócić ekspozycję 100-
krotnie i uchwycić obraz planety w momencie, gdy jest on 
ostry. Zupelnie nowe możliwości stwarza omawiana przewaga 
katody nad płytą fotograficzną w dziedzinie spektroskopii 
astronomicmej; użyjemy tu słów jednego z uczestn~ków sym
pozjonu (W. A. Hi1tnera z obserwdL.Orium Yerkesl: .,Wy
daje się, że pole badań astronoma spektroskopisty staje się
ograniczone tylko wyobraźnią autora". Również zasięg wiel
kich teleskopów będzie mógł być znacznie zwiększony głównie 
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dzięki możliwości użycia przy stosowaniu metod fotoelektrycz
nych m::tło czułych, ale za to bardzo drobnoziarnistych płyt. 
Piszący odnosi osobiste wrażenie, iż w ciągu najbliżs~ych dzie
sięcioleci wysiłki konstruktorów skoncentrują się na najpel~ 
niejszym wyzyskmiu w astronomii możliwości tkwiących 
w katodzie światłoczułej, a nie na dalszym zwiększaniu śred
nic teleskopów. 

W związku z wyjazdem na Kongres delegacja polska zwie
dziła obserwatorium w Dunsink (rod Dubli:lem), w Armagh 
(Północna Irlandia) i budujące się obserwatorium w Herztmon
ceux Castle (dokąd przenosi się obserwatorium z Greenwich). 
Obserwatorium w Dunsink zaczęto na nowo ekwipować w roku 
1947 i obecnie posiada ono szereg nowoczesnych urządzeń, jak 
np. fotometr fotoelektryczny, liczący elektrony, zamontowany 
na 28-calowym reflektorze, mikrofotometr do płyt ze zmienną 
przesłoną irysową (zakupiony w ostatnim roku za cenę 2100 
funtów), nowoczesne urządzenia spektrograficzne do obserwa
cji Słońca. Poza tym ol:serwRtorium opracowuje płyty zdej
mowane w Fałudniowej Afryce w Bloemfontein za pomocą 
wielkiego telesko:r:u Szmidta, będącego wspólną własnością 
()bserwatoriów Dunsink, Armagh, Bruksela, Hamburg, Harvard 
i Sztokholm. 

Jeżeli zwrócić uwagę, że ten nowoczesny poziom wyposaże
nia obserwatorium zestal zrealizowany w biednej, 4 miliony 
ludności liczącej Irlandii, to osiągnięcie to należy naprawdę 
uważać za imponujące. W czasie wizyty ucze3tników Kongresu 
uruchomiono w obserwatorium w Dunsink urządzenie tele- · 
wizyjne do oglądania Księżyca: można było oglądać Księżyc do 
woli al!Jo w 1'\lnec:e, albo na ekranie telew:.Zyjnym. Na zdję
ciach Księżyca demonstrowanych zwiedzającym, dokonywa-' 
nych obu technikami: fotografii bezpośredniej i poprzez prze
kaźnik telewizyjny, widać bylo wyraźnie , jak dzięki krótkJści 
ekspozycji zdjęcia tele:wizyjnego wyeliminowany z::>stał wpływ 
falowania atmosfery i fotog1a.fia zyskała ogromnie na wy
raźności. 

Obserwatorium w Hertzmonceux - poza centralflym bu
dynkiem, którym jest odnowiony średniowieczny zamek -
jest w tej chwili jednym wielkim (ponad 100-hektarowym)· 
placem budowy, na którym konstruuje się poszcz~gólne kopuły .. 
pawilony i budynki. Z ważniejszych instrumentów w tej 
chwili czynne są w obserwatorium właściwie tylko dwa: re
fraktor do obserwacji Słońca i wspaniała nowoczesna tuba: 
zenitalna (przyrząd r-ozwalający fotografować dla celów astro
metrycznych oraz wyznaczać czas gwiazdy przecho:lzącej przez 
zenit). Zwraca uwagę zupełna automatyzacja tego narzędzia 
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lest ono zdalnie sterowane i ca!y cykl operacji (otwieranie 
obiektywu, przesuwanie kliszy, obrót o 180 cz~~ci instrumentu 
itd.) jest dokonywany bez Uctz:alu obserwator-t. 

Kończąc niniejsze wrażenia chciałbym podkreślić, że mają 
one z konieczności .charakter bardzo fragmentaryczny (ze 
względu na równoległość obrad jedna osoba mogła brać udział 
tylko w części posiedzeń), a uwypuklone z1gadnienia zawdzię
czają w znacznej mierze swoje podkreślenie osobistym zainte
resowaniom piszącego . 

KRONIKA 

Nowa kometa - l'ilrkos (1955 r.) 

19 października 1955 r. A. Mrkos wykrył nową kometę. Jest to obiekt 
(lm wędrujący na tle gw:azdozbioru Raka w kierUnku poludniowo
wschbdnim. Nazajutrz potwierdzila odkrycie Pajdusakova. Jest to 11-tc 
o.dkrycie tego rodzaju w obserwatorium w Skalnate Pleso, a 7-me tego 
obserwatora. L. E. Cunningham przypuszcza, że mą.my do czynilenia z pe
riodyczną kometą Perrine'a z roku 1909. 

J . G. 

Pierwszy sztuczny satelita Ziemi 
Jak już od kilku mies ięcy wiadomo z głosów prasy codziennej, w cią

gu dwu najbliższych lat będziemy świadkami stworzenia pierwszege 
liZ.tucznego satelity Ziemi. Miejmy nadzi·eję, że próby te zostaną uwień
czone pomyślnym rezultatem. B~;dz'e to dopiero zalążek dług'ej i kosz 
fP,wnej serii eksperymentów prowadzących do zbudowania użytkowege, 
w sensie technicznym, sztucznego satelity. Jednak nawet te próby jut 
mogą dostarczyć bardzo cennych informacji, zwłaszcza o fizyce gór
nych warstw atmosfery. 

Nie znamy oczywiście S'.t,czegółów technicznych przyszłego satelity. 
Będzie to jednak niewątpliwie zespół przyrządów we wspólnym opak()
waniu, przekazujący Ziemi autcmatyJCznie na drodze radLowej wykonane 
przez się obserwacje. Jeżeli chodzi o satelitę amerykańskiego, będzie on 
prawdopodobnie niezbyt odb:egał od projektu S i n g er a - fizyka 
z Uniwersytetu w Maryland. Projekt ten przewiduje budowę sztucznego 
satelity w kszta~.cie kuli z aluminium o średnicy oko'o 60 cm i wadze 
4,5 kg, w której umieszczono by aparaturę mierzącą natężenie pola 
magnetycznego Ziemi, natężenie promieniowania kosmicznego i promie
niowania korpuskularnego Słońca. Znajdowałoby się tam również urz~t

dzenie do spektrofotometrii Slońca - zwlaszcza w dalekim nadfiolecie, 
sięgającym aż do dziedziny rentgenowskiej - o!raz aparatura !radiowa, 
'przekazująca natychmiast obserwacje stacjom odbiorczym. Projektuje !rlę 

ró·wnież, by satelita zostawiał za sobą ślad w postaci par sodu, pobudza
nych (:lo świecenia przez pierwotną s:k1adową promieniowania kosml.cr.-· 
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nego i przez promieniowanie korpuskularne Słońca. Ruchy tych świe
cących ob:oków sodowych informowałyby nas o ruchach górnych warstw 
atmosfery. 

Aparatura radiowa ma być ~silana z: akumulatorów uzupełniających 
awą energię na koszt energii Słońca. W tym celu satelita zostałby odpo
wiedn:o zorientowany w stosunku do S1 ońca przez nadanie mu ruchu wi
rowego wokół osi przechodzącej przez Słońce. Strona satelity stale oświe
tlona zawierałaby dużą soczewkę, skupiającą promieniowanie słoneczne 
na odpowiednim termoogniwie ładującym akumulatory. Oczywiście 

na skutek obiegowego ruchu Ziemi satelita będzie "patrzył" na Słońce 
w stosunkowo nied"ugim okresie czasu, jednakże nie krótszym od spo
dziewanego czasu lotu. 

Czas lotu zależeć będzie od oporu, na jaki napotka satelita podczai 
iwego biegu przez górne warstwy atmosfery. Na skutek stałej utratr 
prędkości satelita poruszać się będzie po spirali r;bliżając się wolno <b 
Ziemi, aż wreszcie spłonie, podobnie jak meteor, dostawszy się w gęste 
warstwy atmosfery. 

Singer proponuje wyniesienie satelity na wysokość 300 km za pomo
cą 3 jtopniowej rakiety. Prędkość orbitalna na tej wysokości wynosi 
około 27 800 km'godz. (7,6 km/sek): satelita okrąi:.ałby więc Ziemię raz na 
90 min., a zatem w zenicie przesuwałby się po niebie z prędlwści okole 
801 sek. Ocenia s:ę że jasność satelity zawierać się bE;dzie prawdopodobnie 
w granicach 6m-sm. Będzie więc on wyglądał jak powolny meteor; 
1; łatwością obserwowalny przez teatralną choćby lornetkę. 

Orbita satelity ma leżeć w płasz.czyźnie przechodzącej przez bie
guny ZiemL Satelita w swym locie będzie zatem nieustannie zmieniał 
po!udnik, będąc w każdej chwili widoczny z obszaru o średnicy przeszłe. 
spec km. Przypuszcza się, że satelita prr-zed. spłonięciem zdoła dokonać 
rOQ-200 obiegów wokół Ziemi (kilkanaście dni lotu). Niewątpliwie więc 
będzie go ·można z każdego punktu Ziemi nie jeden raz zaobserwować. 
Oczywiście najczęściej (co 90 min) , pojawiać się będzie satelita nad każ
dym z biegunów; proponuje się więc stałe patrolowanie obszarów biegu_ 
nowych przez samoloty w celu :zapewnienia możliwie częstego odb:.Oru 
sygnałów. 

Koszt budowy samego satelity ocenia się na 50 tys. dolarów, koszt zaś 
całej imprezy - zważywszy, że jedna minuta pracy rakiety V2 kosztuje 
10 tys. dolarów - wynosić będzie około 1 miliona dolarów. Dla porówna
nia - koszt dużego nowoczesnego bombowca wynosi 15 miliooów do
larów. 

Może warto wspomnieć na koniec o najmniej spodziewane'j trudności, 
na jaką napotkają real:.Zatorzy pierwszego lotu pozaziemskiego. Otóż nie
jaki James T. M a n g a n, założyciel (przed siedmiu laty) i do tej pory 
jedyny członek ,.Narodowości Przestrzeni Kosmicznych" - kontrolująrei 
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wszelkie obszary pozaz~emskle - oświadczył, że wyśle stanowczy protest 
przeciwko naruszaniu jego suwerennego terytorium. Miejmy nadzieję, że 
llie będzie to przeszkoda nie do usun:ęcia. S. G. 

Emisja radiowa Jowisza. 

B. B. B u r k e i K. L. F r a n k l i n w miejscowości Seneka zast()
aowali n:edawno do badań nieba nowy typ anteny odb:orczej, tzw. 
antenę krzyżową typu M i 11 s a. Składa się ona z rozp:<;tych nierucho
mo na powierzchni Ziemi w kształcie brony dwóc.h ze"połów 66 dipol~ 

a których każdy miał 622 m długości. Pracowano na fali 13,50 m. 
Aparaturą tą wykryto silne źródło radiowe w gwiazdozb orze Bli
~n:ąt w dekl:nacji + 22°. Prace wykonano z początkiem 1955 r. Na 
13 zaob:;erwowanych prze;ść radioźrćdła przez połudn.k miejscowy 
tylko 9 wykaza' o emisję rad:oźródla, którą - rzecz osobliwa- cechowa
ły duże nieregularrości natE;żenia. Okaza~ o się ponadto, że badane ra
liioźród' o zmienia swe po' ożenie na tle gwiazd i to zgodnie z ruchem 
planety Jowisza przyświecającego w gwiazdozb:Orze Bliźniąt. Obserwacje 
trwały przez wiele miesięcy. 

Zmicnr..ość emisji t.umaczą obserwatorzy zależnością od rotacji pla
llety. W.adomo skąjinąd, że {-Otężna atmosfera Jowisza jest bardzo nie
spokojna. Szaleją w niej huragany, które przemieszczają masy atmosfe
ryczne z pr<;dkością dochodzącą do 150 mjsek. Zauważoną emisję radio
wą planety można by wytłumaczyć wy adowaniami elcktrycznemi w jej 
atmosferze na znacznie większą skalę niż na Ziemi. Wedlug R. W i l d t a 
atmosfera Jowisza zbudowana jest z wodoru z zawieszonymi w nim 
kryszta karni metanu i ;o.moniaku, które tworzą obsorwowane prze~ 
aas ob:oki. 

Mielibyśmy tu po raz pierwszy do czynienia z promieniowaniem 
elektromagnetycznym, produkowanym na powierzchni planety, a nie 
a odbitym lub bezpośredn:O przetworzonym promieniowaniem słonec:~~-

aym. J. G. 

Radziecki znaczek z Kopern:Jdem 

Rys. l. 

Z okazji X roc:z.n!cy układu 
między Związkiem R:łdziecl<lrn 
a Polską poczta radziecka wydala 
r.erię zn.:1czków o tem::~tyce pol
skiej. Ukazał się w n:ej między 
innymi piękny wielobarwny zna
czek, poświęcony geniuszowi nau
ki polskiej - Miko ajowi K o
per n i k o w i. Znaczek dużego 
formatu przedstawia reproduk-:ję 
znan~go obrazu Jana M a t ej ki. 
W pm;wym górnym rogu umie.· 
szczano portret malarza. Nominal 
znaczka l rubel. 

J. K1. 

J 
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Klasyfikacja rojów meteorów 

W tomie V ,,Biuletynu Instytutów Astronomicznych Czechoslowacji" 
(str. 20, 1954) M. P l a v e c ogłosił pracę, w której podaje klasyfikację · 

rojów meteorów, opartą na teorii powstawania tj,ch rojów z jąder ko
met. Za~ożywszy, że prędkości oddzielania się materii meteorowej od ją
der komet są nieznaczne (rzędu 10 km/sek), autor podaje prawdopod<>
bny przebieg ewolucji roju. 

Po opuszczeniu jądra komety materia meteorowa tworzy ob~ok w po
bliżu komety. Rozmiary tego ob~oku oraz rozkład meteorów w nim, 
a także i ich odleg: ości od komety zależą od prędkości wyrzucania ma
terii z jądra komety, przy czym meteory pozostają - praktycznie bio
rąc - dokładnie w orbicie komety. Ro;e w tym stadium ewolucji za
lkza autor do typu C (cloud - ob'ok). Typ C zawiera dwa podtypy: 
C1 - odosobniony ob:ok małego przekroju, rozprzestrzeniający się 

wzdłuż niewielkiego odc:nka orbity komety - (do tego podtypu należą 
Aurigidy, Cetydy, gamma Monocerotydy) oraz C2 - wąski ob~ok ZC\1-

mujący znaczną część orbity komety (np. gamma Drakonidy). 
Meteory zgrupowane w ob]oku szybko rozpraszają się wzdluż całej 

orbity komety i wkrótce rój rozciąga się przyjmując postać cienkiej nici. 
Pon1eważ nić taka nie podlega zbyt silnie wpływowi planet, przeto 
w tym stadium rój meteorów pozostaje d:użej niż w pierwszym. Przy 
spotkaniu z z:emią daje on krótkotrwały deszcz meteorów (kilka go
dzin) o punktowym radiancie. Roje w tym stadium ewolucji zalic.t.a 
autor do typu F (filament, fibre - nić, włókno). Pootyp F 1 charaktery
zuje się lokalnymi zagęszczeniami materii meteorowej, które powodują 
krótkotrwale maksima i minima czynności roju. Występuje to np. u Li
ryd. Natomiast roje należące do podtypu F~ mają równom:ernie roz
mieszczoną materię wzdłuż całej orbity (Leonidy, Ursydy). 

W miarę starzenia się roju obszar przez niego zajmowany rozszena 
~ię coraz bardz:ej. Stary rój charakteryzuje się bardzo rozproszonym ra
diantem -i równom:ernym rozkładem meteorów wzdłuż całej orbity. Zie
mia przecina orbitę takiego roju długo, nieraz kilka tygodni. Ten typ 
roju oznacza autor literą S (strcam - strum:eń, potok). U stosunkowo 
m~odszych rojów typu S zauważa się pewną koncentrację meteo .·ów 
w pobliżu przekroju poprzecznego orbity (podtyp S 1 - Perseidy, Ge
m:Uidy). U starszych rojów rozkład meteorów w przekroju poprzecznym 
orbity jest wyrównany, na skutek tzw. efektu Pointinga-Robertsona 
(ciśnienie światla; podtyp S2 - eta Akwarydy, Orionidy), Bardzo roz-. 
proszony rój z radiantein obejmującym stosunkowo duży obszar sfery 
niebieskiej zaliczony jest do podtypu S3, do którego należą Taurydy, 
delta Akwarydy. 

Z teorii wynika, że obserwacje powinny wykazać większą ilość r.o
jów typu F niż C, ponieważ w stadium F rój powstaje prawdopodobnie 
znacznie dłużej niż w stadium C. Badania znan~h rojów nie wykazuj~ 
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bardzo znacznej różnicy między ilością rojów powyższych typów. Ob
ierwacje nie potw.lerdzają też wniosku, że Ziemia powinna spotyk'lć 

większą ilość szerokich rojów typu S niż wąskich typu F czy C. Fakt 
ten jednak można wytłumaczyć tym, że materia meteorowa w stadium 
C czy F jest dostatecznie gęsta, aby wywo~ać zjawiska deszczu w czasie 
ipotkania się z Ziemią, natomiast materia rojów typu S jest tak roz
proszona, że trudno odróżnić meteory należące do tych rojów od spo
radycznych. 

Nie wszystkie roje są pochodzenia kometarnego. Autor podaje kry
terium talkiego pochodzenia roju - jest nim koncentracja materii meteo
rowej wzdłuż centralnej .,nici" roju, zgodnej z orbitą komety. A. P. 

KRONTTC A P T M. A. 

Doroczny Zjazd Delega~ów w Toruniu 

W Toruniu dnia 12 czerwca br. odbył się w salach Starego Ratusza 
doroczny Walny Zjazd Delegatów Kół PTMA, na który przybyło 119 
delegatów. 

W krótkim zagajeniu ust<;pujący prezes Zarządu Głównego mgr inż. 
W. Ku c h a r s k i, otworzył Zjazd, a prezes miejscowego Koła prof. J. 
S z y c w ciepłych slowach jako gospodarz Zjazdu powitał zebranych go
ści i przedstawicieli władz oraz przybyłych delegatów. Przemawiali 
nadto: w imieniu miejscowych władz partyjnych: Ob. K. Ej d o w ski, 
w imieniu Toruńskiego Towarzystwa Naukowego prof. dr D z i e w u l
ik i, życząc Zjazdowi owocnych wyników. Po odczytaniu i przyjc:ciu 
protoko:u zeszlorocznego Zjazdu przewodniczący udzielił g'osu A. G o
t u b i e w o w i, członkowi krakowskiego Ko'a, który wygłosił referat 
na temat ,.Wychowawcze zadanie astronomii". Zebrani hucznymi okla
skami podziękowali referentowi za piE;knie pomyślane i wygłoszone prze
mówienie. 

W części sprawozdawczej prezes Zarządu Głównego scharakteryzował 
najpierw ogólny rozwój Towarzystwa, który cechuje się nieustanną dy
namiką, co pozwala utrzymywać Towarzystwo na poziomie najliczniej
szego spośród polskich towarzystw naukowych. Mówca dziękuje wszyst
kim cz1onkom zgrupowanym w terenowych ko'ach za ich udział w pra
cach Towarzystwa, albowi,em pomyślny jego rozwój nie jest wynikiem 
jedynie pracy Zarządu Głównego , przeciwnie, sprawozdania kół wyka
zują. jak wytrwale i harmonijnie pracuje znaczny ogól członków TGwa
rzystwa na swoich placówkach. Oglądane w 1954 r. całkowite zaćmienie 
Słońca w suwalskim zakątku państwa, zaś częściowe na całym poz.osta
łym jego obszarze by'o silną pobudką do podjęcia najpierw prac 
pzygotowawczych, a później obserwacyjnych. O zainteresowaniu prze
bieg'em zjawiska świadczy najlepiej ogromna sprawozdawcza kores
pondencja, poparta licznymi fotografic:z;nymi zdjęciami, jaka nadcho
dziła do Zarządu Głównego. Zbliżające się zaćmienie Słońca było do
skonałą okazją do publicznego wystąpienia całego Towarzystwa i okaza
nia jego wpływu i sprawnej organizacji. W przeciągu niepełnych czter
nastu dni Zarząd Główny rozesłał 167.000 egzemplarzy komunikatu 
o nadchodzącym zaćmieniu, który otrzymały wszystkie szkoły podstawoo
we i licealne, a także pedagogiczne i zawodowe wszelkich specjalności, 
wszystkie gminy i gromady w całym państwie, wszystkie prezydia rad 
narodowych, wszystkie urzędy parafialne we wszystkich diecezjach -
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z prośbą o wywieszenie ich na w·docznym miejscu. a także -o odczytanie 
komunikatu na liczniejszych zebran ach. Stwierdziliśmy dowodnie, że 
w wi<;kszości wypadków zastosowano się do naszej prośby. Nic więc 
dziwnego, iż rok srrawozdawczy 1954 uznać należy za rok najpomyśl
niejszego rozwoju w dotychczasowych dziejach Towarzystwa. Pracą swo
ją Towarzystwo zdobyło serca członków i zyskało ich uznanie, świad
czy o tym regularny wpływ składek cz ankowskich do kasy Towarzystwa 
i żywe kontrolowanie terminowego ukazywania się "Uranii". Widać, że 
członkow_e doceniają wartość usmg Towarzystwa, jakie ono rueustannie 
im świadczy i wywdzięczają się mu pod postacią przesyłanych skiadek 
rocznych Na rok 1054 suma wszystkich składek członków zwyczajnych 
i kandydatów przewidywan1a by a ni\ sumę 55 4CO zł, gdy tymczasem 
w rzeczywistości osiągnęliśmy kwotę 57 897,55 zł. Jakiekolwiek zakłócenie 
w doręczeniu członkom naszego organu, nie spowodowane z naszej 
winy, wywołuje natychmiast telcf:m czną lub listowną reakcję ze strony 
zniecicrpliw:onych członków. Za taką niecierpliwość i za punktualne 
nadsyłanie sk.adek mówca wyraz:ł ogółowi członków serdeczne podzię
kowanie. 

Sprawozdawca w swoich wywodach nie ukrywał, że wśród komórek 
organizacyjnych Towarzystwa, jakimi są terenowe kola, jedne są sil
niejsze, drugie są słabsze. Należy jednak pamiętać, że pracę samokszta'ce
niową prowadzą tylko ludzie, a nie maszyny, a na wykonanie tej pracy 
lucl:z.ie ci muszą mieć czas wolny od zajęć zawodowych. Tego potrztb
nego czasu wolnego ludzie dz siejsi mają bardzo mało, pochlania ich bo
wiem dod::~tkowa praca zawodowa, cz.ysto zarobkowa, gonienie za rów
nowagą domowego budżetu. W drobnym stopniu skuteczną radę na to 
zjawisko zna·dujemy w budżecie Towarzystwa, który równoważymy po

· ważną dotacją Polskiej Akadcm:i Nauk. Mówca w treściwych s.owach 
' podz.t<;kował wladzom Akademii za skuteczną pomoc finansową, a zebra
,ni delegaci przez powstanie i gorące oklaski wyrazili swoją solidarno.§ć 
ze słowami sprawozdawcy. 

Liczba członków Towarzystwa os'ągnęła z końcem 1954 r. cyfrę 565~ 
osób zgrupowanych w 21 ko'ach cz"onków zwyczajnych i w 97 kólkach 
szkolnych czlonków kandydatów. Praca samokształceniowa polega na or
ganizowaniu zebrań miesięcznych, po ączonych z referatem i dyskusją 
(446 zebrań w ciągu roku), następnie na pokazach gwiaździstego nieba 
przy użyc:u lunety (273 wieczorów). Liczba narzędzi obserwacyjnych stale 
wzrasta; uzupełniają ją amatorskie lunety, których budowy uczy się na 
osobnych kursach szko1eniowych Pokazy nieba gromadzą z reguly sporą 
liczbę uczestników, których było 31586 w ciągu roku sprawoltlawczego, 

Nieubłagana śmierć szczerbi w każdym roku szeregi starszych cz.on
ków Towarzystwta. W roku minionym odeszli od nas czlonkowie: 
prof. T. B a n a c h i e w i c z, którego śmierć stanowi lukę n ezastąp'oną 
w szeregach fachowych pracowników. Towarzystwo poniosło stratę dwóch 
czlonków komisji rewizyjnej, a to przez zgon prof. dra T Re y m a n a 
i dra J. Ryzner a, nadto zmarł R Peczenik. najstarszy członek Towa
rzystwa od chwili jego założenia w 1921 r. Zebrani uczcili pamięć zmar
łych przez powstanie i minutową ciszę. 

Po ogólnej charakterystyce przebiegających wypadków, jaką przepro
wadził prezes W. Kucharski, następowały kolejne bardziej szczegółowe 
sprawozdania delegatów pojedynczych kół, które nieraz wywoływaly in
terpelacje i dyskusje. Zakończeniem sprawozdań by'o uchwalenie wnio
sku komisji rewizyjnej o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarzą
dowi za jego gospodarkę w okresie sprawozdawczym. 
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Podczas przerwy obiadowej zebrani delegaci złożyli od Zarządu Głów
nego wieniec u stóp pomn:ka M. Kopernika w Toruniu na Starym Ryn
ku (patrz: fotoaraf:a na wkcadce kredowej w numerze listopadowym 
"Uranii" ub. roku). 

Zarządzone wybory władz Towarzystwa powołały na prezesa Zarzą
du G_ównego mgra inż. Władysława Ku c h ar ski e g o, któremu przy 
okazji szó3tego wyboru na to stanow;sko urządzili zebrani skromną 
owację, wręczając mu w:ązankę kwiatów. Na członków Zarządu Głóv,•ne
go powolano jednomyślnie: prof dra I. A d a m c z e w ski e g o z Gdań
ska, doc. mgra inż T. A d a m s k i e g o z Oświęcim a, prof. A. B ar b a c
k i e g o z Nowego Sącza, mgra inż K C z e tyrbok a z Warszawy, dra 
J . Gadomskiego z Warszawy, mgra inż. R. Ja n i czka z Bytomia, mgra 
inż. W. Koł o myj ski e g o z Krakowa, prof. dra M er g e n t a l er a 
z Wrocławii'l, mgra i nż. Z P o pławski e g o z Krakowa oraz doc. dra 
A. Z ak i e g o z Krakowa. 

Do komisji rewizyjnej powołano: dra G. · L e ń czy k a, dyr. B. L u
ll k ę i mg ra A. Ł a s z c z y ń s k i e g o. 

Po zakończeniu obrad Zjazdu w~zyscy uczestnicy zebrania obdaro
wani zostali przez członków toruńskiego kola tradycyjnymi piernikami 
toruńsk'm i, up :eczonymi w starych autentycznych formach, przedstawia-
jących historyczne postacie dawnych kró:ów polsk:ch. K. w. 

Gwia"Zdy zmienne 

W styczniu obserwować rależy zmienną d'ugookresową Mirę Ceti 
(patrz poprzedni numer .,Uranii") i cefeidy: RT Aur . W G~m Gem .~ 
T Mon, SU Cas ("Uran:a" listopad 1955). Wieczory pogodne zdarzają si~ 
w styczniu rzadk'J, jednak jeżeli zdarzy się okazja . to warunki obserwa
cji są zwykle dobre (dobra przejrzystość). Szczegó:nie dogodn:e je3t 
o!Jserwować gwiazdy zaćm:en:owe, gdyż wieczory są d :ugie i jeżell 

r e .. 
• .. .. .o. 

•o •• 

Rys. l . Okolica zmiennej zaćmieniowej R Canis Maioris 
l 

zdarzy s:ę minimum można do"f)rze z~obserwować ca}y p:-zeb'e~ zmlan 
blasku Z pwiazd ·7::>ćm:eniowvch mrmy do obserwacji R Per or::tz RZ 
C::t'l. których mapki były już zamieszczone w poprzednich numerach 
"Ur?nii". 

OprÓ"Z t~''"'O przpflot:>w'<my ie~zcze jedną ciel<awą gwiazdę zafm'e
l".'ową· R C1'4a (R WielkiPf'O P~"'' · J~'<t to 7rnienn:> o 7::>kres:e zmil'l'l 
blasku 5':'4-51110 (wg Astronom. Kal~>rldrtra WAGO 1955) i okresie l.d 136. 
Jest po'ożona w pobliżu najiaśn!ei~zej gwiazdv nieba - Syr:mza. OkreQ. 
tej gwiazdy wykazuje zmiany, pożądane są więc jak najczęstsze obser-
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wacje momentów minimum. Mapka okolicy tej gwiazdy jest zamieszczona 
obok. 

Podaj ęmy przewidywane momenty minimum wymienionych gwiazd 
zaćmienioWYch nc. styczeń 1956 r. Podane są przybliżone momenty, Czai 
,środkowo-europejski. 

R CMa: XTI 3Jd21h15m I ~df1h15m act~QhQ~m . 9d23hl5m, 16d22hQQm, 23d2lll 
QQm, 25dQhQGm, 3Qd19h45m, 31d23hQQm. 

'RZ Cas: I 1d18h45m. 2d23h3fm, 7dl8h15m. 8d23hCQm,13d17h45m, 14d22hl5nt, 
19d17hl5m, 20d21h45m, ?6d2lh15m. 

t ~ Per: I 12d23h45m, 15d2Qh3Qm, 18d17h3Qm. 
Andrzej Wróblewski 

Sekcja Obserwacyjna PTMA Warszawa 

Meteory 

Czwartego stycznia o godzinie 3 CSE przypada maksimum czynnoset 
-Okresowego (7.6 lat) roju Kwadrantyd. Rój ten promieniuje tylko 5 go
~zin. św"adczy to o dużym zag<;szczen;u materii meteorowej w roj11. 
t stosunkowo młodym wieku roju. Radiant kwadrantyd ma wspó:rzędne 

!tJh • 15 ,.,2om 15" 55' 55' • · • • t5h40m 
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Ry. l. Okolica radian~u kwadrantyd 
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{1951. 0): rekt. 15 h 26 m, dekl. + ~n•, O (średnie, Millman, Me Kinley: 
biminion Contr. vol. 2 no. 15). Prędkości ge«:entryczne meteorów tega 
roju wynoszą średnio 40,9 ± O 5 km sek. (Millman, Me Kinley, L c.). Ni
iej podajemy mapę okol"c radiantu Kwadrantyd dla ułatwienia obser
wacji teleskopowych. Mapa ta, sporządzana na podstawie atlasu Webba. 
zawiera gwiazdy do 10° wielkości. 

W styczniu promieniują meteory z następujących radiantów: 

-~- ~~, - w~;ół~zędne-;;;-dia~tu l 
Nazwa roJu ----- - - - Okres aktywności 

rekt. l deki. ------~-
Teta Gem 

Alfa Gem 

b m 
6 52 

7 28 

o 
+ 32 

+ 34 

28 grudnia - 6 stycznia 

21 stycznia~- 24 stycznia 

Andrzej Pacholczyk. 

Zebranie Sekcji Obserwacyjnej 
Powakacyjne zebranie członków Sekcji Obserwacyjnej Koła War

szawskiego PTMA odby,o się w koncu września br. Jal{ zwykle, jednym 
z punktów zebrania by1o omawianie prac wykonanych prz\'!z cz,onków 
Sekcji. A. M ark s zreferował wykonane przez siebie opracowanie ob
serwacji cefe,d i próby wykrycia zmian okresów tych gwiazd. Na pod
stawie dotychczasowych wyników wydaje się, że powinny ulec popra
wieniu okresy gwiazd SZ Tau i () Aql. A. Wrób l e w ski przedstawi! 
wyniki swych czteroletnich obserwacJi zmian blasku gwiazdy g Her. 

Według autora, oprócz pólregularnych zmian jasności z okresem 
około 75 dni, średnia jasność gwiazdy zmienia s :ę w gran~cach 4m8-
51~15 z okresem okola 900 dni. Gwiazdę g Her naJeżaloby więc zaliczyć 
do zmiennych typu 1.1. Cep, które charakteryzują się kilkoma nakmdają
cymi na siebie okresami zmienności. A. Wróblewski omówił następnie 
wyniki obserwacji wybranych gwiazd zaćmieniowych. Na podstawie ob
serwacji wykonanych przez członków Sekcji w br. otrzymano ki!kadzie
siąt momentów minimów. Wyniki zosta:y przekazane Obserwatorium 
Krakowskiemu. Obserwacje S1ońca i meteorów om-Jwm W. Jodło w
s k i i A. P a c h o l c z y k. 

Następnie omawiano ważną sprawę skupienia przy Sekcji większej • 
.liczby obserwatorów. Sekcja Obserwacyjna PTMA Warszawa jest je
dyną tego rodzaju placówką w Polsce i od czterech lat pr-owadzi syste
matyczne badania gwiazd zmiennych. Można by jednak os:.ągnąć znacz
nie lepsze wyniki, gdy"by pracowala większa liczba obserwatorów. Stałe 
działy "Uranii" Gwiazdy zmienne i Meteory, ukazujące się systema
tycznie od pół roku, mają spełnić zadanie spopularyzowania pracy ob
serwacyjnej i wciągnięcia do niej wszystkich zainteresowanych miło
śników. Są już pierwsze wyniki: do Sekcji warszawskiej wstąp iło kdku 
nowych członków, którzy obecnie uczą się obserwować. Poza tym wia
domości zamieszczane w naszym dziale pomagają organizować pracę 
t>bserwacyjną Sekcji warszawskiej. Prosimy jednak o liczniejsze glosy 
miłośntków spoza Warszawy: do naszej Sekcji wstąpić może każdy. 

_ Chcielibyśmy wiedzieć, jakie rzeczy chcą widzieć mEośnicy-obserwa
torzy w naszym dziale i czy wszystko jest przedstawione w przystępny 
sposób. Wszelkie listy prosimy kierować pod adresem: Sekcja Obser-
wacyjna PTMA, Warszawa. Al. Ujazdowskie 4. 

Andrzej WróiJ1 cw~i~i 
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PRZEGLĄD WYDAWNICTW 

Mimo że Rok Kopernikowski skończył stę dawno i włetu 
wydawnictw związanyt h z tym rokiem nie ma już na pół
kach księgarskich, zamieszczamy recenzje nie omówionych 
dotvchczas wydawnictw Roku Kopernikowskiego, pióra dra 
J. G a d o m ski e g o, ;ako uzupelnienie recenzji drukotłXJ
nych w poprzednich rocznikach "Uranii". 

Jan S n i a d e ck i, O Koperniku, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 
:r. 1953, str. 108. 

Studium ,.De Revolutionibus• wymaga wiele C'UllSU i fachowego przy
gotowania astronom~cznego, nie mówiąc już o dobrej znajomości języka 
łacińskiego. T. Re tyk zużył na nie ponad 2 lata, mając samego Ke>-

. pernika jako nauczyciela. Jan S n i a d e ck i (1756-1830) niewątpliwie 
także przestudiował to dzieło. W r. 1802 na konkurs Warszawskiego To
warzystwa Przyjaciół Nauk napisał on rozprawę O Koperniku, która 
wyszła drukiem w Warszawie w r. 1803 i ponownie w r. 1818. Praca ta, 
tłumaczona na język francuski (r. 1820), angielski (r. 1823) 'l włoski 
.(r. 1830), ugruntowała wśród uczonych świata właściwy osąd niepo
w~arzalnego wkładu do nauki o niebie astronoma polskiego. Omawiane 
tutaj wydanie byłoby więc trzecim z kolei w języku polskim. 

W rozprawie swej daje Sni,adecki przystę~ny wykład dzieła Koper
n i k a i jego "wynalazków". Odpiera między innymi =u ty francu
skiego historyka astronomii J. S. B a i 11 y'e g o (1736-93), który w swej 
Histoire de l'Astronomie moderne (3 tomy z lat 1779-82) niesłusznie 
zarzucił Kopernikowi plagiat w zakresie trygonometrii sferycznej 
.z dzie'a T. Re g i o m o n t a n a De triangulis libri quinque (r. 1533). Wyja
.śnił, że dzieło Regiomontana przywiózł Kopernikowi do Fromborka w r. 
1541 Retyk, gdy De Revolutionibus dawno było gotowe. Przedtem Kił
pernik dzieła tego nie miał w ręku. 

Kto chciałby się zaznajomić dokładniej z dziełem Kopernika, a nie 
może zglębić bezpośrednio oryginału De Revolutionibus, niech przestu
diuje niewielką i pełną głębokich myśli pracę Sniadeckiego. Trzeba nad
mienić, że wyszła ona pół wieku przed tłumaczeniem De Revolutionibw 
przez J. B ar a n o w ski e g o, byla więc pierwszym streszczeniem w ję
zyku polskim głównego dzieła Kopem'ka. Praca Sniadeckiego nic nie stra
ciła na swej aktualności i jeszcze ciągle stanowi najlepszą pozycję po
pularyzatorską nauki Kopernika. Państwowe Wydawnictwo Naukowe 
przez wznowienie w druku rozprawy Sniadeckiego (zresztą bardzo sta
ranne) zasłużyło się dobrze kulturze polskiej. Język polski śnladeckieg• 
używany przed półtora wieku w Polsce wymaga pewnego skupienia uwa
gi ze strony czytelnika. Oczywiście, że niektóre astrofizyczne wypowie
·dzi Śniadeckiego są dziś nieaktualne, ale 150 lat temu obowiązywały 
w nauce. • 

Władysław Kraj e w ski, Mikola; Kopernik twórca nowoczesne; 
'"'stronomii, Wiedza Powszechna, r. 1953, str. 55. 

Książeczka ta, już i tak niewielka pod względem objętości i rozmia
rów, jeszcze poskąpiła miejsca Kop er n i k o w i (str. 28-53). Styl gład
ki. Forma komunikatywna. W następnym wydaniu należałoby uniknąe 
następują·cych usterek: Zycierys Kopernika autor oparł w wielu miej
scach bezkrytycznie na źródłach, które dzisiaj wymagają korekcji. Nie
właściwe jest używanie słowa "obrót" zamiast "obieg" planet dokoła 

· Słońca. W języku polsk•im piszemy Wenus, a nie "Venus" ,(str. ·38, 44, 54). 
Str. 40: przyczyną ~aosu chronologiemego przed Kopernikiem była llie 
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1yle "zm!enność nazw miesięcy w różnych epokach i krajach", lecz ra
czej fałszywe powiązanie ze sobą różnych 1;po..:,-obów liczenia lat, jakie 
.stosowano na przestrzeni wieków. Str. 47: roczny ruch paralaktyczny 
cwiazd powodowany jest drobnymi zmianami kienm.ku widzenia ku 
poszczególnym gwiazdom na skutek ruchu orbitalnego z:emi, a nie 
z.mianą . ,odległości od nich". Str. 54: G. Bru n o pisał o "wielości", a nie 
"wielkości'' światów zamieszkałych To byłyby ważniejsze usterki. 

• 
W dniach 15-16 września 1953 r. odbyła się w Warszawie Sesja Nau-

kowa, poświęcona twórczości Mikołaja Kopernika ("Urania" XXIV, 331-
135). W obradach brali udział także prze:istaw:c:ele nauki zagranicznej. 
Wygłoszono szereg referatów naukowych (streszczenie vide "Urania" jak 
wyżej). Niektóre z nich pojawily się w r;ostaci litografowanych broszur. 
Oto ich tytuły: J. W i t k o w ski, Reforma Kopernika, str. 25, B. L e-
8 n o d o r s k i, Kopernik - czlowiek Odrodzenia, str. 65, A. B a n f i (M~ 
eliolan), Kopernik a kultura wloska, str. 10. 

* 
W miesiąc po Sesji wyszła drukiem bardzo C:ckawa i polecenia godna 

co przestudiowania rozprawa R. S. I n gar d e n a, Mikotaj Kopernik 
ł zagadnienie obiektywności praw naukou.,ych. (Państwowy Instytut Wy-
4awniczy, r. 1953, str. 82, cena zł 2.-). 

* W Roku Kopernikowsk'm wydano również (Państwowe Wydawnictwo 
llaukowe, str. 173, 16:0 egzempl., zł 50.-): Teofilakta Symokatty list1J 
• byczajowe sielskie i miłosne, t ~ umaczone przez Kopernika, które po raz 
pierwszy wyszły w r. 1509 w drukarni Jana Hallera w Krakowie. Był to 
podręcznik epistolografii dla scholarów Wydziału Sztuk Akademii Kra
kowskiej, a zarazem pierwsze w Polsce t)umaczcnie z nicdostępnego wów
czas języka , gre<:kiego na powszechnie używaną łacinę. Ta broszura, którą 
ti>piero J. Baranowski rewindykował z zupełnego zapomnienia i mobiście 
prze'ożył na język r;olski (tak jak zresztą wszystkie dostępne prace Ko
pernika), należy dziś do "białych kruków". Zachowała się tylko w 4 
egzemplarzach: w Dreżnie, Wrocławiu, Krakowie i Poznaniu. Obecnie 
wyszła w znakomitym tłumaczeniu Jana P ar a n d o w ski e g o. 

Książka obejmuje: l) przpdmowę Ryszarda G a n sińca, 2) faksi
mile wydania krakowskl:ego w postaci fotokopii z wierszem okoliczno
ściowym Wawrzyńca Kor w i n a i dedykacją Kopernika dla Ł. Wa
cenrode, 3) poprawny t€kst łaciński, 4) domniemany tekst grecki, któ
eym posiłkował się Kopemik i wreszcie 5) przekład polski J. Parandow
llkiego. Praca tłoczona na papierze rotograw.urowym ma bardzo dobrą sza
~ zewnętrzną. Szkoda ty1ko, że na faksimile nie użyto imitacji szesnasto
wiecznego pap:.eru, który przecież i dzisiaj jest wyrabiany według starych 
recept. Chodziło tu tylko o 22 kartki maiego formatu, tyle bowiem wynosi 
•bjętość oryginalu. Na takim papierze wydana została w Niemczech w r 
1944 przez K. Zelleta fotokopia De Revolutionibus, która do złudzenia 
l'l"ZYPOmina oryginał. * 

G1ówną pozycję Roku Kopernikowskiego stanowi wydanie przez Pol
stą Akademię Nauk części pierwszej księgi De Revolutionibus Orbium 
Caelestium. Jest to praca zespo'owa z przedmową i objaśnieniami Ale
ksandra B i r k e n m a j e r a. Oprócz tekstu łacińskiego (R. Gansinieo), 
ep.artego na rękopisle Kopernika, już t€raz nie praskim a warszawskiffi. 
mwiera ona tiumaczenie na język polski (M. Brożek) (vide "Urania" 
XXV, 31-33). 

Na tym kończymy przegląd wydawnictw Roku Kopernikowskiego~ 
. Publikacje o charakterze beletrystycznym nic należą do naszej kom-
J)etencji. J. Gadomsk.il 



URANIA 

Z KORESPONDENCJI 

W sprawie meteorów i krajobrazu księżycowego 

W nrze 6 rocznika XXVI "Uranii" na str. 161 powiedziane jest: "Na
silenie zjawiska gwiazd spadających na nieb:e Marsa musi być nieco 
słabsze niż na Ziemi wobec 3 razy mniejszej siły ciążenia na powierzchni 
planety". 

Takie sformułowanie podsuwa czytelnikowi niewłaśc'we ujęcie zja
wiska gwiazd spadających, zależnego co do nas:lenia jakoby od siły przy
ciągania planety. 

W istocie rzeczy chodzi tu o zderzenie się planety z cząsteczką kos
miczną, biegnącą po własnym torze heLocentrycznym. Plan.eta odgrywa 
rolę masy perturbującej, która w przypadku Ziemi i Marsa na ogół nie
macznie tylko modyfikuje drogę cząsteczki. Pozostaje to bez większego 
wplywu na "nasilen:e" zjawiska gwiazd spadających. 

W tym samym numerze objaśnienie do obrazu V. Vlastimira M a~ k a 
przy str. 176 polega na widocznym nieporozumieniu. 

Przedstawiony ma być "krajobraz nocny na Księżycu. Wśród gw'.azd 
świeci Ziemia w fazie bliskiej nowiu"1• 

Sierp z:.emi skierowany jest wypukłością ku niebu i na tym niebie 
w O<llegl ości 20°, sądząc z wielkości sierpa, znajduje się Słońce. Jest to 
więc dzienne niebo na Księżycu dla miejscowości po'ożonej niedaleko 
brzegu tarczy księżycowej (widzianej z Ziemi), po stronie przeC::wnej 
terminato·ra, w odleg'ości okolo 90° od rogów; wskazuje na to nieznaczna 
wysokość Ziemi nad horyzontem krajobrazu i po'ożenie względem tego 
horyzontu sierpa Ziemi (należy pamiętać, że faza Księżyca jest dopełnia-
jąca do fazy Ziemi). J. Witkowski 

ERRATA 

W numerach Vraniil z roku ubieglego dostrzeżono następujące błędy:. 

str. 81 w. 4. od góry zamiast "w sierpniu (22. VIII.)" winno być "w sier-
pniu 1785 (22. VIII.)". 

str. 309. w. 13. od góry zam:ast "A. Ganski" winno być "A. Hański''. 
str. 313. w. 26. od g. zamiast "1914" winno być "1954". 
str. 334. w. 20. od g. zamiast "Bernard" winno być "Barnard". 
str. 339 w podpis:e pod rys. l oraz na str. 340 w:ersz 7. od dołu zamiast. 

., ~ Gem" winno być " t Gem". 
str. 346. w. 10. od g. zamiaśt ,.(Si02)" winno być .,(SiO.,)". 
l!ltr. 348. w. 6. od g. zamiast "ciepła" winno być "ciepło". 

Ponadto na wkładce kredowej w Nr. 11. z 1955 r. na p:erwszej stronie 
w podpisie należy skreślić wyraz "całkowitego", na drugiej stronie 
zamiast "200 cm teleskop" ma być "18 cm teleskop" i na stironie trze
ciej zamiast "w T. 1908" ma być "w r. 1906". 

1 Błąd w tym podpisie został już sprostowany na str. 284 ,.Uranii" z ub. roku 
l{omentarz prof. dra J . w l t k o w s k l e g o zamil"szczamy jednak jako lnterl'!>
~ujqcy sam dla siebie. 



URANIA 

OD REDAKCJI 

Uprzejmie zawiadamiamy, że zapowiedzian11 w numerze grudniot#ZI1a 
atlas nieba dolączymy dopiero do numeru lutowego 1956 r. Za opfiJ:
łiienie wynikle z przyczyn technicznych gorąco przepraszamy. 

Wszystkim naszym Prenumeratorom i CzyteLnikom skladam11 nallą
&O:e życzenia noworoczne. 

KALENDARZ ASTRONOMICZNY 

Styczeń 1951'1 r. 

Chwile wszystkich zjawisk podano w czasie średnim alonec:znym. 
jrodkowo-europejskim, który jest czasem obowiązującym w Polsce. 
Godziny, m :nuty i sekundy czasu oznaczono symbolami h, m. s. Przez 
c i b rozumiemy rektascensję i deklinację, czyli współrzędne równikowe 
c-ównonocne ciala n ieb:esldego. 
ld24h. Księżyc zbliża się na niebie do Jowisza i przechodzi pod nill'l. 

w odległości 6°. 
)d - 13d. Wieczorami można zaobserwować słabą smug~ śwlatła zodia

kalnego, nisko i ukośnie polożoną względem horyzontu na 
poludniowym zachodzie. 

}.<J - 3ld. Można poszukiwać przez lunety niewidocznych gołym okiem 
planet Urana i Neptuna oraz planetki Westy. Najłatwiej 
odszukać Urana (nawet przez lornetkę), trudniej słabsz~t 
Westę i najtrudniej Neptuna. Po naznaczeniu w atlasie 
gwiezdnym współrzędnych a i ~ ciała niebieskiego (podanycll 
na ostatniej stronie kalendarza), rozpoznajemy to miejsce na 
niebie między jaśniejszymi gwiazdami, następnie zaś robl
my przez lunetę dokładne rysunki r:ołożenia wszystkich sła
bych gwiazd w niewielkim otoczen:u tego m :ejsca. Planetę 
odnajdujemy po zmianie po?.ożenia między gwiazdami, po
równując rysunki z różnych nocy. 

)4 - 31d. Mając dobrą lornetkę lub lunetę można obserwować ciekawe 
zjawiska, zachodzące w układzie 4 księżyców, tzw. galileuszo
wych, JowL<>Za. Przez lornetkę możemy zauważyć początki 
i końce zaćmień tych księżyców, w szczególności bardziej 
odległych od Jowisza, czyli 3 i 4. Inne zjawiska w tym ukła
dzie, a więc zakrycia księżyców przez tarczę Jowisza oraz 
przejścia księżyców lub ich cieni na tle ta;rczy Jowisza, wy
magają już lunet astronom'cznych i odpowiednich powięk
szeń. Można wtedy obserwować ruchy poszczególnych księ
życów woko~o Jowisza, porównując ich po]ożenia na niebie 
względem tarczy Jowisza. Chwile początków d końców 
wszy~kich tych zjawisk oraz ustawienie się wzajemne Jo
wisza i ks:ężyców (w oznaczonych chwilach czasu) są podane 
dalej w chronologicznym zestawieniu. 

Jd20hl6m.l. Można zaobserwować przez dobrą lornetkę zaćmienie 3 księ
życa Jowisza. Przed zaćmieniem księżyc będzie widoczny 
w nieodwracającej obrazy lornetce po prawej stronie Jowi
sza, blisko niego. 

2tt'114h. Najmniejsza odległość 147 mln km Ziemi od Słońca (średnia 
jest 149,5 mln km). 
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3d 22h3lm.6. Dobrą lornetką można obserwować zaćmienie 4 księżyca Jo-
wisza po prawej stronie Jowisza. 

7d-lld. 
łd. 

Zbliżając się do nowiu, Księżyc mija na niebie w odległości 
6° widocznego Neptuna, położonego w przestr"'eni dalek• 
od nas, poza S'ońcem. 
Nad ranem widoczne światło popielate i sierp Księżyca. 
Podczas dalszej drogi na sklepieniu niebieskim Księżyc prze
suwa się kolejno: 12h pod Marsem w odlegl ości 2° i 19h pod 
Saturnem w odleg'ości 4°; obie te planety są daleko od Zie
mi z drugiej strony Slońca. 

!)d()b am.l. Można obserwować dobrą lornetką zaćmienie 3 księżyca Jo

tld. 
wisza po prawej stronie Jowisza. 
Wieczorem można odszukać nisko nad horyzcmtem na polud
dniowym zachodzie Merkurego, który jest w największym 
odchyleniu 19° na lewo od Słońca. 
Merkury przechodzi przez węzeł wstępujący swej orbity, 
a więc widzimy go wtedy dokładnie na ekliptyce. 
Dostrzegalne nad ranem planety Mars i Saturn są położone 
na niebie w odleg'ości tyko l 0,6 od siebie. 

14t123h. Księżyc w złączeniu z Merkurym i nad nim o 4°. 
15d - 19d. Widoczna pozostaJa ciemna część tarczy Księżyca, oświetlona 

16d lOh. 
światłem popielatym, odbitym od Ziemi. 
Księżyc mija na niebie Wenus w odległości 7° ponad nią; 
wieczorem są razem widoczne na po~udniowym zachodzie. 

16t14h13m.o. Zaćmienie 3 księżyca Jowisza w'doczne w dobrej lornetce 

18d6b. 

18dt7h. 
19d10h. 

blisko Jowisza, z prawej jego strony. 
Nad ranem można zcoobserwować zbliżenie Marsa do gwiazdy 
3 wielkości ~1 , Niedźwiadka, przy czym gwiazda ta będzie 
wtedy powyżej Marsa w od leg· ości równej tarczy Księżyca. 
Merkury n ieruchomy w rektascensji. 
Merkury, krążąc wokoło S'ońca po elipsie, jest w punkcie 
przys}onecznym swej orbity, czyli najbliżej Słońca w odle-
g'ości 45 mln km. 

21d 2h 4:Sm. S'ońce wstępuje w znak Wodnika. 
%ldlOh Uran w przeciwstaw·eniu ze Słońcem a więc Ziemia znaj-

2ld 12h. 

22d 3h. 

26d 22h. 

27d 7h. 

27d 15h. 

27d 20h. 

duje się w przestrzeni prawie na linii łączącej Uran ze 
S'ońcem. 
Neptun w kwadraturze ze Słońcem, czyli kąt między kie
runkami z Ziemi do Neptuna i S'ońca jest prosty. 
Uran najbliżej Ziemi w odleg1 ości 2632 ·mln km. Jest on 
wtedy najiaśniejszy i najłatwiej go odszukać na niebie mię
dzy gwiazdami. 
Nad ranem widoczny jest Mars, a pod nim o 5° podobna do 
n:ego z koloru czerwonego jasna gwiazda Antares. 
Księżyc w pełni przesuwa się po niebie pod Uranem w od
ległości 4°. od niego. 
Merkury w dolnym z'ączeniu ze Słońcem, czyli znajduje się 
blisko linii łączącej Ziemię ze Słońcem. 
Obserwujemy niedaleko Jowi.~za w odległości zaledwie o~.'f 
pod nim jasną gwiazdę Regulusa. 
Merkury niewidoczny w blasku S'ońca, zwrócony do Z'emi 
nieośwletlo"lą półkulą, jest najbliżej Ziemi w odległości 
98 mln km. 
Księżyc przechodzi na niebie pod Jowiszem w odległości IJł 
od _piego. 
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Zjawiska w układzłe księżyców galileuszowych Jowisza 

C%81 Cte8 

zjau lsko l~ zja~lsko l~ l czas l l l czas l .. llrod.- środ.· środ.- zjawisko ~ środ.- zjawisko ;; 
o t>urop. europ. curop. Q europ. 

h m h m h m 
l o 39 2ppk 8 3 l 2ppk 17 2 45 

1.35 2 kpc 4 9 2 kpc 3 15 
245 43 Jl s 52 2 kpk 18 2 45 
3 31 2kpk 9 o 14.1 3 pc 5 10.0 

20 16.1 3 pc 2 45 21 J4 20 2 
23 53.9 3 kc 20 24.2 2 pc 21 22 

2 o 12 3pk 10 o 57 2 kk 19 2 31 
2 45 421 J 2 45 J 2134 2 45 
3 45 3 kk 6 9 l ppc 3 10 
6 54.5 l pc 6 59 lppk 4 48 

22 36 2 kk 11 2 45 l J234 s 27 
3 2 45 4 Jl23 3 16.4 1 pc 20 57 

416 l ppc 6 23 l kk 21 56 
5 12 lppk 12 o 38 l ppc 23 38.5 
6 33 l kpc l 25 l ppk 20 o 28 

22 31.6 4pc 2 45 2 J43 2 35 
4 l 22.8 l pc 2 55 l kpc 2 45 

2 45 J 23 3 42 l kpk 21 o 
3 23.8 4kc 21 5 3 kpk 21 22.2 
4 36 l kk 21 44.8 l pc 2136 

22 44 l ppc 13 o 49 l kk 22 35 
23 39 lppk 2 45 234 Jl 23 17 

5 l 2 l kpc 19 51 lppk 23 53 
l 55 l kpk 21 23 l kpc 21 2 45 
245 21 J43 22 8 l kpk 3 10 

19 51.3 l pc 14 2 45 341 J2 21 l 
23 3 l kk 15 2 45 43 J21 22 2 45 

6 2 45 32 Jl4 3 51 2 ppc 6 26 
7 7.1 2pc s 20 2ppk 23 2 45 

20 22 l kpk 6 44 2 kpc 24 l 33.1 
7 2 45 31 J24 16 2 45 4213 J 2 4.5 

18 
117 2ppc 413.0 3 pc s 31 
2 45 3J214 22 58.7 2 pc 25 2 45 

Oznaczenie zjawisk: 

Zaćmienie księżyca 

Zakrycie księżyca przez Jowisza 
Przejśc'e księżyca na tle tarczy Jawisza 
Przejście cienia księżyca po tarczy Jowisza 

h m 
4Jl3 25 19 44 2ppc 
2 kk 20 46 2ppk 
41 J23 22 38 2 kpc 
l pc 23 39 2kpk 
2 kpc 26 2 45 2 Jl34 
2 kpk 4 25 l ppc 
l ppc 4 55 l ppk 
42 Jl3 6 42 l kpc 
l ppk 22 17 3 ppc 
l kpc 27 o 17 3ppk 
l kpk l 32.3 l pc 
3ppk l 51 3 kpc 
3 kpc 2 45 2 J4 
l pc 3 49 3 kpk 
3 kpk 419 l kk 
l kk 18 39 2kk 
423 Jl 22 53 l ppc 
l ppc 23 21 l ppk 
4 kc 28 l 10 l kpc 
l ppk l 38 l kpk 
4pk 2 45 31 J24 
l kpc 20 0.7 l pc 
l kpk 22 45 l kk 
31 J2 29 l 28 4ppc 
4 kk 2 45 3 J412 
l kk s 37 4ppk 
3 J214 6 12 4kpc 
2ppc 19 39 l kpc 
213 J4 20 4 l kpk 
2 pc 30 2 45 2431 J 
.T 134 31 2 45 42 Jl3 
2 kk 4 7.5 2pc 
l J234 

Foczątek Koniec 

pc kc 
pk kk 
ppk kpk 
ppc kpc 

Oznaczenia ciał: l, 2, 3, 4 - księż~ w kolejno wzrastającej odleglo!d 
od Jowisza; J - Jowisz. 

Każdego dnia o 2h 45m podano położenie wzajemne księżyców i Jowisza. 
obserwawanych w odwracającej obrazy lunecie astronomicznej . 

• 



Styćteń 1956 r. 

.. ~ 

lh czasu Szczecin 
"' bodk.-europ . .... 
"' o r. czasu/ IX. l ~ wsch. l zach. 

m h m o h m\ h rr. 
l I. - 3.0 18 42 -23.1 8 19 15 5~ 

III. - 7.5 19 25 - 22.( 8 15 16 ~ 
21 I. - 11.0 20 8 - 20.~ 8 5 16 2~ 
31 I. -13.3 20 50 - 17.1 7 51 16 4 
lO II. -14.3 21 31 - 14.1 7 33 17 ( 

lh czasu 
Warszawa 

"' "' - grodk.·europ. ..... 
"' "' o Clt l ~ wsch .! zach. o 

hm o h m hm 
l I. 9 22 + 10.6 20 28 9 2~ li I. 
2 lO 16 + 5.3 2148 9 4~ 12 

l : ll 7 0.0 23 4 lO ~ 13 
ll 56 - 5.2 - lO 2!: 14 

5 12 45 - 9.9 o 18 10 4~ 15 
6 13 34 -14.1 l 30 ll ~ 16 
7 14 23 -17.6 2 39 ll 3 ' 17 
8 15 13 -20.3 3 44 12 :: 18 
9 16 4 -22.0 4 44 12 4! 19 

10 16 55 -22.8 5 38 13 3( 20 

śŁoNcJ!l 

Poznań Wrocław Gdańsk Kraków Warszawa Rzeszów Białystok 

wsch. / zach. wsch. j zach . wsch. ! zach . wsch. l zach . wsch. l zach . wsch .\ zach. wsch.\ zach. 

h m[ h m h m\ h m h m 
8 3 15 48 7 57 15 5. 8 8 
7 59 16 l 7 53 16 l 8 3 
7 51 16 16 7 45 16 2:: 7 53 
7 37 16 35 7 33 16 3~ 7 38 
7 20116 531 7 17 16 5(,1 7 19 

KSIĘZYC 

!h czasu 
Warszawa 

"' środk.-europ. ..... 
"' 

IX. l ~ wsch ., zach . o 
hm o h m! b "' 

17 46 -22.5 6 23 u 25 211. 
18 37 -2U 7 o 15 2, 22 
19 26 -19.1 7 31 16 3( 23 
!O 15 -l6.C 7 56 17 3f 24 
H 2 -12.3 8 17 18 41 25 
H48 - 8.1 8 35 19 5( 26 
!2 34 - 3.5 8 53 21 t 27 
B20 + 1.3 9ll 22 1/ 28 
o 7 + 6.2 9 30 23 30 29 
o 56 + 10.8 9 51 - 30 

31 

h m h m h mi h m 
15 2~ 7 40 15 48 7 46 
15 44 7 37 16 c 7 42 
16 f 7 29 16 15 7 31 
16 2( 7 17 16 30 7 21 
16 4C 7 2 16 47 7 4 

!h czasu 
Warszawa 

środk.-europ. 

IX. l ~ wsch. l zach. 

b m/ o hm hm 
148 + 15.1 10 16 o 46 
243 + 18.7 tO 50 2 3 
3 42 + 21.3 ll 33 3 20 
4 44 + 22.7 12 31 4 29 
5 48 + 22.4 13 42 5 28 
6 53 + 20.6 15 3 6 16 
7 55 + 17.4 16 29 6 52 
8 55 + 13.0 17 56 7 20 
9 52 + 7.8 19 19 7 45 

lO 46 -t- 2.4 !039 8 6 
11 37 - 3.(1 H 56 8 26 

h mi h m h m h m h m 
15 33 7 32 15 41! 7 42 15 E 
15 46 7 29 15 52 7 38 16 3~ 
16 l 7 21 16 7 7 29 15 4Ł 
16 19 7 9 16 22 7 15 16 7 
16 38 6 54 16 39 6 57 16 2f 

Fazy Ksi~;_życa 

d b m 
Ostat. kwadra I. 4 23 41 
Nów I. 13 4 l 
Pierw. kwadra!. 20 23 58 
Pełnia I. 27 15 40 
Os ta t. kwadra II. 3 17 8 

Odległość Księżyca 

od Ziemi 
d h 

największa I. II 9 
najmniejaza L 26 U. 
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l I. 
11 I. 
21 I. 
31 I. 
10 II. 

PLANETY l PLANETOmY 

Merkury Wenus Mars Jowisz Saturn 

~tl ~l~t l ~la l ~la l ~lal~ 
b mi o- b m o h m\ o b m o h m o 

19 49-21.2 20 50-19.6 15 17 -17.5 lO l~ + 12.015 48-18,0 
20 46 -18.S 21 39- 15.8 15 43 -19.2 lO 12 + 12.3 15 52- 18.2 
20 59- 15.~ 22 26- 11.4 16 11 -20.7 lO 9 + 12.6 15 56- 18.3 
20 15 - 16.1 23 12- 6.5 16 38- 21.8 10 5 + 13.0 15 59- 18.5 
19 57 -18.4 23 55- 1.3

1
1,7 6-22.7 lO O + 13.5,16 l -18,6 

·-·: sch . zach. ''sch zach . 

Uran Neptun Fiuton Westa 

a l ~ a l ~ a l ~ a l ~ 

b m o h m o b mi o b m o 
8 14 + 20.5 13 55- 9.9 10 18 + 22.2 13 41 - 3.2 
8 12 + 20.6 13 55- 10.0 lO 17 + 22.3 13 55 - 4.1 
811 + 20.7 13 56-10.0 lO 17 + 22.414 9 - 4.8 
8 9 + 20.8 13 56- 10.0 lO 161+ 22.5 14 21 - 5,3 
8 71 + 20.8 13 56- 10.0 lO 15 + 22,6114 31 - 5,5 

1--- ----- ----
J~ ;-ach. vsch.~~ ~ ~ ~t~sch ~ wsch.~ wsch.~ wsch. zach. 

hm hm hm hm hm hm hm hm hm brr hm hm hm hm bmbmbmhm 
l I. 8 56 Hi 41 9 32 18 5 

11 I. 8 43 l 7 26 9 19 18 38 
21 I. 7 53 17 16 9 o 1 19 12 
31 J. 6 36 15 45 8 40 19 44 
lO II. 5 54 14 37 8 17 20 15 

347 1240 20 l 10!8 420 13 9 17 9 910 14012 2 l9 o 1126 0521224 
344 12181918 937 346 1232 1627 830 l 21123 18201046 031 1155 
3 41 1 11 561! 8 33 8 56 3 l l 11 56 l S 451 749 O 23 lO 44 17 391 10 71 O 9 11 25 
337 1137 1747 816 2.% 1119 15 4 7 8 2340 lO 4 1658 928 2341 1054 
3 32 1119 17 o 7 34 l 59 lO 41 14 22 6 28 23 o 9 25 16 18 8 48 23 13 10 24 
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KOMUNIKATY KOL PTMA 
na miesiąc styczeń 1956 r. 

Frombork - l. Sekretariat Koła czynny we wtorki i piątki w godz. 18-20, ulica 
Katedralna 21. 
2. Zebrania odbywają się w każdy drugi czwartek miesiąca. 
3. P~nkt obserwacyjny z lunetą czynny w każdy pogodny wieczór. 

Gdańsk - Sekretariat Koła czynny w poniedziałki i piątki w godz. 17-18 w II 
Zakładzie Fizyki Politechnikl Gdańskiej. 

Gliwice - Sekretariat Kola czynny w poniedziałki i czwartki w godz. 16-19. 
Bytom - ul. Hanki Sawieklej ll/5, mgr inż. R. Janiczek, tel. 39-26. 

l. Biblioteka czynna przy Sekretariacie. 
2. Pokazy nieba odbywają się w każdy bezchmurny wieczór po uprzednim 

telefonicznym porozumieniu. 
Ruda SI., ul. Obrońców Stalingradu 32, tel. 52-481, J. Kasza. 
Stallnogród-Dąb, ul. Wiejska 7, tel. 319-87, Jan Palt. 

Kraków - l. Sekretariat Koła czynny codziennie w godz. 9-13 1 16-19, w so
b,!Uę 9-13, w lokalu Koła ul. Solskiego 30 8, tel. 538-92. 
~. Biblioteka czynna w poniedziałki w godz. 16-19. 
3. W dniach 10. I. l 25. I. odbędą się odczyty o godz. 18-tej. Nazwiska prele

gentów l tytuły odczytów podane zostaną w prasie. 
4. Pokazy nieba odbywają się na Wawelu w każdy bezchmurny wieczór z wy-

jątkiem niedziel i świąt. ' 
Łódź - l. Sekretariat l biblioteka Kola czynne w każdy poniedziałek w godz. 

17-19, ul. Traugutta 18, p. 512 (W. D. K.). 
2. Dnia 2 stycznia (poniedziałek) o godz. 18-tej w sali odczytowej W. D. K. 

Traugutta 18, odczyt pt. "Merkury i Wenus". 
Dnia 16 stycznia (poniedziałek) godz. 18, odczyt pt. "Mars". 

Toruń - l. Sekretariat l biblioteka Koła czynne w poniedziałki l czwartki w go
dzinach 18-20, oraz w sobotę w godz. 17-19. w lokalu Koła, przy ul. Koper
nika 17. 
2. Pokazy nieba w poniedziałki l soboty. Zbiórka w lokalu Koła godz. 18. 
3. Dnia 9. I. (poniedziałek) godz. 18 odczyt J. Gardzielewsklej "Mapy nieba". oraz 

dnia 23. I. (poniedziałek) godz. 18 odczyt mgra J. Hanasza "Co mogą obser
wować amatorzy w pogodną noc". 

\Varszawa - 1. Dnia 5. I. (czwartek) godz. 18 w małej sali Obserwat. Astronom. 
U. W. Al. Ujazdowskie 4, inz. A. Marks poprowadzi popularne seminarium na 
temat: "Instrumenty obserwacyjne astronoma- amatora". 
2. Dnia 19. l. (czwartek) godz. 19 w sali M. Kopernika Obserw. Astr. U. W., 

AL Ujazdowskie 4, mgr inż. L. Clchowlcz wygłosi odczyt pt. "Astronomia 
pi·aktyczna w służbie człowieka". 

3. Pokazy nieba przez teleskopy odbywają się w bezchmurne wieczory co
dziennie (także w niedziele i święta) w godz. 19-21, w tymczasowym pawl
lonie obserwacyJnym Ludowego Obserwatorium Astr. Al. Ujazdowskie 4. 
Ponadto w niedziele i święta w godz. 12-14 odbywają ~ię pokazy plam na 
Słońcu. 

4. Sekretariat Kola i Sekcje czynne ~ą we wtorki, czwartki i sobot~· w godz. 
18-21, te!. 8-56-72. 

5. Biblioteka Koła czynna jest w czwartki w godz. 19-21. 
Poznali - l. Sekretanat Kola czynny Wf' wtorki i czwartki w godz. 17-19, 

w lokalu przy ul Chełmońskiego l. 
2. Publiczne pokazy nieba odbywają się w ka?.dy pogodny wieczór wtorkowy 

i czwartkowy w Dostrzegalni P. T. M. A. w Parku 1m Kasprz 1ka (pr>,y 
Palmiarni). 

wrocław -:::.""bnla 4. I. godz. 19 odczyt mgr a P Rybki pt. ,.Aotronomia dawnieJ 
i dZIŚ". 
Dnia 18. 1. godz. 19 odczyt mgra J. KuhikowsklE'gO pt. ,.Jedność praw we 
WszechświE-cie". 
Odczyty odbędą się w sali konferencyjnej Klubu TPPR. Plac Teatralny 4. 
Wrocław. 

Płyty szklane na zwierciadła teleskopowe o .średnicy 150 mm, grubośd :!O mm 
rozprowadza dla członków Towarzystwa Zarząd. Głó~ny PTMA, w ceme 50 zło
tych (2 płyty 50 gr tlenku ceru do polerowama ZWierciadeł wraz z przesyłką 
pocztową\. Wysyła się po otrzymaniu wpłaty na konto PKO 4-9-5227. 

Składka członków zwyczajnych wynosi 24.- zł na rok kalendarzowy, a czton
ków kandydatów (uczniowie szkól średnich) 6.- zł na rok szkolny. 

członkowie nowow~tępujący wypełniają deklaracje przystąplenia i wpłacają 
jednorazowo wpisowe zł 1,50. , 
· ,,'Urania" wychodzi jako miesięczni~ w obietości. 2 arkuszy druk~, dn1a 25-E::? 
każdego miesiąca. wszyscy członkowie PTMA ohzymują "Uranię w ramac11 
składki członkowskiej. Dla nieczłonków prenumerata roczna wvnosi 24.- zł. 

wszelkich wpłat należy dokonywać na konto Zarzadu Głównego PTMA Kra
ków, ul. Ludwika Solski(;go 30 8 PKO Nr 4·9-5227 z wy1·aźnyrr. podaniem celu 
\~<płaty. 
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URANIA 
CZASOPISMO ASTRONOMICZNE 
POPULARNONAUKOWE 

ORGAN POLSKIEGO TOWARZYSTWA MIŁO S NIKÓW ASTRONOMil 

KR AK 0 V( 1956 

Plsmo zalecone r eskryptem Ministerstwa Oświaty z dnia 20. X. 1955 r oku, 
Nr Oc-;)Oti 50, jako po.lądane w bibliotekach licealnych i nauczycielskH.:h 

ANKIETA "URANll" 

Dla zasięgnięcia opin:i czyteln 'ków która pomoże nam w daszym re-
4agowaniu "Uranii", Rada Redakcyjna i Kolegium Redakcyjne prosi 
~~przejmie wszystkich czytelników o nadesłanie nam wypowiedzi wedrug 

·o.~tę,Pujących punktów: 
I. T r e ś ć i f o r m a a r t y k u ł ó w : 

l. Wymienić przykładowo trzy artykuły (autor i tytuł) 
z .,Uran' i" uważane przez wypełniającego ank.iet~ 
za najlepsze. 

2. Wym:enić przykł3dowo trzy artykuły (autor i tytuł) 
z "Uranii" uważane za najgorsze. 

U w a g a : Można podawać przykładowo artykuły wzięte 
ze wszystkich powojennych roczników .,Uranii". Jeśli 
ktoś chciałby podać jako dobry przykład dla , Uranj'' 
jakiś artykuł astronomiczny, drukowany w innym pi
śmie , może dodatkowo wymienić go równ ' eż w punk
cie l z podaniem tytułu, numeru i strony czasopisma, 
w którym był umieszczony. 

ll. S t a ł e d z i a ł y : 
Kronika, Kronika PTMA, Obserwacje, Astranemia 
w szkole, Przegląd wydawnictw, Pytania i od.:Jowiedzi. 
Z korespondencji, Czy wiecie, że ... , To i owo, Kalenda
rzyk astronomiczny, Komunikaty Kól PTMA. 
3. Które z wymienionych dz.ałów należałoby w ogóla 

zlikwidować? 
4. Które działy należałoby zmniejszyć? 
5. Które działy należałoby rozszerzyć? 
6. Jakie nowe stałe działy należałoby wprowadzić? 

l II. D a n e o s o b o w e wypełni aj ą c e g o ankietę : 
7. Wiek wypełniaj ącego ankietę. 
8. Zawód. 
9. Data wstąpien ' a do PTMA (nie członkowie podają. 

że nie należą do PTMA). 
D la umożliwienia opracowania odpowiedzi, które, jak sądz!my. ze

chce nam nadesłać kilka tysięcy czytelników, prosimy pisać czytelnie. 
pod kolejnymi_ liczbami ankiety wymieniając jedynie artykuły lub działy 
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bez komentarzy. Ewentualne umotywowanie lub inne życzenia, nie ot.
jęte punktami ankiety, można dopisać możliwie zwięźle na końcu jak:e 
punkt IV. 

Prosimy wszystkich stałych czytelników. również nie będących pre
numeratorami, o wypełnienie ankiety. Ankietę można wypełnić bez
imiennie. Odpowiedzi prosimy nadsyłać do dnia l marca 1956 na adres: 
Redakcja, "Uranii" Warszawa 10, Al. Ujazdowskie 4, z zaznaczeniem Da 
kopercie "Ankieta". 

WŁODZIMIERZ ZONN - Warszawa 

O RUCHU TZW. "RZECZYWISTYM" i "POZORNYM" 

Z dużym niepokojem obserwuję w naszej literaturze astro
nomicznej coś, co śmiało można by nazwać powrotem do daw
nych pojęć absolutnych, tak obcych dzisiejszej astronomii 
i ::':i7.yce. Mam tu na myśli bardzo rozpowszechniony w naszej 
literaturze popularnej i w odczytach podział ruchów na "rze
czywiste" i "pozorne"; tak jak gdyby istotnie we wszechświe
<:ie istniał jeden jedyny układ "rzeczywisty", reszta zaś miała 
znaczenie drugorzędne, ponieważ ruchy obserwowane w tych 
innych układach mają charakter ruchów pozornych. Bo jakże 
można to inaczej interpretować, jeśli przymiotników tych 
używa się bez żadnego omówienia, jako samo przez się zrozu
miałych - tak, jak to najczęściej spotykamy w naszej lite
raturze. 

Otóż w praktyce astronomicznej często również używa się 
owego podziału na ruchy dwóch kategoni: n1ch obserwowany 
ZE: środka Słońca (ruch heliocentryczny) i ruch obserwowany 
:te środka Ziemi lub z danej miejscowości na Ziemi (ruch geo
-centryczny lub topocentryczny). I wtedy jako pewnych słów 
:umownych używają nieraz astronomowie przymiotników 
"rzeczywisty" i "pozorny". Nie uważam tych zwrotów za 
trafne, tym bardziej że każdy z nich ma dość wyrażny akcent 
filozoficzny, daleki od tego, co chcemy za pomocą słów tych 
wyrazić. Zresztą w innych językach używa się w tym przy
padku słów o nieco bardziej "obojętnym" znaczeniu filozo-
ficznym. Rosjanie mówią o "widimom dwiżenii", Anglicy 
o "apparent motion" i wcale lub bardzo rzadko używają słowa 
"rzeczywisty" jako przeciwstawienia ruchowi "pozornemu". 
Zresztą sens słów "widimoje" i "apparent" różni się bardzo 
od "pozorny". Ale mniejsza o to, jeśli się słów tych używa 
jako terminów umownych. Gorzej - i to właśnie obserwu
jemy na każdym kroku- jeśli się ich używa bez podkreślenia 
vmowności, a więc w sensie dosłownym. 
Przykładów takiego postępowania mógłbym przytoczyć 
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bardzo wiele (za wiele jak na cierpliwość człowieka dbającego 
o należyte rozumienie podstawowych spraw astronomii 
w Polsce). Wybrałem jeden tylko dlatego, że pochodzi z ust 
i spod pióra jednego z najwybitniejszych astronomów w Pol
sće. Nie po to oczywiście, by go dewaluować, lecz po to, by 
pokazać, jak dalece choroba ta przeniknęła w umysły tych, 
którzy powinni ją zwalczać, a tymczasem sami ją rozsiewają. 

Otóż w odczycie 1 przeznaczonym dla szerokich mas słysze
liśmy następujące zwroty wygłoszone we wstępie: 

... "jak wielkie przeszkody trzeba było pokonywać, by 
:z obserwowanych ruchów poznać ruchy rzeczywiste zarówno 
innych ciał niebieskich, jak też i tego, na którym żyjemy -
to jest Ziemi... Jednak droga do poznania ruchów rzeczywi
stych była długa i trudna ... 

... Pierwotny człowiek nie umiał odróżnić ruchów pozornych 
od rzeczywistych, nie umiał też wiązać ich z ruchami obser
wowanymi na Ziemi..." 

Dzisiejsi fizycy też nie potrafią odróżnić ruchów pozornych 
·od rzeczywistych; są zatem ludźmi pierwotnymi ! 

Ale mniejsza o nich; nie dla nich przeznaczono w końcu ten 
<>dczyt. Wstawmy się raczej w położenie normalnego słucha
cza tego odczytu - ucznia lub robotnika z niewielkim jednak 
poprawnym i gruntownym przygotowaniem. Otworzy on pod
ręczniki fizyki i oczywiście nigdzie nie znajdzie odpowiedzi, 
czym ruch rzeczywisty różni się od pozornego. Spyta wreszcie 
prelegenta, jaka jest różnica pomiędzy tymi ruchami. 
Ponieważ prelegent do ruchów pozornych odnosił np. ruch 

.dzienny gwiazd, prawdopodobnie odpowie, że pozornym ru
chem nazywamy ruch obserwowany z danego miejsca obser~ 
wacji. Ruch zaś rzeczywisty - to ruch obserwowany ze 
Słońca. 

I wtedy padną chyba dalsze pytania: Przecież ruch dzienny 
gwiazd obserwujemy w tym samym układzie co i ruch tram
waju lub ruch swobodnie spadającego ciała. Zatem i te ruchy 
są ruchami pozornymi. Dlaczegóż o tym nie mówi się w pod
ręcznikach fizyki? I po co nazywać je pozornymi, jeśli wszyst
kie doświadczenia wskazują na to, że ruchy te odbywają się 
w rzeczywistości ? 

Jeśli ruch obserwowany ze Słońca nazywamy rzeczywi
stym. to chyba Słońce jest nieruchome? Tymczasem wiem 
z odczytu, że Słońce krąży wokół środka Galaktyki. Zatem 

1 Tekst odczytu powielono, nie cytuję zatem z pamięci . 
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ruchem rzeczywistym należałoby nazwać raczej ruch obser
wowany ze środka Galaktyki, nie ze środka Słońca. 

Oto pytania, na które prelegent oczyw_ście nie odpowie. 
To wszystko znaczy jednak, że prelegent do ruchu ciał nie-

bieskich stosuje inną ncmenklaturę i inne kryteria niż d<> 
ruchu ciał ziemskich. Bo przecież ruchu karn.e.-da spadają
cego na głowę przechodnia nie nazwie nigdy ruchem pozor
nym, tymczasem ruch ciał niebieskich obserwowany w tym 
samym układzie odniesienia spokojnie nazywa pozornym, nie ( 
omawiając wcale specyficznego znaczenia tego słowa. Prze--
cież mamy w tym podział na "ziemskie" i "niebieskie" .. 
dualizm, który sam autor tak namiętnie zwalcza w odczycie, 
sprzeczny z zasadą jedności praw rządzących we wszech-
świecie. 

Wiemy również o tym, że wiele mniej przygotowanych 
astronomów zrozumiało słowo "pozorny" w dosłownym jego 
znaczeniu. Jeśli ruch J:rzez nas obserwowany jest pozorny 
(tak oni rozumują), znaczy to, że to, co widzimy, są to tylko. 
pozory, rzeczywistość zaś . jest nie do zaobserwowania. Taki: 
motyw filozoficzny słyszałem na innym odczycie; ~ie potrze
buję chyba wyjaEniać, jak sprzeczne jest to stanowisko ze 
stanowiskiem współczesnego przyrodnika. 

Niektórzy zaczynają identyfikować "pozory" ze "złudze-
niem". Czytałem kiedyś zdanie, mówiące, że np. zjawisko abe
racji jest "złudzeniem optycznym" ... Istotnie od pozorów do. 
dudzeń jest już jeden krok. 

Oto jakie spustoszenie intelektualne sieje źle zrozumiałe· 
słowo "ruch pozorny". Czy warto wobec tego przy nim trwać,. 
jeśli dop.rawdy nie ma ono żadnych walorów pojęciowych. 
i jest tylko słowem umownym? 

Proponuję zatem zastąpienie go zarówno w literaturze po
pularnej, jak i fachowej słowem "obserwowany" lub w razie 
dwuznaczności "obserwowany z Ziemi". Wtedy sens jegO> 
zbliży się znacznie do "widimoje" lub "apparent" i będzie 
zgodny z zasadniczymi pojęciami fizyki. Proponuję następnie 
całkowite usunięcie przymiotnika "rzeczywisty", ponieważ 
każdy ruch jest niewątpliwie czymś rzeczywistym; Słońce zaś 
jako pewien wyróżniony układ odniesienia jest nim jedynie 
w zagadnieniacł. uKładu planetarnego. Czyż dlatego warto aż: 
tak dalece łamać właściwy sens słowa "rzeczywisty"? To zaś, 
co dawniej nazywano ruchem rzeczywistym, zastąpić "helio
centrycznym" lub "ruchem ob~Prwowanym ze Slońca". 

Wiemy dobrze, że w zagadnieniach dynamiki są pewne
układy wyróżnione, mianowicie tzw. układy inercjalne. Ale 
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nawet i w tych zagadnieniach nie zawsze Słońce może być 
inercjalnym układem odn~es.enia: np. w zagadnieniach ruchu 
,gwiazd w Galaktyce. Zatem i z dynamicznego punktu widze• 
nia przymiotnik "rzeczywisty" nie zawsze jest usprawiedli· 
wiony, nawet jako termin umowny. Zagadnienia dynam:ki nie 
.są jednak przedmiotem odczytów popularnych i dlatego w tej • 
dziedzinie nie ma obawy nieporozumień. Tym bardziej że mó· 
wiąc o dynamice mało kto ucieka się do pojęć ruchów "rze::zy.,. 
wistych" i "pozornych". W zagadn:€nbch zaś kinematyki, o kt5-
rych wyłącznie jest mowa w niniejszym artykule, p.:>dzial na 
ruch "pozorny" i "rzeczywisty" jest właściwie ideolog:cznym 
powrotem do od dawna zarzuconych przekonań o jakimś "ab
:solucie" w naturze . 

• JAN GADOMSKI -'- W1a1rszawa 

ASTRONAUTYKA NA PIERWSZYM ETAPIE 
Rakieta V-2 

Rakiety popędzane paliwem płynnym stanowią na razie je
~yny środek przyszłej lokomocji międzyplanetarnej. Początek 
;<lała rakieta V-2, przeistoczywszy się z groźnej broni wojen
nej w instrument naukowy. Rakiety V-2 by;y to pociski dłu-
150ści 14 m, o wadze 13 ton. Wznosiły się pionowo poprzez tro
posferę i stratosferę do dolnego piętra jonosfery. Tu - po 52 
.sekundach działania napędu rakietowego, licząc od chwili 
startu - automatycznie zmieniały kierunek z pionowego na 
skośny pod kątem 440 do horyzontu, by wreszc:e spaliwszy 
w ciągu 70 sekund cały zapas płynnego paliwa (8 t cm), opaść 
11a Ziemię w odległości 300 km cd startu. Motor V -2 rozwijał 
dzielność 650 HP. Powłoka nagrzewała się w czasi2 lotu do 
·'€50° C. Maksymalna szybkość rakiety wynosiła 1,5 km/sek. 

Rakiety, których koncepcja powstała w pracowniach nauko
wych, po zakończeniu działań wojernych wróciły w służb~ 
nauki. Wojska anglosaskie zajęły arsenał rakiet V-2 w ilości 
około 100 sztuk. W styczniu 1946 r. wraz z ekipą k')nstrukto
rów przewieziono je za ocean do założonej uprzednio bazy st8.r
towej w mieJscowości White-Sands w shnie Nowy Meksyk. 
Wzniesienie bazy 1200 m n. p. m. stanowiło okoliczność sprzy
jającą, gdyż w ten srosób omijano naig<>sts7.e warshvv atmo
sfery. Pomieszczenie bomby (l tona materiału wybuchowego 
tzw. amatolu) zajęła teraz samorejestrująca aparatura badaw
<:za, przystosowana do pomiarów na wysokich pułapach atmcr 
.sfery. , 

Pierwszy start tak przebudowanej rakiety V -2 miał miejsce 
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Rys.. l. Rakieta V-2 przed startem do celów naukowych 
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·dnia 16. IV. 1946 r. -(ryc. 1). 
Niebawem nastąpiły dalsze. Do 
końca 1952 r. wyrzucono w su
mie 62 sztuk ·v-2, osiągając 
średnio pułap 97 km oraz rekord 
wysokościowy 15 km. 

·Telemetria 
Wyniki pracy obserwacyjnej 

automatycznych aparatów w ra
kiecie dochodzą do baz ziem-
5kich za pośrednictwem fal ra
diowych. Te pomiary na odle
głość, zwane telemetrią, za
~tępują obsługę żywej załogi 
rakiety, i to nawet z korzyścią 
dla wyników, gdyż automaty 
wykluczają przeszkody natury 
fizjologicznej. Aparaty odbiorcze 
na Ziemi rejestrują na taśm:e 
filmowej otrzymane sygnały. 
Aby zilustrować, do jakiej do
skonałości doszła ta metoda ob-

. serwacji na odległość, wystar
czy wspomnieć, że roboty na
dawcze przesyłają 900 znaków 
na sekundę rejestrowanych na 
1/3 m taśmy filmowej. Lot daje 
w sumie około 150 000 znaków 
telemetrycznych. I nawet jesz
cze w tym stadium nie wchodzi 
w grę człowiek. Specjalne apa
raty muszą wpierw te zapisy 
rozszyfrować. 

Wyposażenie ral{iet 
Aparatura wyposażeniowa by

wa różna. Waga jej sięga 400 
kg (ryc. 2). W skład instrumen
tarium wchodzą: liczniki Gei.
gera-Mlillera, odbiorniki dla 
promieni Roentgena, promieni 
gamma, promieniowania nad
fiołkowego, dalej magnetografy, 
aparaty do pomiaru temperatu-

Rys. 2. Wewnętrzne wyposa
żerue rakiety ~Aerobee" 

39 . 
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P.ys. 3. Dwuczęściowa rakieta 
typu "Bumper·' 

ry oraz próżniowe naczynia. 
pobierające automatycznie prób
ki atmosfery na różnych wy
sokościach. W ekwipunku tym 
nie brak również spektrografów 
i kamer fotograficznych. Oczy
wiście, że zawsze dostosowuje 
się aparaturę do celu danege 
lotu. 

Obsługa bazy rakiet w White
Sands współpracuje w szerokim 
zakresie z wielu ośrodkami na
ukowymi: Laboratorium Ba
dawczym Marynarki, Labora
torium Fizyki Doświadczalnej 
Johna Hopkinsa, Ośrodkiem 
Geofizycznym Sił Lotniczych 
USA. Ponadto do współpracy 
wciągnięto różne uniwersytety 
i szereg towarzystw przemy
słowych. 

Inne typy rakiet 
W trakcie badań stworzono 

szereg innych rakiet. Pierwsza 
z nich była tzw. rakieta "Bios
som", Odnaczala się zwiększo
ną pojemnością komory dla 
aparatów badawczych. Nastqp
ny model to słynny "Bumper'' 
(ryc. 3). Jest to rakieta ::łożona 
z dwóch członów, czyli tzw. 
dwustopniowa. Gdy pierwszy 
człon osągnął przewidziany pu
łap, odpada automatycznie jako 
niepotrzebny. Do glosu docho
dzi człon drugi. Teraz on z lm
lei zapala swe materiały napą
dowe, by osiągnąć jeszcze Wlęk
szą wysokość. "Bumper" uzyskał 
dn 24. II. 1949 r. rekordowy pu
łap 390 k"m, wysokość, do której 
przedtem nie dotarły apa
raty sondujące. "Bumper·' jest 



URANIA 41 

niejako rakietą sztafetową. 
Pierwszy człon to pierwotna 
V-2, drugi to "Wac Corporal". 

Trzecią z kolei serię prób do
konano za pomocą rakiet "Aero
bee" (ryc. 4). Są to stosunkowo 
niewielkie rakietki o wadze po
niżej 1/2 tony. Startują z roz
bieżni na szynach, umieszczonej 
na specjalnej wieży. Do końca 
1952 r. wyrzucono ogółem 31 
"Aerobee". średni pułap tych 
rakietek wynosi 76 km, rekord 
zaś wysokościowy 128 km. 

Równolegle wprowadzono w 
życie nowy ulepszony typ V -2 
pod na.zwą "Viking". Rozmiary 
"Vikingów" są zmienne, dosto
sowane kaidorazowo do pro
gramu badań. One to właśnie 
dostarczyły najwięcej naukowe
go materiału. "Vikingów" wy
strzelono 11, osiągając średnią 
wysokość 1.17 km, oraz rekord 
wysokościowy 200 km. Jeden 
z nich miał długość 13 m, śred
nicę 1,4 m i wagę 7 1/2 tony 
(ryc. 5). Mimo słabszych moto
rów niż u V-2 docierają one 
wyżej, gdyż są zbudowane z ma
teriałów lepszych niż ich pro
totypy. 

Połączenie stratostatu z rakietą 
Należy też wspomnieć o ty

pie "Rockoon" konstrukcji J. 
V a n A l l e n a. Jest to kom
binacja balonu stratosferyczne
go i rakiety. Myślą przewodnią 
było tu przeniesienie pula 
startowego z Ziemi na znaczną 
wysokość. Z balonu zwisa mała 
rakietka "Deacon", długa na-2,70 
m, szeroka na 16 cm. Waga jej Rys. 4. Aerobee w 1.1 sekundy 

po starcie 
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Rys. 5. Model "Vikinga" uwidoczniający wewnętrzne urządzenie ra
kiety, wystawiony w jednym z planetariów 

wynosi tylko 90 kg. Gdy balon wykona swe zadanie i po
ciągnie "Deacona" na swój maksymalny pułap (zazwyczaj 
15 km), "Deacon" przychodzi do głosu. Ta mała przyczepka 
stratostatu, szybująca teraz pionowo ku górze już w 6 razy 
rzadszym powietrzu niż na powierzchni Ziemi, ciągnie za sobą 
niewielką skrzynkę z samopisami. W sierpniu 1953 r. balon 
"Rockoon" osiągnął rekordowy pułap 25 km, a "Deacon" star
tujacy na tej wysokości dotarł do wysokości 100 km. 

"Deacon" przebywa w górnej atmosferze godzinę, przez co 
silnie marznie. Utrudniałoby to w znacznym stopniu pracę 
aparatów samopiszących. Toteż skrzynka z robotami obserwu
jącymi posiada specjalny futerał z plastyku. Powietrze za
warte w futerale stanowi warstwę izolującą. Futerał jest 
z zewnątrz wyczerniony, by mógł korzystać z ciepła promieni 
słonecznych 112. tej wysokości już bardzo intensywnych. 

"Rockoony" są najtańsze. Ich koszt nie przekracza 350 000 
franków francuskich. "Aerobee" pociąga za sobą wydatek 
6 300 000 fr., "Viking" zaś około 70 000 000 fr. 

Ostatnio wprowadzono w użycie typ rakiety "Navy Pogo". 
Ma on długość 4,5 m. Startuje z wyrzutni zmontowanej na 
~ucie ciężarowym. Osiąga pułap 13,3 km. Powraca na Ziemię 
na aluminiowym posrebrzanym spadochronie. Ułatwia to od
szukanie miejsca jej spadku za pomocą radaru. 

Bazy startowe 
Prawie wszystkie opisane rodzaje rakiet wyrzucono z miej

~cowości White-Sands (szerokość geograficzna +32°). Jedynie 
trzy "Aerobee" startowały pod równikiem magnetycznym 
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Ziemi, gdyż przeznaczone były do pomiarów natężenia magne
tyzmu ziemskiego w górnych rejonach atmosfery nad równi
kiem oraz nasilenia promieniowania kosmictnego. Kilka "Roo
koon'• wzbiło się z Grenlandii, jeden "Viking" startował z są-
siedztwa równika na Pacyfiku, dwie .,Aerobee" z Zatoki 
Alaska. 

Rakiety wysokościowe we Francji osiągnęły pułap 135 km. 
Przeszkodą większych osiągnięć są zbyt skromne dotacje na 
cele naukowe w krajach zachodnich. O osiągnięciach wyso
kościowego rakietnictwa radzieckiego napH;zemy w osobnym 
artykule. 

Wszystkie opisane typy rakiet WYSOkościowych można uwa
żać za próbne rakiety astronautyczne. Przygotowujlł one prak
tycznie pierwszy etap podróży astronautycznych, tj. pokona
nie atmosfery ziemskiej. Jest to etap najtrudniejszy. W pu
stych przestrzeniach międzyplanetamych loty będą łatwiejsae. 

MARIA KARPOWICZ - Warszawa 

RUCHY GWIAZD W GALAKTYCE 
I. Ogólne wiadomości 

Pierwszy rzut oka na gwiaździste niebo w pogodną bez
księżycową noc przekonuje nas, że gwiazdy po niebie nie sę 
rozrzucone równomiernie. Istnieją miejsca bardzo zagęszczone 
oraz inne, gdzie gwiazd jest mniej lub nawet całkiem niewiele, 
Gdy dłuższy czas będziemy błądzić wzrokiem po niebie, uwagę 
naszą przyciągnie • jasny pas, zwany popularnie Drogą Mlecz
ną. Zaczyna się z jednej strony horyzontu, ciągnie się jasną 

nieregularną smugą poprzez całe niebo, by zniknąć pod hory
zontem z przeciwnej strony. Spojrzenie na Drogę Mleczną już 
chociażby przez niewielką lunetę pozwala dostrzec niezliczoną 
liczbę słabych gwiazd o rozmaitej jasności. 

Rzeczywistym rozkładem gwiazd w przestrzeni zajmowało 
się wielu astronomó'w. Jeszcze przed znakomitymi pracami 
Williama H er s c h l a (astronoma żyjącego w drugiej poło
wie XVIII i na początku XIX wieku) wysuwano przypuszcze
nie, że gwiazdy tworzą układ zblirony kształtem do olbrey
miej dwuwypukłej soczewki. Scisłe badania Herschla, tego 
znakomitego astronoma-praktyka, oparte na zliczeniach gwiazd 
w wybranych wycinkach nieba, potwierdziły w ogólnych za
rysach dawniejsze przypuszczenia. 
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Badania Williama Herschla, które rzuciły światło na ogólny 
kształt Galaktyki, oraz jego badania dotyczące ruchów gwiazd 
zapoczątkowały nowy dział astronomii - astronomię gwiaz
dową. 

Obecnie istnieją dwie metody badania Galaktyki: jedna 
statystyczna, oparta na zliczeniach gwiazd w pewnych wy
branych polach, oraz druga kinematyczna czy też dynamiczna, 
która bada ruchy przestrzenne gwiazd i innych obiektów 
w naszym układzie gwiazdowym oraz siły wywołujące te ruchy. 
Obie metody wzajemnie się dopełniają i kontrolują zgodność 
wyników otrzymanych za pomocą jednej i drugiej, czyniąc je 
tym pewniejszymi. 

Zanim przystąpimy do opisania prawidłowości w ruchach 
gwiazd, jaką jest rotacja, czyli ruch obiegowy naokoło środka 
Galaktyki, zajmiemy się ogólnie ruchami gwiazd. 

Galaktyka jest układem gwiazdowym tak złożonym, zawie
ra tyle elementów, że nie jesteślmy w stanie podać praw ruchu 
każdej gwiazdy oddzielnie, zajmujemy się raczej ich grupami, 
mówimy o tendencji poruszania się poszczególnej gwiazdy 
w ten lub inny sposób, pomimo że każda gwiazda ,w grupie 
może mieć jeszcze" pewien ruch indywidualny. 

Do początku wieku XVIII astronomowie nie przypuszczali, 
ie gwiazdy poruszają się w przestrzeni; nazywano je nawet 
"stałymi" w odróżnieniu od "gwiazd błądzących", czyli planet. 
Dopiero Edmund H a l l e y w roku 1718 zauważył, że dwie 
najjaśniejsze gwiazdy północnego nieba Arktur i Syriusz prze
sunęły się dość znacznie z położenia, jakie podane było w ka
talogu Ptolemeusza. W ten sposób Halley odkrył zjawisko, 
które nazywamy obecnie "ruchem własny'm gwiazd". Gwia
zdy, znane dotąd jako stałe, przestały nimi być, wykazały bo
wiem ruch po sklepieniu nieba. 

Ruchy własne są bardzo drobne, wynoszą zaledwie ułamek · 
sekundy na rok; niewiele znamy gwiazd, których roczne prze
sunięcia wynoszą kilka sekund łuku. Nic dziwnego zatem, że 
tak późno je odkryto. 

Znając ruch własny gwiazdy oraz jej odległość w dowol
nych jednostkach liniowych, możemy obliczyć jej przesunię
-cie w kilometrach. 

Ruch własny gwiazdy nie daje jednak pojęcia o całkowitym 
ruchu przestrzennym. Na jego podstawie możemy jedynie 

j 

l 
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wnioskować o jednej ze składoWych tego ruchu, składowej tzw. 
tangencjalnej, czyli stycznej do sklepienia nieba. W celu po
znania ruchu przestrzennego musimy jeszcze wyznaczyć skła
dową drugą, tzw. składową radialną - wzdłuż promienia 
widzenia. Bo wyobraźmy sobie, że gwiazda posiada ruch prze
strzenny dokładnie wzdłuż linii łączącej gwiazdę i obserwa
tora, w takim razie położenie jej na niebie nie zmieni się na
wet po upływie dość długiego czasu. Gdy zatem gwiazda nie 
wykazuje przesunięcia po sklepieniu nieba, nie można ieszcze 
na podstawie tego wnioskować, że nie porusza się w przestrzeni. 
Z drugiej zaś strony - gwiazdy posiadające jednakowe ruchy 
własne i znajdujące się na jednakowej odległości mogą w rze
czywistości mieć prędkości przestrzenne bardzo różniące się 
od siebie zarówno co do kierunku, jak i wielkości. Ilustruje to 
załączony rysunek. 
Wyobraźmy sobie dwóch 

obserwatorów obserwujących 
dwie gwiazdy. Obserwator A 
obserwuje gwiazdę l, obser
wator B - gwiazdę 2. Obaj 
stwierdzają, że prędkości tan
gencjalne ich gwiazd, obli
czone na podstawie jednako
wych ruchów własnych, są 
jednakowe. Obserwując na
stępnie przesunięcia prążków 
widmowych w obu gwiaz
dach, obserwator A stwier
dza, że jego gwiazda oddala 

1/~-b 
l ._ \. \ 

l vb ' , 

' ' ' ' 

~----------~Bf----------J 

Rys. l. Przesunięcie kątowe n~ f'fe
rze niebieskiej nie określa ca'kowi
tej prędkości gwiazdy, nawet g1y 

znamy jej odległość. 

się z pewną małą prędkością, którą ilustruje strnłka a na 
rysunku. Obserwator B stwierdza, że jego gwiazda zbliża 
się z dużą prędkością, przedstawioną na rysunku przez 
strzałkę b. Na podstawie obserwacji obliczają następnie pręd
kości przestrzenne obu gwiazd i otrzymują dla gwiazdy l 
prędkość V n - względnie niewielką, dla gwiazdy zaś 2 -
prędkoŚĆ przestrzenną Vb - dużą, pomimo jednakaw 7Ch 
zaobserwowanych ruchów własnych. Kierunki tych prędk:)ści 
są również różne. Z rysunku łatwo widzieć, że przyczyną roz
maitych kierunków nie jest położenie gwiazd w różnych stro
nach nieba. 

Pierwszą prawidłowością, jaką odkryto w ruchach gwiazd, 
było odkrycie w połowie XVIII wieku przez B r a d l e y a 
ruchu gwiazd, który spowodowany jest ruchem n;-J.szego 
Układu Słonecznego w kierunku gwiazdozbioru Herkulesa. 
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Przypuszczenie, że Słońce porusza się w przestrzeni podobnie 
jak inne gwiazdy, było całkiem naturalnym wnioskiem wy
nikającym z faktu, że jest ono jedną z wielu milionów gwiazd 
tworzących nasz układ gwiazdowy. W ten sposób ruchy gwiazd 
byłyby tylko ruchami paralaktycznymi. Tak np. gdy jedziemy 
.amochodem prostą szosą wysadzaną po bokach drzewami, te 
wydają si~ rozbiegać od kierunku, w których jedziemy. Gdy 
z kolei obejrzymy się poza siebie, drzewa będą się wydawały 
:Jbiegać jak gdyby w jeden punkt, znajdujący się daleko 
Sdzieś na horyzoncie. 

Poszukiwania miejsca, od którego rozbiegają się kierunki 
mchów własnych, oraz miejsca, ku któremu zbiegają się, do
prowadziły do wykrycia ruchu Słońca ku apeksowi. 

Minęło prawie sto lat od chwili tego odkrycia i w tym okre
sie nie dostrzegano innych prawidłowości w ruchach gwiazd. 
Przypuszczano, że odchylenia przesunięć poszczególnych gwiazd 
orlł ruchu obserwowanego, wywołanego ruchem Słońca, mają 
charakter czysto przypadkowy i najzupełniej chaotyczny. 

Dopiero w początku XX wieku w roku 1904 astronom ho
lenderski J. C. Kap t e y n ogłosił pracę o odkryciu dwóch 
prądów gwiazdowych, do któr~go doszedł badając ruchy wła
:me gwiazd w rozmaitych wycinkach nieba. Kapteyn przypu
S2'czał, że ruch Słońca ku apeksowi wpłynie w ten sposób na 
ruchy własne gwiazd, że w każdym takim wycinku będzie si~ 
obserwować pewien uprzywilejowany kiP.:runek ruchów. Tym
czasem w każdym wycinku nieba otrzy-.nał nie jeden, lec~ dwa 
kierunki i żaden z nich nie zgadzał si.ę z kierunkiem, w jakim 
poruszają się gwiazdy na skutek ruc'.m Słońca. Kierunki uprzy
wilejowanych ruchów z każdego V'. ycinka, naniesione na globus 
niebieski, przecinają się w dw'Jch różnych punktach, które 
Kapteyn nazwał werteksami prądów. Leżą one w Drodze Mlecz~ 
nej w punktach średnicowo przeciwnych. 

Odkryte prądy gwiazdo· ne Kapteyn porównał do rojów ko
marów lub małych mUS?' _ek. Każda muszka porusza się we
wnątrz roju w sposób najzupełniej przypadkowy, rój jednak 
jako całość przesuwa r .dę w jakimś jednym kierunku. Oba roje 
wzajemnie się przeni' .l[ają. Ruch Słońca ku aspektowi byłby po
dobny do ruchu ir ..tdywidualnego oddzielnej muszki w takim 
:J"Oju. 

Prądy czy t eż strumienie Kapteyna wywołały duże zainte
~wa.nie wl ,ród astronomów. Zacz~ ukazywać si«: liczne 
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prace na temat ruchów gwiaz
dowych. Prowadzono wiele 
dyskusji na łamach czasopism 
naukowych na temat nowych 
odkryć i możliwości ich inter
pretacji. Powstawały teorie, 
które starały się nadać for
mę matematyczną obserwo
wanym ruchom. Astronomia 
gwiazdowa stała się obok 
astrofizyki jedną z najbar
dziej atrakcyjnych i rozwi
jających się działów astro
nomii. 

Dalsze badania ruchów 
gwiazdowych z zastosowa
niem najnowocześniejszych 
środków obserwacyjnych do

o. 
/ 

---.-. 

Rys. 2. Takie figury otrzymał Kap
teyn proWiaJdząc ze środka każdego 
z wycinków nieba odcinki o długości 
proporcjonalnej do liczby gwiazd 
poruszających się w danym lcierunku. 
Połączone końce tych odcinków daj~ 

właśnie tzw. figurę Kapteyna 

prowadziły do wykrycia osobliwości w ruchach, którą nazwano 
"asymetrią ruchów gwiazdowych". 

N a czym polega owa asymetria ? 

Otóż jeśli rozpatrywać będziemy kierunki ruchów w pew
nym elemencie przestrzeni, to okaże się, że są ,me !Ozłożone 
symetrycznie we wszystkie strony jedynie dla prędkoki mniej
szych niż pewna graniczna. Obiekty, posiadające prędkości 
przestrzenne większe od niej, jak gdyby unikały części Drogi 
Mlecznej. Dobrze ilustruje ten stan wykres zrobiony przez 
holenderskiego astronoma O ort a w roku 1928. Oort w ukła
dzie współrzędnych prostokątnych na płaszczyźnie Ha osi po
ziomej odkładał długość galaktyczną, na osi pionowej ilość 
gwiazd o prędkości większej niż 80 km/sek. 

Cechą charakterystyczną gwiazd o dużej prędkości jest fakt, 
że nie ma ani jednej gwiazdy z prędkością ponad 65 km/sek., 
skierowaną w stronę nieba pomi~dzy 10° a 100° długości ga
laktycznej. Gwiazdy o dużych prędkościach jakby unikają po
ruszania się w tym kierunku. 

Drugą cechą charakterystyczną gwiazd, zwanych z powodu 
dużych prędkości przestrzennych gwiazdami "szybkimi", jest 
to, że wyznaczone na ich podstawie położenie apeksu różni si~ 
znacznie od wyznaczenia poprz>dniego. Apeks wynikający 
z ruchu gwiazd szybkich znajduje się nie w Herkulesie, lecz 
Cefeuszu. 

L-~-----------------------------------------------------------------------~ 
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Rys. 3. Wykres ilustrujący tzw. asymetrię ruchów gwiazd 

' 

Rys. 4. Obiekty z pn~dkości.ami przewyż~zającymi 65 km/sek wykazują 
asymetrię. Unikają jakby ruchów w· pewnych określonych kierunkach. 

Obiekty o dużych prędkościach, które wykazują asymetrię, 
należą do rozmaitych grup (obecnie mówimy: do rozm::titych 
podsystemów) , a więc są to cefeidy krótkookresow<', gwiazdy 
zmienne długookresowe późnych typów widmowych, gromady 
kuliste i wreszcie mgławice pozagalaktyczne. 

Przedstawione wyżej osobliwości w ruchach gwiazdowych 
znalazły wytłumaczenie w 1'eorii ruchu obeotowego G::tlaktyki, 
o czym będzie mowa w następnym numerze "Uranii··. 
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KRONIKA 

Posiedzenie Żespołu Historii Astronomii Polskiej 

Dnia 6 października 1955 r. odbyło się w Jędrzejowie drugie z kolei 
posiedzenie Zespołu Historii Astronomii Polskiej Akademii Nauk, który 
UKonstytuował się we Wrocławiu na zjeździe w dniu 10 maja 1955 r. 

Przedmiotem obrad było ustalenie szczegółowego planu prac na rok 
1956, a szkicowego programu działania na najbliższe pięciolecie. Głów
nym zadaniem Zespołu ma być opracowanie historii polskiej astronomii 
od czasów najdawniejszych do najnowszych. Jest to praca ogromna i wy
magać będzie żmudnych badań monograficznych. Badania utrudnia oko
liczność, że w czasie ostatniej wojny zostało spalone archiwum Obser
wator:um Warszawskiego. Głównym redaktorem historii astronomii zo
stał obrany jednogłośnie prof. Eugeniusz Rybka, który będzie ściśle 

wspólpracował z prof. Aleksandrem B i r k e n m a j e re m . Profesor 
Rybka zaapelował do starszych astronomów polskich o spisywanie wspom
nień, zwłaszcza o nieżyjących już astronomach. Historia astronomii pol
sk:ej mało była dotychczas uprawiana i posiada olbrzymie luki. 

Drugim zadaniem Zespołu będzie wydanie w ciągu najbliższych dwóch 
lat obszernego albumu, bogato ilustrowanego zdjęciami fotograficznymi, 
na wzór wydanego przez Czechosłowację dzieła Astronomia w (eskosto 
wensku, który dałby przegląd polskich zdobyczy w zakresie astronomii 
oraz posiadanych przez nas zabytków z tej dziedziny. Album taki, odpo
wiednio wydany, odegra niezawodnie większą rolQ w prop3gandzie 
nauki polskiej za granicą. 

Jest pożądane, aby w obu publikacjach zostały również należycie 

uwzglQdnione dzieje i zdobycze naukowe wybitniejszych miłośników, jak 
np. dra Jana J Q dr z ej e w i c z a czy dra Feliksa P r z y pko w s k i e g o 
oraz historia ruchu popularyzatorskiego, który w Polsce posiada już swe 
piękne karty. 

Na jQdrzejowskim zebraniu obecni byli niemal wszyscy naukowcy 
interesujący siQ dziejami astronomii w Polsce, a mianowicie: prof. H. 
Barycz, prof. A. Birkenmajer, mgr. J. Dobrzycki, prof. M. 
Kamieński, prof. T . Olczak, dr. J. Pagaczcwski, dr. T. 
Przypko w ski, mgr. P. Rybka, prof. J. W i t k o w ski oraz prof; 
Wł. Z o n n. Obrady odbyły się pod przewodnictwem prof. Eugeniusza 
Rybki. Pg. 

Zmiany barwy, Wenus 

Charkowscy astronomowie N. B a r a b a s z e w i A. C z e k i r d a zau
ważyli, że barwa Wenus zależy od jej fazy. Zmian nie można zauważyć 
bezpośrednio okiem, zwłaszcza że zachodzą powoli z dnia na dzień, wy
kazują je jednak wyraźnie ścisłe pomiary. 

Teoria przyczyn fizycznych, mogących te zmiany powodować, nie 
została dotychczas opracowana. W każdym razie idzie tu o zależność 
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między zdolnością odbijania promieni Słońca przez atmosferę Wenus 
a kątem, pod jakim promienie padają. Zmianx barwy zdają się potwier
dzać istnienie w atmosferze Wenus pyłowych stałych cząstek o rozmia
rach rzędu długości fali świetlnej. 

{Wg "Uczonyje Zapiski", Charków, tom XII, str. 5]. 
K. R. 

O moiliwoścł dziennych obserwacji rwłazd 

Rozpowszechnione jest mniemanie, że z wnętrza kominów fabrycz
nych, z dna głębokich studzien lub szybów kopalnianych można w dzień 
widzieć gołym okiem jaśniejsze gwiazdy przechodzące w pobliżu zenitu. 
Ostatnio przeprowadzono na ten temat szereg doświadczeń. Między 

innymi próbowano zaobserwować Wegę (Om,l4) i Polluksa (lm,21) z dna 
komina o wysokości 72 m. Próby te dały wynik negatywny. 

Problem polega tu w zasadzie na możliwości dostrzeżenia punktowego 
źródła światła na jasnym tle. Wpływać na to mogą czynniki : fizyczny 
i fizjologiczny. Czynnik fizyczny istniałby, gdyby komin w bliżej n ie
określony sposób zmieniał jasność powierzchniową lub barwę wycinka 
nieba widocznego przez otwór. Celem stwierdzenia tego efektu porówny
wano jasność okołozenitalnego wycinka nieba, widzianego raz poprzez 
komin wysokości 48 m, raz na zewnątrz tego komi01a. Porównanie prze
prowadzono fotoelektrycznie, używając komórki światłoczułej i foto
iraficznie - na filmie zwykłym i kolorowym, dla różnych odległości 

zenitalnych Słońca. Zadną z metod wyraźnych różnic ani jasności, ani 
barwy nie stwierdzono. Bardziej prawdopodobny wydawał się wpływ 

czynnika fizjologicznego : ograniczenie jasnego nieba do niewielkiego 
skrawka zmienia stopień adaptacji oka; oko staje się bardziej czułe na 
słabe świecenie, co powinno zwiększyć możliwość dostrzeżenia gwiazdy. 
Dla sprawdzenia tego obserwowano Polluksa o zmroku na jeszcze dośl

jasnym niebie. Tym razem wynik próby był przeciwny do oczekiwanego: 
Polluksa łatwiej było dostrzec na otwartym niebie niż poprzez komin, 
mimo identycznych pod innymi względami warunków. 

W ten sposób wykazano, że za dnia gołym okiem gwiazd dostrzec nie 
można. Natomiast dość łatwo jest w pewnych okresach obserwować We
nus osiągającą jasność --4m,3, co być może wpłynęło na powstanie owego 
niesłusznego przekonania. 

[J. Opt. Soc. Am. 45, 482 (1955)] . 
Ad. 

Eksces wschodni czy zachodni plam słonecznych 

W referacie, wygłoszonym w końcu września na konferencji astro
fizycznej w Krymskim· Ob~rwatorium, delegat węgierski L. D e s z ó zre
ferował wyniki swoich badań nad ekscesem ilości plam na jednej z połów 
tarczy słonecznej. Uwzględnił on wiek plam i w wyniku obliczeń stwier
dził, że plamy młode wykazują eksces wschodni, stare eksces zachodni, 
a średnio obie połowy tarczy są prawie jednakowo usiane plamami 
l eksces nieomal znika. i:fekt ten je1t około lO-krotnie większy przy 
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podziale plam na irupy jednakowego wieku, niż wtedy, gdy bierzemy 
wszystkie plamy niezależnie od wieku. Jak wi·adoml9, na temat ekscesu 
Uości plam na Wschodniej czy zachodniej połowie tarczy słonecznej uka
zuje się ciągle wiele prac, także i teoretycznych, usiłujących wyjaśnić to 
zjawisko. Omawiane wyniki D e s z ó wskazują na to, że nie czas jeszcze 
na teorię, gdy samo zjawisko nie jest jeszcze ilościowo dostatecznie do
kładnie poznane. Pomysł podziału na grupy różnego wieku może istot
~e przynieść decydujące wyniki, które dopiero pozwolą budować jakieś 
teoretyczne uzasadnienia. 

J. m-r. 
Z dokładnością do kilku sekund 

W Polsce (głównie w Obserwatorium Krakowskim) obserwuje się 
masowo zmiany blasku gwiazd zaćmieniowych. Jak wiadomo, są to ciasne 
systemy gwiazd podwójnych wzajemnie się okrążających, z osobna w te
leskopach niedostrzegalnych. Dla obserwatorów ziemskich przesłaniają 
się nawzajem w regularnych odstępach czasu. Cel tych dostrzeżeń sta
nowi śledzenie zmian długości periodów następowania zaćmi·eń. Przy
<:cyną tych zmian może być tzw. ruch linii absydów orbity ciał składo
wych, obieg całego układu dokoła niewidocznego ciała trzeciego lub -
przy małej odległości od siebie obu ciał - przypływ materii gazowej 
z jednej gwiazdy do drugiej. Nadmienimy, że gwiazdy tego typu odgry
w!llią ważną rolę w badaniach Kosmosu. 

Dokładność wyznaczenia momentów minimum blasku zależna jest 
od metody obserwacyjnej. Najmniejszą dokładność daje metoda Arge
landera, potem idzie fotometr wizualny i fotometr fotoelektryczny. Ostat
nio F. L e n o u vel w Obserwatorium St. Mich e l we FraniCji wyznaczył 
moment minimum gwiazdy X Trianguli z dokładnością kil~u sekund. 
Stanowi to swego rodzaju rekord precyzji obserwacyjnej w tej dziedzi
nie. Fosługiwał się on fotometrem fotoelektrycznym z automatyczną 

rejestracją. 

Lecz nie jest ważna dokładność wyznaczania mm1mum wyrażona 

w sekundac~, lecz w procentach długości periodu. Oto parę liczb z tej 
dziedziny: 

~ 
<> Srednl błąd 

Obserwator Metoda E 
minimum 2ródło ·CJ -· ..,c;: 

o ·- w •1. periodu 
o:< E 
--

R. Szafraniec Argelandera 82 0,50 Aa, C, V, 5-6 
S. Piotrowski 1 Fotometr foto-

elektryczny 

A. Strzałkawski bez rejestrac. 24 0,11 Aa, C, IV, 129-13~ 

P. Lenouvel Fotometr foto- l 0,07 Transa1c. Inter. 

elektr. z rejestr. Astr. Union, 
Vol. VIII, 748 
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Liczby tabeli obrazują dokładność otrzymywanych wyników roznymi 
metodami obserwacyjnymi. Opierają się na materiale fragmentarycznym. 

J. G. 

KRONIKA P . 'J' M. A. 

Planetarium i Obserwatorium Ludowe w Warszawie 

Po pięcioletnich zabiegach {pierwsze pismo w tej sprawie wniesiono 
do Centralnego Biura Studiów i Projektów Budownictwa Komunalnego 
w 1951 r.) dnia 15. IX. 1955 r. prezes Koła Warszawskiego PTMA oraz 
kierownik sekretariatu podpisali jako przedstawiciele przyszłych użyt
kowników założenia projektowe Planetarium i Obserwatorium Ludowego 
im. M. Kopernika w Warszawie. Założenia te obejmują 51 stron maszy
nopisu i są owocem długich studiów ze strony Zarządu, głównie Pre
zydium Koła. Po paroletnich staraniach uzyskano równocześnie lokali
zację obu obiektów w miejscu najlepszym, ]akie ma na ten cel Warszawa: 
w górnym Ujazdowie na skarpie dawnego szpitala wojskowego. Teren 
posiada bogate zadrzewie:::tie, co jest dla przyszłego obserwatorium bardzo 
ważne. Łączy się bezpośrednio z parkami: Ujazdowskim i Sobieskiego, 
które obecnie stanowią integralną część Centralnego Parku Kultu:y 
i Wypoczynku. Zespół obu placówek astronomicznych będzie stanow:ł 

ważny element składowy Parku. 

W przygotowaniu jest rozpisanie wolnego konkursu na projekt ze
społu. W najbliższym terminie przewidziane są wiercenia badawcze 
grunt~. Budowa obiektów ma być ukończona w r. 1959. Planetarium 
otrzyma wyposażen'e w normalny aparat projekcyjny Zeissa, obserwa
torium zaś. będzie mieć 3 stosunkowo duże, już nie amatorskie narzędzia: 
65-ccntymctrowy teleskop zwierciadłowy, 35-centymctrowy refraktor (oby
dwa zeis.sowskie) oraz 35-centymetrowy teleskop zwierciad owy, zbudo
wany w warsztatach PTMA. Ponadto dla rzesz młodzieży zainstaiuje się 
10 sztuk przenośnych nicwielkich teleskopów zwierciadłowych o średnicy 
15 cm również produkcji PTMA. 

Przed kołem warszawskim PTMA, najliczniejszym w Polsce, otworzą 
się nowe, pelne warunki pracy. 

J. Gadomski. 

OBSERWACJE 

Gwiazdy zmienne 

Dług ie wieczory lutowe są bardzo dogodne dla obserwacji gwiazd 
zmiennych. Jak wykazują dotychczasowe doświadczenia warszawskich 
obserwatorów, od 10 do 15 wieczorów można wykorzystać na obserW-a
cje. Warunki są szczególnie dogodne dla obserwacji gwiazd zaćmienio-. 
wych które wymagają kilku godzin obserwacji podczas minimum bla
sku. Z gwiazd zaćmieniowych mamy do obserwacji: ~ Per (mapka 
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w "Uranii", 1955, nr 10), RZ Cas (mapka w nrze 6, 1955), R CMa (mapka 
w te l , 1956). Możemy jeszcze obserwować czwartą gwiazdę zmienną 
zać ieniową, a mianowicie WW Aur. Gwiazda ta znajduje się w pobliżu 
cef 'dy RT Aur i jest zaznaczona na mapce okolicy tej gwiazdy zamie
szczonej w listopadowym numerze "Uranii" z ubiegłego roku. Przy ob
serwacjach należy używać tych samych gwiazd porównania co przy ob
serwacjach RT Aur. Dogodna do obserwacji seria m in imów tej zmien- • 
nej zaćmieniowej nastąpi w marcu br. W lutym natomiast tylko jedno 
minimum nadaje się do obserwacji. Przewidywane momenty minimów 
wszystkich wymienionych zmiennych zaćmieniowych są podane przy 

· końcu działu. 
Jak zapewne spostrzegli uważni Czytelnicy, określenie "m inimum 

blasku'' jest używane w dwóch znaczeniach. W jednym z nich term·n 
ten oznacza moment najmniejszego blasku gwiazdy zmiennej zaćmie
niowej, w drugim zaś cały przebieg zmian blasku takie j gwiazdy od jasno
ści maksymalnej do minimalnej . Właściwsze jest pierwsze znaczenie tego 
terminu, drugie natomiast używane jest dla skrótu. Po 'prostu, zamiast 
mówić: obserwacje zmian jasności gwiazdy w pobliżu m inimum b lasku, 
używa się określenia: obserwacje minimum blasku. Przy okazji omów1ę 
szczegółowo · zmiany blasku gwiazd zaćmieniowych. Przy obserwacjach 
bowiem dobrze jest zdawać sobie sprawę z tego, jakim zjaw.skom od
powiadają obserwowane zmiany blasku. Jak już wsrominaliśmy (, Ura
nia" 1955. nr 6) , zmiany blasku gwiazd zaćmieniowych są wywołane 
wzajemnym zakrywaniem się 
dwóch gw~a,zd-składn.ików u
kładu podwójnego. W zależ
ności od cech fizY'cznych obu 
gwiazd (zwykle różnią się one 
wielkością i jasnością) onz 
położenia względem obser"l\Ta
tora ziemskiego ich orbity, 
obserwowane przebiegi zmian 
blasku będą miały różny cha
rakter. Poniżej zamieszczamy 
dw.a rysunki uproszczonych 
krzywych blasku gwiazd za-
ćmien::Jowych. Na pierwszym Rys. l. 
z tych rysunków mamy sytua-
cję, w której oba składniki układu podwójnego poruszają s!ę po 
orbicie kołowej, tworzącej niewielki kąt z płaszczyzną widzen ia (g5rua 
część rysunku). Dolna część rysunku przed;;tawia ob 3erwow:m e w ta
kim przypadku zmiany blasku. Widać, że występują wte::ly dwa 
zaćmienia czę.kiowe: jedno podczas którego duża, ale posiadająca 
mniejszą jasność powierzchniową gwiazda B zakrywa czc;śc:owo mniej
szą, ale jaśniejszą gwiazdę A (na krzywej blasku mamy wtedy dość 
głębokie, tzw. minimum główne), oraz drugie gdy gwiazda A przesłania 
gwiazdę B (obserwujemy wtedy niewielkie zm.any blasku tzw. m ;ni
mum wtórne). Ze względu na to, że orbita układu jest ko_ow.a., min:mum 
główne i wtórne jest oddzielone takim samym odstępem czasu (syme
tryczne). Jeżeli obie gwiazdy są jednakowej wielkości i jasności, to mi
nimum główne i wtórne jest jednakowo głębokie. W przypadku gw:a
zdy WW Aur omawianej powyżej oba składniki są bardzo podobne pod 
względem wielkości i jasności, minimum wtórne jest wobec tego pra
wie tak głębokie, jak m inimum główne: normalny blask gwiazdy 5m,6, 
jasność w minimum głównym 6m,2, w minimum wtórnym 6m,l (wg 
B. Kuk ark i n a). 
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Inny przypadek przedstawia rysunek drugi. Tu kołowa orbita układu 
znajduje się w płaszczyźnie widzenia i wskutek tego dla obserwa~ra 
ziemskiego podczas obiegu gwiazd występują zaćmienia całkowite lub 

Rys. 2. 

obrączkowe (góma część 
rysunku). Krzywa blasku 
ma wtedy charaktery
styczny wygląd: w obu 
minimach występują 
"płaskie dna" odpowia
dające czasowi trwania 
zaćmienia całkowitego 
lub obrączkowego. Łącz
ny c2las trwania zaćmie
nia częściowego i całko
witego jest zwykle ozna
czany literą D, naro
miast czas trwania 
zaćmienia całkowitego 

przez d (czas trwania płaskiego dna). W krzywych zmian blasku wymienio
nych powyżej gwiazd zaćmieniowych: WW Aur, RZ Cas, R CMa i ~ Per 
płaskie dno nie występuje, a więc d=O. 

W przyszłości omówimy jeszcze inne efekty wywierające wpływ 
na przeb;eg zmian blasku gwiazd zaćmieniowych. Takimi efektami są 
na przykład eliptyczność orbity i przyciemnienie brzegowe gwiazd. 

Oprócz gwiazd zaćmieniowych mamy do obserwacji w.iele cefeid: RT 
Aur, SU Cas, W Gem, T Mon, 5 Cep ~Gem. Mapki okolic tych gwiazd 
były zamieszczone w "Uranii" z ubiegłego roku. Możemy również ob
serwować kilka gwiazd nieregularnych jak: a Cas, v Cas, tJ. Cep, n Gem, 
BL Ori, S Mon. Gwiazdy te zaznacZiłne były na mapkach okolic innych 
gwiazd zmiennych, zamieszczanych w ubiegłym roku w "Uranii" (pah 
wykaz w numerze grudniowym). Obserwacje tych gwiazd należy wy
konywać podobnie jak długookresowych codziennie i jak najczęściej. 

· W jednym z najbliższych numerów poświęcimy nieco miejsca na do
kładniejsze omówien;e znaczenia obserwacji tych gwiazd. 

Wielu obserwatorów nawiązało ostatnio kontakt z Sekcją Obser
wacyjną PTMA. Cieszy nas, że ruch obserwacyjny w Polsce nabiera 
właściwego rozpedu. Między innymi dwaj miłośnicy z Łodzi Andrzej 
B i ::: k u p s k i i Zbigniew W i e c z o r e k nadesłali do nas bardzo sta
rannie wykonane obserwacje gwiazd: ~ Lyr, n Aql, () Cep, ,.... Cep. Nie
które z tych obserwacji ukażą się w "Uranii". Obu obserwatorom dzię
kujemy za współpracę. 

Poniżej podajemy efemerydy gwiazd zaćmieniowych na luty 1956 r. 
(podane są przybliżone momenty najmniejszego blasku, czas środkowo-
europejski). 

WW Aur (obserwować około 3 godziny przed i po minimum blasku, 
D = 6h,4) I 30d22hOOm, II lOdOh30m. 

RZ Cas (D=4h, 8): II. Id2Qh30m, 3dlh15m, 7d20hOOm, 9dOh30m, 13dl9h30m, 
14d24hOOm, 19d19hOOm, 20d23h30m, 25d18h15m, 26d23hQQm. 

R CMA (D= 4h): II 7d18h30m, 8d21h45m, 15d17h30m, 16d20h45m, 
17d24hOOm, 24dl9h30m, 25d22h45m. 

B Per (D = 9h,8): II 2dlh30m, 4d22h15m, 7d19hOOm, lOd16hOOm, 
24d24hOOm, 27d19h45m. 

Andrzej Wróblewski 
Sekcja Obserwacyjna PTMA 

Warszawa 
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Meteor)' 
W lutym promieniuj!\ meteory z roju o radiancie: 
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Rys. l. Okolice przypuszczalnego radiantu meteorów związanych z · ko
metą 1941 II (do obserwacji teLeskopowych) 
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W dniach 17 i 18 lutego 1954 r. A. P a c h o l czy k zauważył 4 meteory 
teleskopowe. promieniujące z radiantu o współrzędnych rekt. 22 h 05 m, 
dekl. + 22° 5 ("Urania", 25, 255, 1954). Prowizoryczna paraboliczna orbita 
roju o tym rad'ancie wykazuje zgodność z orbitą komety 1951 II. Praw
dopodobne jest zatem kometarne pochodzenie radiantu. Niestety z po
wodu złych warunków atmosferycznych w okolicach Warsz~wy autor 
nie mógł potwierdzić obserwacyjnie w 1955 roku istnienia roju o tym 
radiancie. 

W związku z tym prosimy obserwować w okresie bliskim 17 lutego 
1956 r. niebo w okolicy przypuszczalnego radiantu. Obserwacje te będą 
trudne z tego powodu, że radiant znajduje się nisko nad horyzontem. 
Powyżej zamieszczamy mapę okolic przypuszczalnego radiantu do obser
wacji teleskopowych. Mapa ta sporządzona wg W e b b a zawiera gwiaz
dy do 10 wielkości. 

P. Wanda P i e t ruch a (Kraków) nadesłała wyniki obserwacji me
teorów, dokonanych w dniach 19, 20 i 25 września 1955 roku. Ogółem 
zauważyła w ciągu 4 godzin obserwacji 6 meteorów. w tym dwa nale
żące do roju beta Tri, a jeden do roju chi Peg. Wszystkie zauważone 
meteorv był:v b i ałe i miały niewielki czas przelotu. 

P . Henryk N o w ak (Gliwice) opisał zauważony przelot bardzo ja
snego boHem (-6 mg.) w dniu 10 sierpnia 1955 r. Dane dotyczące bolidu 
obserwowanego przez p. Władysława Kos i b ę w dniu 5 września 1955 
roku przysłał p. Jan Sikorski (Rzeszów). Obie te obserwacje będą 
zamieszczone w "Spisie bolidów ... '' w czerwcowym numerze "Uranii", 

W dniach 17 sierpna i 8 września 1955 roku p . Werner P i g u 11 a 
(Zabrzc-Grzybowice) zaobserwował 13 meteorów. Dokładniejsze spra
wozdanie z tych obserwacji będzie opublikowane później. 

Andrzej Pacholczyk 

PRZEGLĄD WYDAWNICTW 

Nowe wydanie przez PTl\fA obrotowej mapki gwiaździstego nieba 
Nowe V'{ydanie Obrotowej mapki gwiaździstego nieba· (1955 r.) różni 

się wiele od poprzedniego. Ruchoma tarcza jest koloru czarnego, gwia
zdy - białego, a kreski łączące gwiazdy w gwiazdozbiory są niebieskie. 
Na tarczy jest oznaczona Droga Mleczna, równik galaktyczny, ważniejsze 
mgławice i gwiazdy nowe. Wszystko to czyni estetyczne wrażenie, bo 
kolory są kontrastowe, a sama mapka jest bogatsza w porównaniu z po
przednim wydaniem o szczegóły wymienione wyżej. Objaśnienie jest jasne. 
Wprawdzie pewne rzeczy nie są wyjaśnione, np. co znaczy M31 lub 23h, 
ale to nie przeszkadza, bo zmusi zainteresowanego do zajrzenia do ja
kiejś innej książki, np. Astronomii ogótnej E. Rybki. 

Ogólnie należy podkreślić staranne wydanie mapki. 
Zofia Maśtakiewicz 

Eustachy B i a ł ó b o r ski - Sztuczny księżyc (Iskry 1955, str. 164) 
Książka ta niewątpliwie jest wartościową pozycją w literaturze popu

larnonaukowej. Napisana jest we właściwy autorowi przystępny i intere
sujący sposób. Szkoda tylko, iż autor nie wspomina o nowszych zdoby
czach i projektach w tej dziedzinie (np. projekt sztucznego satelity 
"Mouse" i zapowiedź ZSRR i USA o budowie pierwszych sztucznych 
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-satelitów już w 1957 roku), a poza tym autor poświęca omówieniu zagad
nienia właściwie tylko str. 91-138, a pierwsze 90 stron stanowi wprowa
-dzenie, przez co czytelnik odr. osi wrażenie, iż g· ówny temat został po
traktowany jakby drugoplanowo. Bardzo pożyteczny jest dodatek mate
matyczno-f:zyczno-astronomiczny, gdyż zawiera ścis e uzasadnienie więk
szości omnw:anych w tekście zagadnień i podanych liczb. Na zakoń
czen:e podaje; kilka dostrzeżonych w tekście b ędów: 

Str. 6. w. 21-22 - autor p:sze, iż sztuczny księżyc będzie swego ro
dzaju planetą ob:egającą Zi(mię, jest to nies~uszne, gdyż planetarni 
nazywamy c:a'a n:cbieskie typu Ziemi ob:egające Słońce, a ciała 
niebieskie ob:egające planety nazywamy po prostu satelitami lub księży
cami. 

Str. 12, w. 25 - nie wiem, które z księżycowych mórz autor nazywa 
Morzem C:cniów, a i Góry Kopern:ka nie ma na Księżycu - jest tylko 
Krater KoJ; e::'nika. 

Str. 67, w. 13-15- autor pisze, iż rak:eta przy powrocie na Ziem~ę zu
iywa tyleż paliwa na hamowanie, ile zużyła na start w górę. Jest to nie
s'uszne, g 'lyż rakieta wracając na Ziemi ę waży mn:ej niż przy starcie 
(o ilość p8Ewa zużytą na star-t). tak w:ęc na hamowanie wystarczy już 
mniejsza ilość p1.l:wa niż na start. 

Str. 11- 114 - autor pi ze, iż można będz' e wystrzeliwać sztuczne 
satelity z dz:ał. Sądzę . iż na to od razu można odpow:edzieć przecząco, 
gdyż nawet przy szybkości wylotu z lufy 8 kmisek pocisk natychmiast 
ne. skutek tarcia powietrza i jego ad iabatycznego sprężania tak się roz
gncje, 'ż spotka go los meteoru, a co dopiero mów:ć o większych szyb
kościach , a takie przcc:ci. trzeba by rozw:nąć. aby pokonać opór po
wietrza, który gwałtown ic będz : e zmniej szał szybkość pocisku. 

Str. 131, w. 17 - rutor pisze, i ż im dalej od Z '>em i, tym sztuczny 
ks:ężyc może obracać s!ę rowolnicj. Nalcża'oby chyba powiedzieć, iż 
sztucz y księżyc może obiegać Zicm · ę z mniejszą szybkością, a nic obra-
cać Eię. 

Str. 131, w. 24-~5 - autor u i ywa zwrotu ,. ,dalszy promień orb:ty". 
Nalcl:l' łoby chyba wyrazić się ,,d 'ui.szy promień orb ity". 

S l.r. 149, w. 17 - r.u ' o" r o1aJc, i ż p 'l l"wo przy spalan:u się znika . 
.Jest to bardzo nicz::-ęcznc sformu'owanie, gdyż paliwo przy ~p ;1l:l111.ill zm!e
nia tylko swój stan chemiczny, a spaEny równ'cż nie zp, :kają, tylko roz
prasz:-> j;;j sic: w otaczającej przestrzeni. Lepiej byl.o napisać "opuści ra
kietę". 

A. Marks 

PYTANIA ODPOWlEDZI 

•t::zy rolt ~wiatla liczy się według roku gwiazdowego czy zwrotnikowego? 

(Odpowiedź na pytanie ob. A. Danowskiego z Warszawy) 

Rok &w:aua nie jest jakąś podstawową jednostką w astronomii. Określa
my n·m or:cntacyjn:e cdlcg.cści gwiazd i mg'aw:c, wyznaczane z d cktad
nośc:ą n:ewielką w porównaniu z dokładnością np. ash·onom:i pozycyjnej. 
Z dcLn:cji roku światla wynika, że opiera się on o dwie zasadnicze 
wielkości: prędkość świat'a i d'ugość roku. Przyjmując za pods1J3.wę 
rachunku rok juliański (równy 365,25 dn') otrzymujemy l rok światła = 
'9,460. 1012 km. Oparcie się o rok gwiazdowy lub zwrotn:kowy zmieniloby 
-tę wartość zaledv.-:e o 0,00002. 



URANIA 

Dużo większe znaczenie ma w określaniu odległości inna jednostka:
parsek. Jak wiadomo, jest to odległość, z której promień orbity Ziemi. 
widać pod kątem l", tzn. dla której paralaksa równa jest sekundzie (stąd 
też i nazwa par-sek). Liczbowo odległość wyrażona w parsekach równa 
w:ę odwrotności paralaksy, którą otrzymuje się - przynajmniej dla 
najbliższych nam gwiazd - bezi:ośrednio z pomiaru. l parsek = 206 265-
jedn. astronomicznych = 3,08. 1013 km. Rok światła równy jest więc· 

0,307 parseka. 

J. D. 

Z KORESPONDENCJI 

Małe rozbieżności 

Gdy czytamy Przewodnik po niPbie gwiaździstym dra J. P a g a
e z e w s k i e g o rzuca się w oczy bł<;dny podpis pod ryc. 30 na str. 6L 
Otóż ten twór kosm'czny to rzrkomo m~ławica spiralna N. G. C. 891 
w g'Niazdozb:orze Panny (V' rgo). Na fotokopii mgławicy spiralnej 
N. G . C 891. wvko'1an"i w Ob<>erw'łtflr·um n'\ Mt W lson, w podpisi& 
znajdujemy. że jest to mgławica spiralna gwiazdozbioru Andromedy. O tym 
położen·u Gahktyki N. G. C 891 w AndrcmC'dzie przC'konuje nas również. 
tablica XII (str. 120-121) w ks'ążce yrof. dra Wł. Zonna O gwi.azd'lch 
i mąlawicach. tam jednak jej oznaczpnie jest H V 19. Przez obrót o 130~· 
zdjęcie z Przewodnikaro niebie rwiaździstym i folokopii z Obserwatorium 
na Mt Wilson ok'lzuje się, że zdjC'cia rowyższego tworu kosmicznego są 
identyczne ze zdi<;ciem tej Galaktyki 'V k<>iążce prof. dra Zonna O gwia
zdach i mqlawicaC'h. A zatem wkradły sie romyłki w umiejscowieniu 
J oznaczeniu Galaktyki N. G. C. 891 z Andromedy. 

Henryk Broniewski - Stalinogród 

• 
RzeCZ'""il-c'e w mojej k<>iąż~czce pt. Przewodnik po niebie gwiaździ

stym (PZWS) podpis pod ryc. 30. na str. 61, powinien brzmieć 
następująco: "Spiralna m15ławica pozagalaktycznl3 wid7.iana z profilu, 
(NGC 891 w Andromedzi<') Na błąd zwrócił mi uprzejmie uwagę Ob. 
Broniewski, za co dziękuję. 

Janusz Pagaczewski 

Również dziękuję Ob. Bron i e w ski e m u za słuszne uwagi. 

Włodzimierz Zon-n 

CZY WJECIE. ZE ... 

Maksymalny zasięg fotograficzny teleskopu 5-metrowego wynosi 

przy ekspozycji 3 minut 24m. Dluższych ekspozycji nie można stoso

wać ze względu na szarzenie kliszy na skutek św:ecenia nocnego nieba. 

Przy ekspozycji 1/100 sek. można tym teleskopem uzyskać na kliszy

obrazy gwiazd um. 
A. M . 
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Od Redakcji 

Zamiast wkładek ilustracyjnych w numerach październikowym, grud
niowym r. ub. oraz styczniowym i lutowym r.b. dołączamy do tego nu
meru atlas nieba północnego wykonany przez Andrzeja Pacholczyka 
ipecjalnie dla "Urani;". Przez zastosowanie odpowiedniej projekcji (sia~
ki współrzędnych) atlas został przystosowany specjalnie do obserwacji 
meteorów i wyznaczania ich radiantów, może jednak służyć również do 
innych celów. Atlas zawiera jaśniejsze gw'.azdy widoczne gołym okiem 
oraz nazwy ważniejszych. Wraz z obrotową mapką nieba może on sta
aowjć podstawową pomoc przy wszelkich obserwacjach astronomicznych.. 

Errała 

W poprzednich numerach "Uranii" zauważono następujące błędy: 
W tomie XXVI (1955): 
Str. 373 w:ersz 2 i 3 od góry od słów ,,Obserwacje· .. " do ". .. grudnia -

należy w ogóle skreślić. 
Str. 3BO w. 7 g. zamiast "str. 307" ma być "str. 30B". 
Poza tym na okładce i wjniecie Nr Nr 11 .11 12 zamiast rok "XXVII"' 

winno być ,.rok XXVI". 
W tomie XXVII (1956): 
1tr. 17 wiersz 23 od góry zamiast "B01" ma być "BO'" 
•1.r. 22 15 od d. .,Gerr ~ ·• ma być r; Gem" 
str. 24 
str. 24 
.str. 25 
.tr. 25 

6 od g. 
20 od g. 
26 od g. 
26 od ~: . 

giomontana" 

"10°" ma być "1om-
.. ~Aql" ma być ur]Aql" 
"T. Retyk" ma być "I. Retyk" 
"T . Regiomontana" ma być "I. Re-
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KALENDARZ ASTRONOMICZNY 
Opracował M. Bielleki 

Luty 1956 r. 
Dane o zjawisku gwiazd spadają<:ych podano w dziale Obserwacje w arty

-kule Meteory, efemerydy gwiazd zmJtnnych w artykule Gwiazdy zmienne. 
Chwile wszysckich zjawi~k podano w czasie śrec~nim slonec"nym srodkuwo

-europe)~kJm, ktory jest czasem obowiązującym w ł'olsce. GJdzmy, mmuty 
·l ~ekundy czasu oznaczono symbolami h, m, s. Przez a i [) roz mierny re ltta
:scensję l deklinację, czyli współrzędne równikowe równonocne c.ala nie oleskkgo. 

W kalendarzu stycznwwyrr. br. są 1-0e1ane mformacJe dotyczące po
szuk..wań przez lornetkę lub lunetę planet i planetek niew:docznych go
l~m ck;em. Tam r)wnież są pcdanc p ewne ogó.ne wyjaśnienia dla obser~ 
wacji zjawisk w układz'e księżyców galileuszowych Jowisza. 

Już przez niewielką lunetę astronomiczną można obserwować zjawi
ska przejścia księżyców na tle tarczy J ow:sza oraz cieni księżyców po 
tarczy Jowisza. Zarówno księżyce, jak i ich cienie będą nachodzić na 
tarczę Jowisza od brzegu lewego (w odwracającej obrazy lunecie 
astronomicznej od brzegu prawego) i przesuwać się po tarczy planety 
równolegle do ciemnych pasów równoleżn .kowych chmur w atmosferze 
.Jowisza, aby w końcu zejść z brzegu przeciwleglego tarczy. Cien:e 
księżyców b ~dą w'doczne wyraźnie jako małe czarne okrągłe tarczki, 
natomiast same księżyce są zwykle trudniej dostrzegalne jako trochę 
ciemniejsze lub jaśniejsze plamki, w zależności od tła w danym miejscu 
powierzchni Jowisza. Obserwować bE;dzicmy cały przebieg zjaw·ska 
w nocy między dniami: 3 - 4, 5 - 6, lO - 11, 12- 13, 19 - 20, 
21 - 22, 26 - 27, 28 - 29 - ks i<;życ l (,Jo); l - 2 . 8 - 9, 15 - 16, 
26- 27- ksi<;życ 2 (Europa); 2- 3- ksiE;życ 3 (Ganymedes); 14- 15-
ks'ężyc 4 (Kallisto). Chwile roczątków i końców tych zjaw sk są podane 
dalej w tablicy zjawisk w układzie księżyców galileuszowych Jowisza. 
ld - lld. Dogodne warunki dla zaobserwowania słabej smugi światła 

zodiakalnego na rołudniowym zachodzie, wieczorem, po 
ściemnieniu się zupełnym. , 

ld4h__2dlh Neptun jest nieruchomy w J.. w chwili ld4h, zaś w a 
w chwili 2dOh. (Układ współrzędnych równikowych równo
nocnych a, l) jest różny od ukl.adu wspólrz~nych eklip
tycznych równonocnych A B. gdyż pierwszy z n ich oparty 
jest na płaszczyźnie równika Ziemi. drugi zaś na płaszczy
źnie d rogi Ziemi wokoło Słońca. Gdy w~ęc planeta w ruchu 
obserwowanym z Ziemi jest nieruchoma we wspó'rzędnej a 
(rektascensja), to w odpowiadającej jej współrzędnej A (dłu
gość ekliptyczna) nie jest nieruchoma - i odwrotnie. Stąd 
chwile nieruchomości w a i A są różne. 
W odległości około 10 średnic od Ksi<;życa w kierunku Gwia
zdy Biegunowej znajduje się planeta Neptun. 
Nad ranem w idoczny s'erp Księżyca ze światłem popielatym. 
Powyżej Księżyca świeci planeta S.:uturn, w odległości 3• 
()d niego. 
Nawet przez niewielkie lornetki można zaobserwować na 
zachód od Jowisza (w lunecie odwracającej na lewo), nieda
leko planety, wszystkie cztery księżyce, blisko siebie poło
żone. 
Zakrycie planety Marsa przez Księżyc, widzialne w Folud
n iowej Ameryce, południowej części Atlantyku oraz Pl3łud
niowej Afryce. Na terenach Folski zjawisko n'e będzie 
()bserwowalne i Księżyc minie Marsa od strony południowej, 
przesuwając się bardzo blisko niego. 

·.8d6h__8d13h Jak planeta Neptun w dniach l i 2 .fu tego, tak teraz Mer-
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kury jest nieruchomy w rektascensji a w chwili SdGh, 
w długości ekliptycznej zaś 'A w chwili 8113h. 

~d23h Księżyc w swym ruchu obiegowym woko'o Ziemi zakrywa 
Merkurego. Zjawisko będzie obserwowane w północnej części 
Azji, w Polsce natomiast nie bedzie w :doczne, gdyż Księżyc 
w czasie zakrycia będzie pod horyzontem. 

134 Wieczorem można będzie zacząć obserwować przez lunetę za
ćmien:a ks:ężyców I i 3 Jowisza, które będą kolejno znikały 
w cieniu planety. Będą one wtedy blisko tarczy Jow:sza, 
z prawej strony (w lunecie odwracającej z lewej strony) teł 
tarczy; nastc:pnie będą ukazywały się kolejno spoza przec:w
ległej strony tarczy. Chwile zjawisk są podane w tablicy. 

13<1-17<1 Wieczorami widać jasny sierp Ks:ężyca oraz pozosta ą część
tarczy, oświetloną światłem popielatym, odb'tym od z·emi~ 

15d12h Księżyc mija planetę Wenus od strony północnej w odległo. 
~ci 10 swo'ch tarcz i razem są widoczne wieczorem na po
łudniowym zachodzie. 

16dlh-16d7h Jowisz jest naibliżej Ziemi w chwili 16dlh, w opozycji 
zaś w chwili 16d7h. (Orbity planet woko!o S'ońca nie są do
kładnie kołami i nie leżą zur:ełnie w jednej płaszczyźn ' e. 
Wobec tego ruchy rlanet względem siebie i ich położenia 
wzajemne mogą być bardzo różne. Stąd miedzy innvm.i 
chw:la opozycji czyli przeciwstawienia się planety ze Słoń
cem wzglcdem Ziemi - to jest, gdy długość ekliptyczna A. 
planety jest w'<;ksza o 180° od długości ekliptycznej Słoń
ca - jest zwykle trochę różna od chwili, gdy planeta jest 
na i b' iżej Ziemi). 

17d2h Najdalsza planeta naszego Układu Słonecznego, Pluton 
w przeciwstawieniu się ze SJońcem. 

H~d17h5m Słońce wkracza w znak zod'akalnv Ryb, czyli jego długość
ekliptyczna jest równa dokładnie 330°. 

21d8h W swojej drodze naokoło Słońca rlaneta Mars przekracza 
płaszczyznę orbity Ziemi., przechodząc na jej stronę połu
dn ' ową, czyli jest wtedy w tzw. węźle zstępującym swej 
orb ity. 

21dllh Merkury w najwiekszym od r>hyleniu zachodnim od Słońca. 
Kąt tego odchylenia jest 261/2°. 

z:!d2h Jak rcprze:dn ego dnia Mars, tak teraz Merkury jest w W(}
źle zstępującym swej orbity. 

i2d5h Saturn jest w kwadraturze ze Słońcem. (Ustawienie się
w przestrzeni Ziemi i planety względem Słońca takie, że 
długość ekliptyczna planety jest wieksza lub mniejsza o 90• 
od długości Słońca, nazywamy kwadraturą planety ze Słoń
cem). 

22dl4h Wenus w:dziana w'eczorami, znajduje się dokładnie na ek
liptyce. gdyż jest w węźle wstępującym swej orbity. 

23d15h Plańeta Uran jest oddalona o 4° od Księżyca w kierunku 
gwiazdy Polarnej. 

25d12h Księżyc w pełni prawie, świeci najbliżej Jowisza w odle
g'ości 6° od niego, wieczorem zaś tegoż dnia już jest trochę 
dalej i poniżej Jowisza. 

26d-27d W nocy można obserwować kolejno dwa przejścia księzy
ców 2 i l na tle tarczy Jowisza oraz ich cieni po tarczy pla
nety. Dokładne chwile początków i końców zjawisk są po
dane w tablicy. 
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Zjawiska w układzie księiyc6w ralileuszowycb Jowisza 

~l c ... l l środ.· zjawisko ~ 
europ. Q 

l 
b m 
l 15 41 J23 9 

22 19 2ppc 
23 2 2ppk 

2 l 13 2 kpc 
l 15 4J 13 
l 55 2kpk lO 
6 18 l ppc 
6 39 lppk 

3 115 421 J3 
2 16 3 ppc 
3 26.3 l pc 
3 35 /3 ppk 11 
5 52 3 kpc 
6 3 l kk 
7 7 3kpk 

20 53 2 kk 
4 o 47 l ppc 

l 5 l ppk 12 
115 43 J2 
3 4 l kpc 
3 22 l kpk 

21 54.8 l pc 
5 o 29 l kk 

115 34 Jl2 
19 15 l ppc 
19 31 l ppk 13 
2132 l kpc 
2147 l kpk 

-~ 115 324Jl 
17 31 4kk 
18 55 l kk 14 
20 39 3kk 

7 115 2J 341 

8 
641.912pc l 
115 lJ 234 

Oznaczenia zjawisk: 

.Zaćmienie księżyca 

czas 

zjawloko h l środ.· 
europ. 

b m 
o 55 2ppc 15 
liS J 2134 
l 17 2ppk 
3 49 2 kpc 16 
4.10 2kpk 
115 21 J34 
5 2M l pc 
6 14 3ppc 
6 52 3ppk 17 

19 59.2 2 pc 
23 7 2 kk 18 

l 15 3J 124 
2 40 l ppc 
2 48 l ppk 
4 58 l kpc 19 
5 5 l kpk 

23 48.9 l pc 
115 3 J24 
2 13 l kk 

17 7 2 kpc 
17 17 2kpk 
21 9 l ppc 20 
21 14 lppk 
23 26 l kpc 
23 31 l kpk 
115 321 J4 

18 17.5 l pc 
20 5.9 3pc 21 
20 40 l kk 
23 55 3 kk l 
115 2J 314 

17 55 l kpc 
17 57 l kpk 
19 26 4ppc 22 
19 50 4ppk 23 

.Zakrycie księżyca przez Jowisza 

Ct88 

środ.· 
europ. 

b m 
o 9 
o 21 
l 15 
l 15 
3 31 
3 32 
6 25 
6 25 
l 15 

22 29 
l 15 
l 25.8 
4 42 
4 34 
115 
139 
4 1.5 

19 32 
19 43 
22 58 
23 3• 

l 14 
l 15 
l 20 

20 5 
22 30.1 
23 37 
115 
3 40.7 

17 23 
17 31 
19 40 
19 49 
115 
l 15 

Przejście księżyca na tle tarczy JOW'isza 
"Przejście cienia księżyca po tarczy Jowisza 

~l czosl zjawisko środ.· zjawisko 
europ. 

b m 
4kpc 23 2 59 4pk 
4kpk 5 47 2ppk 
14 J23 6 7 2 ppc 
4 J213 24 115 21 J34 
2ppc 17 47 3 kpc 
2rpk 25 o 42 2pk 
2 kpc 115 3 Jl4 
2 kpk 4 0.0 2 kc 
421 J3 6 15 l ppk 
2pk . 6 28 l ppc 
43 Jl 26 115 31 J24 
2 kc 3 23 l pk 
l ppk 5 56.0 l kc 
l ppc 18 54 2ppk 
431 J2 19 25 2 ppc 
l pk 2147 2kpk 
l kc 22 19 2 kpc 
2 kpk 27 o 41 l ppk 
2 kpc o 57 l ppc 
l ppk 115 32 J4 
l kpc 2 58 l kpk 
l kpk" 3 14 l kpc 
4321 J 2149 l pk 
l kpc 28 o 24.7 l kc 
l pk 115 23 Jl4 
l kc 2 54 3pk 
3pk 1717.1 2 kc 
42 Jl 19 7 lppk 
3 kc 119 25 l ppc 
lppk 21 24 l kpk 
l ppc 2143 l kpc 
l kpk 29 115 l J234 
l kpc 18 53.3 l kc 
41 J231 
4J 213 

Foczątek Koniec 

pc kc 
pk kk 
ppk kpk 
ppe kpc 

Oznaczenia ciał: l, 2, 3, 4 - księżyce galileuszowe (Jo, Europa, G!Ul'ir 
medes, Kałlisto) w kolejno wzrastających odległościach od Jowisza; 
J - Jowisz.. 

Każdego dnia o lh 15m podano położenia wzajemne księżyców i Jowisza , 
w odwracającej obrazy lunecie astronomicznej. 
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lh CZOIU Szczecin 
CIS lrodk. -europ. -CIS 
Q f . CZ4JU l a. l ~ wsch. l zach. 

m h m o h mi h m 
31 l -13 20 50 -17.7 7 51 16 41 
10 II. -14 21 31 -14.7 7 33 17 o 
20 II. -14 22 lO -ll.4 713 17 2C 
Im. -13 22 48 - 7.7 6 50 17 40 

u m. -10 23 25 - 3.8 6 27 17 56 

lh CZ8111 
Warezawa 

ftł CIS ..... lrodk.-europ. ..... 
CIS "' Q & l a wsch. l zach. Q 

h m o hm hm 
III. 12 28 - 8.1 23 13 8 47 u n. 
2 13 18 -12.6 - 9 8 12 
3 14 8 -16.5 o 25 9 34 13 
4 14 59 -19.4 133 lO 5 14 
5 15 50 -21.5 2 35 10 4 ' 15 
6 16 41 -22.5 3 32 11 2( 16 
7 17 32 -22.6 4 20 12 H 17 
8 18 23 -21.6 5 o 13 l( 18 
9 19 13 -19.7 s 33 14 2( 19 

lO 20 2 -16.9 6 o 15 21 20 

gt,o~ce 

Poznań Wrocław 

wsch. j zach. wsch . j zach. 

h mi h m h mi b m 
7 371 16 35 7 33 16 3~ 
7 20116 53 7 17 16 5(, 
7 l 17 12 6 58 17 15 
639173f 6 3~ 1 17 3:' 
6 16117 49 6 16 17 4C, 

' 

KSIĘZYC 

lh czasu 
\Varar:awa 

lrodk. -europ. 

a. l a wsch .j zach. 

hm o hm b m 
20 50 -13.4 6 22 16 3& 
21 37 - 9.3 6 42 17 4(; 
22 23 - 4.e 7 l 18 56 
~3 9 0.0 7 19 20 7 
23 57 + 4.~ 7 38 21 20 
o 45 + 9.( 7 59 22 36 
l 36 + 14.0 8 22 23 51 
2 30 + 17.1 8 52 -
3 26 + 2().5 9 30 l 5 
4 25 + 22.2 lO 21 2 15 

Gdańsk Kraków Warszawa Rzeszów Białystok 

wsch. zach . u•sch. l :uch. wsch. zach. wsch. zach. UlSCh . l zach. 

h mi h n: h m h mi b mi b mi h m h m b mj h m 
7 38116 21 7 17 16 3(1 7 21 116 19 7 9 16 22 7 15 16 7 
719 l64f 7 2 16 47 7 4 16 38 6 54 16 39 6 57 16 26 
6 58 17 l 6 43 17 5 6 44 16 57 6 35 16 57 6 37 16 46 
6 35, 17 21 6 24117 22 6 23117 15 6 161 17 14 61517 51 
6 lO 17 41 6 3 17 38 6 o 17 33 5 55 17 30 5 52 ' 17 231 

l 

Fazy Księżyca 
lb czasu 

CIS 
\Vara:r:awa 

~ 
środk.-europ . 

Q :r. l a 
hm o 

2J II. 5 27 + 22.5 
22 6 29 + 21.3 
23 7 30 + 18.7 
24 8 30 + 14.l 
25 9 27 + 10.2 
26 lO 22 + 4.9 
27 1115 - 0.5 
28 l2 7 - 5.1l 
29 12 58 -10.7 

wach. l zach. 

hm b m 
11 23 3 16 
12 37 4 6 
l3 58 447 
15 23 5 18 
16 47 5 45 
18 9 6 'j 

19 29 6 29 
20 46 6 50 
22 3 

Pełnia 
o! b m 

I. 27 15 40 
Ostatnia kw. II. 3 17 8 
Nów n. 11 22 38 
Pierwsza kw. II. 19 lO 21 
Pełnia II. 26 2 42 
Ostatnia kw. ID. 4 12 53 

Odległość Księżyca 

od Ziemi 
d h 

największa IL 7 20 

c: 
~ 

> 
z ... 
> 

7 121 

najmniej»za n. %3 19 l g 
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PLANETY I PLANETKI 

ctl ..... 
1"1 

o 

Merkury 

a l ll 

Wenus Mars Jowisz Saturn 

a ł lllet ~la i ll a t il 

31 I. 20 15!-16.1 2312- 6.516 311-21.8 lO 5 + 13.015 59
1
-18.5 h mi 0 b mi o h m! o h "'l o l h m O 

10 II. 19 S7 1- l 8.4 23 s s l- 1.3 17 61- 2:!.7 lO O + \1.5 16 l r- 18.6 
2ll II.202~ I-19.t' O:i8+ 3.9173i-23.3 955+13.9,· 16 3!-13.6 
1III.2112 j-17.~ 1211+ 9.018 3·-23.6 9501+ IU16 4-18.6 

11 m.
1
22 9l-13.6l 2 4l+ 13.8lt8 321- 23.6! 9 .ts + u.s

1
16 s!- 18.6 

.vsch. zltch. 
- ------

b m h m 
31 I. 6 36 15 45 
lO II. S 54 1 H 37 
20 II. 5 45 1 B 2 l 

l IIJ. 5 43 l H~ 
11 III. 5 38 1 15 25 

.... Q. .,.._ 
~::. 

?"'i-:; 

~~:& 
..., ·~-
O"C;:l 

~ag. 
~ Q." ....... 
.;>:·, R 
~" ~c ...... 
N::::: (Y 

~"Ó 
~· 

.. ..., 
~ .., 
; g_ 
"' " 3 o 
t' Q. .. o 
:.~ o ;: 
o. " ""' 3 ~ 
~~ 

~-ą l = 3. 

.,.• sch ! zach . 

h m h m 

8 40 19 44 
R17 2015 
7 53 2041 
7 30 21 16 
7 6 l 21 46 

E -g ::: 
;;" N c: .. ., o 
'"""' ń ń 
~ ::r ~ 
~ g_ = 
~ ~ E 
.= ~ * 
l f!! R 

w o o • :> ~ 
"' n ., 
~ ~ a .. ""' ~ " := ~ 

ł.SC h .l~ ·~;~ l>C~~~ 
h m b m h m h m h mi • h m 

337 1 11371747 8lt> :n5 111 9 
3~2 lll9170 7341591041 
325 ! 11 41 ' 613 653,122 10 3 
316 1 1052 1527 611 041 1 9:!:> 
3 5 10 41 14 41 5 29 o 5 8 46 

l :::: ~ 
~ ~ ~ o. 

~~ ~ ~ ~ - ; ~ 
~ = ~ :. 
;~~g 
o. "' "' o - - ::l o • 0::: 

~I;; 
~ o . o. 

~s~ ~ 
o . .. 
o. 3 

E -;· c;n. 

~ " CQ ~ -= = ;:; 

~~i 
=~~ 
c = n 
~ ., 
~ l :; 

.... "'" 
~ ~ g 

.,o;e .,. 
. o 

E ~~ :;: 
~ ~ -

7 .. "' ;- - : g 
:: c ;; ~ 
~ ~ :~ 
o..~ O E 
"..~n ;::: s.~ 

". 
CQ o o 
E ".. "' . o 8 

CQ " 
E "' 
~ p. i 

Uran Neptun P1uton Westa 

« ~I« I 'Jia llla i 'J 

h m o h mi o h mi o b m o 8 9 + 20.8 13 56-10.0 lO 16 +22.5 1121 - 5.3 
8 7 + 20.8 13 56-10.0 10 15 + 22.6 14 31 - 5.5 
8 5 + 20.9 13 s;;- 9.9 10 u+ 22.1 14 39 - s.6 
8 4 t+ 2l.fl 1.3 55- 9.9 10 13 + 22.8 14 4:i - 5.4 
8 3i+ 21.0 13 54 ~- 9.8 lO 12

1
+ 22.y4 49 - 4.9 

ł~-> c l:l ~~~~~~ ;sch. !~ .vsch ., l:~\..h . 

5 ~ , 7 B 2340 lO 4 1658 928 2341 1054 
h m b m h mi h rr h mi h m b m b m 

' 422 62R n o 925 :618: 848 2:11:111024 
13 41 s 48 22 21 1 8 46 15 37 8 9122 42 9 5:l 
l 3 o 5 7 2l 41 8 6 li 55 7 29 22 7 9 21 
12 191 4 27 21 Oj 7 26 14 141 6 50 21 281 8 48 

E g. o S: 
::::: ~ :::! _: 

~::~g 
:= C":l N 

3.-:-E 
". %"' -
N 0 ; ., E 

~!2 
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~a~ .... 
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ORGAN POLSKIEGO TOWARZYSlWA MIŁOSNIKÓW ASTRONOMil 

KRA. K 0 W 1956 

Plsmo zalecone reskryptem Ministerstwa Oświaty z dnia 20. X. 1955 roku, 
Nr Oc-506/50, jaJw pożądane w bibliotekach licealnych i nauczycielskich 

J ERZY DOBRZYCKI - Poznań 

ASTRONOMICZNA SŁUZBA INFORMACYJNA 
Już starożytni Grecy ... nie, nie będziemy naszych rozwa~ 

żań snuć (wzorem jakże wielu artykułów) tak daleko; chodzi 
tu o wymianę informacji astronomicznych w czasach nowo-· 
żytnych, gdy organizacja życia społecznego umożlhviła spraw-
niejsze i szybsze przekazywanie wiadomości. 

Uprzednio przez długie wieki nowości astronomiczne roz
chodziły się tylko dzięki korespondencji prywatnej uczonych; 
z czasem ośrodkami informacji stały się towarzystwa naukowe 
i akademie oraz - już w XIX wieku - redakcje czasopism 
i wydawnictw naukowych. Tak na przykład roczniki astrono
miczne zawierały oprócz właściwej części kalendarzowej 
(z pozycjami Słońca, planet, współrzędnymi gwiazd itp.} 
obszerny dział informacyjny, poświęcony obserwacjom. ciał 
niebieskich. Oto - dla przykładu - "Astronomisches Jahr
buch" na rok 1827, wydany w Berlinie w r. 1824: po 90 stro
nach rocznika znajdujemy aż 150 stron korespondencji z róż
nych obserwatoriów Europy. Między innymi widzimy tu 
obserwacje planet z r. 1823 z Wilna (J. śni a d e ck i) i obser
wacje zakryć gwiazd przez Księżyc z Krakowa (J. K ar c z e w
ski), również z r. 1823. Obserwacje te czekały więc aż rok na 
opublikowanie. Takie opóźnienie w ogłoszeniu wyników obser
wacji miało nieraz kłopotliwe następstwa, jak w przypadku 
pierwszej małej planety, Cerery. Odkryta została ona l sty
cznia 1801 roku przez P i a z z i e g o w Palermo. Krótko po 
odkryciu Piazzi zachorował, a wiadomość o nowej planecie do
tarła do innych obserwatoriów zbyt późno, by można było śle
dzić dalszy ciąg Cerery na niebie. (Gmżącemu zagubieniu pla
netoidy zapobiegł zresztą szczęśliwie G a u s s, obliczając orbitę 
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Cerery w oparciu o same obserwacje Piazziego nową wyna
lezioną przez siebie metodą). 

Szybka wymiana bieżących wiadomości astronomicznych 
umożliwiona została dopiero dzięki rozwojowi sieci telegra
ficznej. Telegraficzne przekazywanie wiadomości miało jednak 
również ujemne strony (w pewnym :stopniu występują one 
i obecnie). Są to: możliwość omyłek w depeszach z trudnym, 
niezrozumiałym dla telegrafistów tekstem rojącym się od liczb 
oraz - zwłaszcza w depeszach międzykontynentalnych -
wysoki koszt zmuszający do jaknajwiększej zwięzłości. 

Warto przypomnieć, że jeszcze w roku 1865 Fr. Kar l i ń
s ki, dyrektor Obserwatorium Astronomicznego w Krakowie 
(odkrywca gwiazdy zmiennej R. Kruka), zaproponował uprosz
czony schemat telegramów astronomicznych, przyjęty kilka 
lat później przez Austriacką Akademię Nauk dla depesz wy
syłanych z Wiednia. 

Obecnie światowym ośrodkiem wymiany bieżących wiQdo
mości jest "Centralne Biuro Telegramów Astronomicznych", 
mieszczące się od chwili powstania Międzynarodowej Unii 
Astronomicznej w r. 1919 w Obserwatorium Uccle pod Bruk
sela. a od r. 1922 do chwili obecnej w Obserwatorium Kopen
haskim. 

Placówka naukowa, w której np. odkryto lub zaobserwo
wano kometę czy gwiazdę nową, zawiadamia o tym obserwa
torium w Kopenhadze. Biuro Telegramów przekazuje natych
miast wiadomość do szeregu obserwatoriów na całym świecie. 
Centralizacja wymiany obserwacji w jednym punkcie ułatwia 
pracę obserwatoriów i zabezpiecza utrzymanie "pod kontrolą" 
nowych obiektów niebieskich, które obserwowane są wkrótce 
po odkryciu w wielu punktach kuli ziemskiej; unika się więc 
niebezpieczeństwa przerw w obserwacji na skutek ewentualnej 
niepogody i zwiększa ilość materiału obserwacyjnego. Biuro 
rozpowszechnia również wyniki obliczeń, jak orbity czy efe
merydy komet, oraz inne informacje potrzebne w bieżącej 
pracy obserwatoriów lub zwracające uwagę astronomów na 
zjawiska wymagające obserwacji. Wiadomości takie drukowa
ne są w postaci niewielkich pocztówek- cyrkularzy- wysy
łanych z Kopenhagi pocztą lotniczą. N a wkładce zamieszczamy 
T"'!"lrodukcję cyrkularza z komunikatem T. B a n a c h i e w i
c z a o rzadkim zjawisku zakrycia gwiazdy przez II kS!iężyc 
Jowisza. 

Inaczej rozpowszechnia się wiadomość o odkryciu komety 
lub gwiazdy nowej, gdy ważne jest jak najszybsze zawiado
mienie placówek obserwacyjnych. Te najpilniejsze dane prze
syła się telegraficznie. Dla utrzymania telegramu w rozsądnych 
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rozmiarach opracowano specjalny szyfr. Klucz do niego 
specjalną instrukcję o sposobie odczytywania telegramów 
wydaje co kilka lat Międzynarodowa Unia Astronomiczna. 
Dla przykładu podamy tu zaszyfrowany komunikat (fikcyjny) 
takiej treści: 

Astronom ,,Ypsylon" odkrył kometę dziesiątej wielkości. 
Kometa przedstawia się w lunecie jako mglisty obiekt z jas
nym jądrem i warkoczem krótszym od 1°. W dniu 9 stycznia 
o 2h34m.o czasu uniwersalnego (czasu Greenwich) współrzPdne 
komety były: rektascensja= 10h3om.5, deklinacja= +75°34'. 

W postaci zaszyfrowanej komunikat wygląda tak: YPSYLON 
COMET YPSYLON 09108 JANUARY 02340 10305 27534 49287. 

Powtórzenie nazwiska oznacza, że odkrycia i obserwacji 
dokonała ta sama osoba. Ostatnia cyfra pierwszej liczby jest 
skróconym opisem wyglądu komety ("8" oznacza więc: "obiekt 
mglisty z centralną kondensacją i warkoczem krótszym od l 0 "), 

8 dwójka w przedostatniej grupie cyfr zastępuje znak + (de
klinację ujemną oznacza się jedynką). Ostatnia piątka cyfr to 
·suma kontrolna, powstała przez zsumowanie wszystkich liczb 
telegramu: 09108 + 02340 + 10305 + 27534 = 49287. Stanowi 
<>na zabezpieczenie przed omyłkami; odbiorca telegramu 
sprawdzając sumę kontrolną łatwo stwierdzi ewentualny błąd 
i na ogół może ustalić jego miejsce. 

Z tymi wyjaśnieniami czytelnik sam łatwo "odczyta" tele
gram i zorientuje się w kolejności umieszczania różnych da
nych w depeszy. 

Obserwatorium Kopehaskie prowadząc Biuro Telegramów 
spełnia ważną i wdzięczną rolę w międzynarodowej współpra
cy astronomów. Biuro podlega specjalnej komisji Międzynaro
dowej Unii Astronomicznej i utrzymuje się z dotacji Unii oraz 
z opłat pobieranych od abonentów. Obecnie korzysta z usług 
Biura kilkadziesiąt palcówek astronomicznych całego świata. 
Liczba wydanych dotąd cyrkularzy przekroczyła już 1500. 

JAN GADOMSKI - Warszawa 

WYNIKI SONDAZY RAKIETOWYCH 

Przekroczenie atmosfery ziemskiej stanowić będzie jeden 
z najtrudniejszych etapów podróży międzyplanetarnych. Dla
tego też dokładne jej zbadanie w górnych warstwach okazało 
:się konieczne. Przeprowadzono już paręset wysokościowych son
daży. Tą drogą uzyskano miliony bezpośrednich pomiarów. Oto 
niektóre ich wyniki: 
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Jak wiadomo, atmosfera ziemska z 62 oktaw promieniowa
nia elektromagnetycznego, znanego laboratoryjnie, przepuszcza 
do nas z Kosmosu tylko jedną oktawę promieni świetlnych 
o długościach od 3600 do 7000 Angstremów (l Angstrem= lO-s
cm) oraz 10 oktaw najkrótszych fal radiowych (od l cm do 
13 m). Cała reszta, tj. 51 oktaw przepada dla nas, pochłoniE:ta 
przez gazy atmosfery (ryc. 1). 

Radto/eleskopy 

OdtJIOrntkt Anteny' wzmacmacze 
\V j 

fotokomrJrk' 
W??bW??&W 

Rys. l. Wykres ilustrujący pochłanianie różnych rodzajów promieniowania 
elektromagnetycznego przez artrrnosferę zie!Il.Sik:ą 

Dzięki spektrografom wmontowanym w rakiety wysoko
ściowe, udało się zbadać całe nie znane na Ziemi krótkofalowe 
widmo słoneczne: od ułamka Angstrema do 3600 Angstremów. 
Jest to ważny krok w historii badań Słońca. Ponadto okazało 
się, że zdjęcia optycznej części widma słonecznego dokonane za 
pomocą automatów z górnych pięter atmosfery przedstawiają się 
zgoła inaczej niż na Ziemi. Na miejscu ciemnych pasów absorp
cyjnych pochodzenia telurycznego (ziemskiego) pojawiły się ja
sne linie emisyjne (np. magnezu). Za parnocą tych samych zdjęć 
spektrograficznych zbadano rzeczywisty rozkład bolometryczny 
(energetyczny) widma słonecznego. Okazał się on nieco inny, 
niż dotychczas przypuszczano. Tzw. stała słoneczna, dla której 
przyjmowano dotychczas 1,90 kal/cm 2 min, otrzymała dzięki po
miarom za pomocą rakiet wysokościowych nową wartość, wię
cej zbliżoną do rzeczywistości: 2,00 ± 0,04 kalicm2 min 
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Już od wysokości 85 km aparaty rakietowe sygnalizują pro
mieniowanie Rentgena, którego brak jest zupełnie w dolnych 
warstwach atmosfery. Wreszcie analiza taśm telemetrycznych 
("Urania" XXVII, str. 39), zdjętych na Ziemi w czasie lotu rakiet, 
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Rys. 2. Przebieg temperatur ciśnienia i gęstości gazów 
w górnyeh wartwam atmosfery 

potwierdziła mniemanie, że za absorbcję krótkofalowego pro
mieniowania Słońca przez atmosferę odpowiedzialny jest przede 
wszystkim ozoo (03). 

Interesujące wyniki przyniosła analiza próbek atmosfery 
pobranych przez automaty do specjalnych - zresztą skompli

owanej konstrukcji - butelek próżniowych Zadanie chemika 
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laboratoryinego nie jest tu łatwe, gdyż otrzymuje on z pokładu 
rakiety tylko 0,05 litra próbki, w której - z powodu znacznegO> 
rozrzedzenia atmosfery na dużych wysokościach -znajdują dę, 
znikome ilości gazów. Z analiz tych wynika, że mniej więcej 
do wysokości 100 km można mówić o powietrzu jako takim. 
Okazuje się, że wyżej zanika tlen, potem azot, a na ich miejsce· 
pojawia się głównie hel. 

Dla astronoma ciekawe są wyniki badań rakietowych odno
szące się do ilości pyłu kosmicznego, przeszywającego w górz.e 
atmosferę ziemską. Użyto tu dwóch metod: jedna to zliczenie
tych pyłków, które zaryły się w metaliczną polerowaną powłokę
rakiety, druga to rejestracja wstrząsów akustycznych, wywoły
wanych przez te uderzenia. Potwierdziło to przypuszczenie 
F. W h i p p l e'a, że ilość tej "drobnicy meteorowej" wzrasta 
wraz z wysokością Wyniki te dał sondaż w dniu 8. XII. 1949 r. 
dokonany za pomocą "Aerobee" ("Urania" XXVII, str. 37-43). 
"Aerobee" osiągnęła w tym dniu pułap 130 km. Jak z tego wy
nika, astronauci będą słyszeć bębnienie meteorytów po osłonie 
kadłuba rakiety. 

Bardzo przydatne dla geofizyki są dokonane przez rakiety 
pomiary temperatury i ciśnienia w górnych warstwach atmo
sfery. Wyniki podajemy w osobnej tabeli oraz na wykresie. 

Wysokość 'l Ciśnienie Temperatura Gęstość 

w km w mm Hg w °C w g/cm1 

o 760 +14 1,2x1o-" 
10 210 -43 4,2x1o-~ 

20 42 -61 9,7xl()-~ 

30 9,5 -42 1,9xl()-> 
40 2,4 -11 4,2x10-6 

50 6,8x10 l -3 1,2x10- 6 

60 1,9x10 l -21 3,4xl0- 1 

70 4,6x10- 2 -55 9,7x1o- s 
80 0,9x10 t -68 2,3x10- 8· 

90 1,9xl0- 3 -67 4,lx10-9 

100 4,4x10- 4 -56 9,4xl0- 10 

110 1,2xl0- 4 -40 2,1x10-10 

120 4,0xl0- 5 +l 5,6x1o-n. 
130 1,6x10-5 +w 1,9x10-11 

140 7,3x10- G +.'i4 7,6x1o-n 
150 3,7xl0-G +75 3,4xl0- 12 

160 2,6x10-G + 95 1,6x10-1• 

180 7,0x10-7 +130 4,8x1(}-13 

200 2,9x10-f +159 1,7xlO-ta 
220 1,4x10 7 +182 7,0x10-1• 
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Warto tu zauwazyc, iż prozma w lampach elektronowych 
musi być mniejsza niż 10·0 mm Hg, a więc odpo·wiadać może 
gqstości atmosfery ziemskiej co najmniej n:1 wysokości 170 km. 
Jak widać, atmosfera ziemska jest najb:~rdzicj "wymrożona", 
o ile idzie o jej przekrói do wysokości 220 km - na dwóch 
wysokościach: 20 km (62° C) i 80 km (-70° C). Wyżej w jono
sferze zaobserwowano systematyczny wzrost temperatury. Na 
wysokości 220 km temperatura gazów osiąga +182° C. Jak jest 
wyżej, nie wiadomo. Wyjaśnią to jeszcze wyższe niż dotychczas 
sondaże rakietowe. Szczególnie interesujące będzie zba.danie, 
jak ta wysoka tE.mperatura przechodzi w absolutne zero 
(-273° C) przestrzeni pozaziemskich. 

Prócz tego okazało się, że wyraźna jonizacja powietrza po
jawia się dopiero na wysokości GO km, obecność zaś wolnych 
elektronów wykryto dopiero na 70 km. Najprzydatniejsze do 
tych badań są rakiety typu "Aerobcc". Glównie dzięki nim 
przesunięto rubieże bezpośrednich pomiarów do wysokości 
200 km. Odnoszą się one głównie do zagadnień geofizyki i sta
nowić będą materiał roboczy w ramach zbliżającego się mię
dzynarodowego roku geofizycznego. 

• 
MARIA KARPOWICZ - Warszawa 

RUCHY GWIAZD W GALAKTYCE 
II. Obrót Galaktyki 

Ruch obrotowy naszego układu gwiazdowego przewidział 
już w pierwszej połowie XIX wieku J o h n H er s c h e l syn 
W i l i a m a H e r s c h l a. Wypowiedział pogląd, że sferoi
dalny w przybliżeniu kształt Galaktyki, jaki wynikał z przeli
czeń gwiazd w rozmaitych wycinkach nieba, jest spowodowany 
przez ruch obrotowy. Przypuszczał poza tym, że środek obrotu 
musi znajdować się w miejscu, gdzie gwiazd jes~ najwięcej, 
gdzieś w gwiazdozbiorze Strzelca lub w jego pobliżu. 

Wiemy obecnie, że przypuszczenia Johna Herschla spraw
dziły się - zarówno dotyczące środk::1 układu galaktycznego 
(głównie dzięki badaniom S h a p l e y a), jak również doty
czące obiegów gwiazd w Galaktyce, badanych przez O o r t a, 
L i n d b l a d a, P ar e n a g o i innych. 

Każdy układ gwiazdov.ry, zbliżony kształtem do elipsoidy 
obrotowej, posiada szybki ruch obrotowy dokoła mniejszej osi. 
Ruch taki utrzymuje ukhid w równowadze, gdyby go nie było, 
kształt spłaszczonej elipsoidy nie dałby się utrzymać. Obroty 
stwierdzono w szeregu bliższych mgławic spiralnych, które są 
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galaktykami podobnymi do naszej. Wydawało się zatem zupeł- { 
nie naturalne przypuszczenie, że układ gwiazdowy, który za- J 
mieszkujemy, mający kształt silnie spłaszczonej elipsoidy, rów-
nież posiada ruch obrotowy. 

Oort postawił sobie zadanie dać obserwacyjne dowody obie
gów gwiazd w Galaktyce. Założył, że gwiazdy obiegają środek 
po orbitach kołowych; należało więc wykazać, że w ich ruchach 
własnych i prędkościach radialnych zachodzi jakaś prawidło
wość, i następnie sprawdzić ją na dostępnym materiale obser
wacyjnym. 

Zanim przystąpimy do przedstawienia obserwacyjnego do
wodu obrotu Galaktyki, zastanówmy się nad możliwymi rodza
jami takiego ruchu. 

Istnieją dwa zasadnicze typy obrotów w układzie gwiazdo
wym: 

l. Ruch obrotowy może zachodzić na podobieństwo obrotu 
płyty gramofonowej; w tym wypadku prędkość kątowa w każ
dym punkcie byłaby taka sama, prędkość zaś liniowa byłaby 
tym większa, im dalej dany punkt znajdowałby się od środka 
obrotu. Powiedzielibyśmy, że układ gwiazdowy obraca się jak 
ciało "sztywne". 

2. Ruch obiegowy gwiazd w układzie gwiazdowym może być 
podobny do obiegu planet dokoła Słońca. Wobec tego prędkość 
kątowa i liniowa gwiazd powinna maleć wraz z odległością 
od środka obrotu. Im dalej gwiazda znajduje się od środka, 
tym prędkość jej jest mniejsza. 

Ruch opisany w pierwszym przypadku zachodziłby wówczas, 
gdyby materia była rozłożona równomiernie w całej Galaktyce 
bez środkowego zagęszczenia. 

Ruch obiegowy na podobieństwo obiegu planet dokoła 
.Słońca nosi nazwę ruchu keplerowskiego i zachodzi wtedy, gdy 
znaczna część materii w układzie gwiazdowym skoncentrowana 
jest w środku. Masywne jądro spełnia rolę ciała centralnego. 

W przypadku obrotu sztywnego odległość pomiędzy punk
tami byłaby zawsze ta sama i nie zauważylibyśmy zbliżania się 
lub oddalania gwiazd od Słońca; prędkość radialna byłaby 
zawsze równa zeru. (Oczywiście m::>wa tutaj tylko o wpływie 
obrotu na prędkość radialną) Poza tym gwiazdy mogą posiadać 
pewne ruchy przypadkowe, które ze swej strony, ogólnie biorąc, 
posiadają składową radialną. Chodzi w tym wypadku o to, że 
obieg dokoła środka galaktycznego nie dałby składowej w kie
runku promienia widzenia. 
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W przypadku drugim w ruchu keplerowskim zachodzi wza
jemne zbliżanie się i oddalanie poszczególnych gwiazd i całych 
ich grup. podobnie jak planety w naszym układzie słonecz
nym zbliżają się do siebie i oddalnją. Taki obieg powinien 
znaleźć odzwierciedlenie w prędkościach radialnych. Jedne 
z gwiazd będą się zbliżały do nas, inne oddalały. Oort wyka
zał, że w tym zbliżaniu się i oddalaniu powinna wystąpić 
pewna prawidłowość. 

Jeśli mianowicie sporządzimy wykres, odkładając na osi 
poziomej kątową odległość gwiazdy wzdłuż Drogi Mlecznej, 
poczynając od kierunku ku środkowi Galaktyki, a na osi piona-

Wpr~dkosciach radialnych lir wysrępuje podwóJnO (ola 

Rys. l. .. Podwójna fala" występujaca w prędkościach radiail.nych gvviazd 

wej wartość liczbową prędkości radialnej, powinniśmy otrzy
mać wykres podwójnej sinusoidy (krzywej przedstawionej na 
rysunku). Analogiczną krzywą otrzymamy dla ruchów własnych. 

W celu sprawdzenia, czy istnieje ruch obiegowy w Galak
tyce, badano zachowanie się prędkości radialnych rozmaitych 
grup obiektów: a więc gwiazdy typu widmowego B, cefeidy, 
mgławice planetarne, gwiazdy podwójne-· spektroskopowe itp. 
Przewidzianą teoretycznie sinusoidę otrzymano; efekt rotacji 
jest tym wyraźniejszy, im dalsze obiekty należące do Galak
tyki rozpatrujemy, szczególnie wyraźny jest dla cefeid, gdyż 
ten typ gwiazd znamy na dość dużych odległościach od Słońca 
i przy tym ich odległości są względnie najlepiej wyznaczone 
z zależności pomiędzy okresem zmiany blasku i jasnością 
~.bsolutną. 

Badano również zachowanie się materii międzygwiazdowej 
ze względu na obrót Galaktyki. Przesunięcie linii absorpcyjnych, 
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wyst~pujących w niektórych gwiazdach, a należących do mię
dzygwiazdowego wapnia i sodu, pozwoliło wyznaczyć prędko
ści radialne mgławic materii międzygwiazdowej. Zastosowanie 
rozważań Oorta wykazało, że obłoki te biorą również udział 
w ogólnej rotacji Galaktyki. 

W tym miejscu schodzą się wyniki obu metod badania na
szego układu galaktycznego, mianowicie: metody statystycznej 
i kinematycznej. Położenie środka Galaktyki przepowiedziane 
przez Johna Herschla, według którego miał on znajdować się 
w gwiazdozbiorze Strzelca, rzeczywiście zgodne jest z wyzna
czeniem na podstawie rozkładu przestrzennego rozmaitych 
obiektów oraz z wyznaczeniem wynikającym z badań pręd
kości radialnych gwiazd i ich ruchów własnych metodą zapro
ponowaną przez Oorta. 

Teoria rotacji Galaktyki przedstawiona przez Oorta, tak 
świetnie poparta przez obserwacje, wyjaśnia również wykryte 
dawniej prawidłowości i osobliwości w ruchach gwiazdowych, 
przede wszystkim prądy gwiazdowe oraz asymetrię w ruchach 
gwiazd szybkich 

Oort dla uproszczenia zagadnienia, które jest dość skompli
kowane, zakładał, że gwiazdy w ruchu naokoło centralnego 
zagęszczenia poruszają się po kołach. W rzeczywistości jednak 
ruch keplerowski może odbywać się po każdej krzywej, tzw. 
stożkowej (linii krzywej, otrzymanej z przecięcia powierzchni 
stożka płaszczyzną o dowolnym nachyleniu). Ruchy planet 
dokoła Słońca odbywają się po orbitach eliptycznych. Gwiazdy 
w Galaktyce mogą również poruszać się po elipsach. Z ujęcia 
matematycznego zjawiska wynika, że drobne odchylenia ruchu 
gwiazd od ruchu po kołach powodują powstanie prądów gwiaz
dowych podobnych do tych, jakie odkrył K a p t e y n. 

W ruchu obiegowym dokoła centralnej masy bierze udział 
również nasze Słońce unosząc z sobą wszystkie planety. Pręd
kość Słońca w tym obiegu możemy wyznaczyć na podstawie 
obserwacji prędkości obiektów pozagalaktycznych, jakimi są 
inne galaktyki, które - rzecz oczywista - jako nie należące 
do naszego układu galaktycznego, nie biorą udziału w jego obro
cie. Obiekty te stanowią nieruchomy krajobraz oglądany z okien 
pędzącego pociągu. Słońce przebiega mimo nich z prędkością 
około 250 km sek. 

Wszelkie ciała niebieskie, których prędkość obiegowa jest 
mniejsza niż prędkość Słońca w Galaktyce, pozostaną w tyle, 
te zaś, których prędkość jest większa, będą go wyprzedzały. 
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Warunki grawitacyjne, istniejące w Galaktyce, wymagają, 
aby prędkość gwiazd nie przekraczała 315 km 'sek. Taka bo
wiem jest prędkość tzw. paraboliczna. Gwiazda poruszająca 
się z tą lub większą prędkością . nie mogłaby zakreślać orbity 
zamkniętej koła lub elipsy, posiadałaby orbitę otwartą - pa
rabolę lub nawet hiperbolę. Taka gwiazda w krótkim czasie 
opuściłaby nasz układ galaktyczny na zawsze. 

Obiekty z prędkościami względem Słońca większymi niż 
65 km /sek nie mogą poruszać się w kierunku, w którym poru
sza się Słońce, gdyż znaczyłoby to, że ich prędkości względem 
środka Galaktyki byłyby większe niż 315 km 1sek., mogą &ię 
poruszać jedynie w innych kierunkach, gdyż w tych przypad
kach nie osiągają prędkości granicznej. 

Podobną sytuację mamy, gdy - przypuśćmy - jedziemy 
pociągiem osobowym z jakiegoś miasta A do miasta B z pręd
kością 60 km/godz. Przypuśćmy dalej, że znajdujemy się 
w pobliżu większej stacji kolejowej, gdzie torów jest więcej 
niż dwa. Jeśli przyjmiemy, że największa prędkość pociągu 
{ekspresu) nie przewyższa 120 km 'godz., to pociągi mijające 
nas, które biegną w tym samym kierunku do miasta B, mogą 
mieć co najwyżej prędkość względem naszego pociągu 60 
km 'godz., pociągi zaś, ktćre biegną w kierunku przeciwnym 
do miasta A, mogą biec nawet z prędkością 180 km 1godz. wzglę
dem naszego pociągu. W pierwszym przypadku prędkości się 
odejmują, w drugim - dodają. Pociąg jadący w tym samym 
kierunku co nasz i z tą samą prędkością będzie wydawał się 
nam nieruchomy, prędkość jego względem naszego pociągu 

będzie równa zeru, inny biegnący z tąż samą prędkością co 
nasz w kierunku przeciwnym wyda się nam pędzącym ekspre
sem. 

Badania dotyczące Galaktyki posiadają niezwykłą wagę, 
pozwalają określić odległość Słońca od centralnego zagęszcze
nia, czas obiegu Słońca naokoło środka Galaktyki - "rok ga
laktyczny" oraz całkowitą rmasę Galaktyki. 

Ruch obiegowy gwiazd i innych obiektów galaktycznych 
dokoła centralnego jądra jest najbardziej ogólną prawidłowo
ścią, jakiej one podlegają. Prawidłowość ta jednak nie jest 
jedyna. Badania przeprowadzone nad gwiazdami typu widmo
wego B wykazały, że bliskie gwiazdy tego typu nie układają, 
się w Galaktyce symetrycznie, tzn. że płaszczyzną ich najwięk
szego zagęszczenia nie jest Droga Mleczna, lecz płaszczyzna 
nachylona do niej pod niewielkim kątem. Jasne gwiazdy typu B 
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tworzą jak gdyby osobny układ, który nazywamy Układem 
Lokalnym. Otóż badania pozostałych ruchów przypadkowych 
gwiazd typu B (po uwzględnieniu rotacji Galaktyki), wykazują, 
że gwiazdy te posiadają pewien ruch dokoła ~odka Układu 
Lokalnego. Być. może tworzą one w Galaktyce coś w rodzaju 
niewielkiego wiru. 

Zastanówmy się przez chwilę nad ruchem Słońca w Ga
laktyce. Jego prędkość obiegowa wynosi około 250 km/sek. Na 
godzinę nasze Słońce wraz z towarzyszącymi mu planetami 
przesuwa się w Galaktyce blisko o milion kilometrów. Wydaje 
się to olbrzymią prędkością, nieosiągalną w obecnej chwili na 
Ziemi nawet przez najszybsze samoloty o napędzie odrzuto
wym. Spójrzmy jednak na tę prędkość z innego punktu wi
dzenia. Średnica Słońca wynosi około l 300 000 km, a zatem 
Słońce w ruchu po orbicie naokoło środka Galaktyki nie prze
toczy się w ciągu godziny nawet o wielkość swojej średnicy. 

Zróbmy następujące porównanie. Przypuśćmy, że drobny 
pyłek znajdujący się na rynku w Krakowie i przedstawiający 
Słońce biegnie po orbicie naokoło, powiedzmy, Pałacu Kul
tury w Warszawie. Odległość pomiędzy Warszawą a Krako
wem, okrągło 300 km, przyjmiemy za wielkość oddalenia na
szego Słońca od centralnej masy Galaktyki. Aby zachować 
zgodność wymiarów, Słońce w tej skali byłoby pyłkiem o śred
nicy około 0,001 milimetra, a więc rzędu pyłku kwiatowego. 
Zatem nasz pyłek - Słońce - w ciągu godziny nie przesunie 
się nawet o wielkość swojej średnicy. Ruch jego obecnie wyda 
się nam zapewne wolniejszy niż pełzanie ślimaka po trawie; 
można by go porównać do ruchu żółwia w stosunku do biegu 
Achillesa, przy czym Achillesem byłby w tym przypadku nas~ 
ślimak. 

Pomimo więc tak olbrzymich prędkości, jakie istnieją w na
szej Galaktyce (również i prędkości Słońca), wygląd gwiaździ
stego nieba przez wiele lat pozostaje prawie niezmieniony. 
Widzimy dzisiaj te same gwiazdy i gwiazdozbiory, które oglą
dali nasi jaskiniowi przodkowie sprzed wielu tysięcy lat. Bo 
przecież kilka lub nawet kilkadziesiąt tysięcy lat jest drobnym 
ułamkiem 200 milionów, tj. okresu obiegu Słońca w Galaktyce. 
Tym bardziej rozmiary Słońca i orbity Ziemi są "niczym'' 
w porównaniu do olbrzymich odległości, jakie występują -
powiedzmy - już nawet nie we wszechświecie, ale choćby 

w jednej jego małej cząstce, jaką jest nasza Galaktyka. 
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KRONIKA 

Przejście Plutona przed mgławicą 

Mimo, iż od odkrycia Plutona minęło 25 lat, mało wiemy o tej naj
dalszej planecie. Masa i rozmiaxy Plutooa wyznaczone z dotychczaso· 
wych obserwacji budzą dość znaczne wątpliwości. Czytelnikom ,.Uranii'" 
znane są badania A l t er a, B u n t o n a i R o q u e s a 1), które wyka
zały, że mogą być słuszne przypuszczenia Je a n s a i C rommelin a, 
iż obserwujemy nic całą ta:rezę Plutona, lecz refleks Słońca na części 
powierzchni. Prawdziwa średnica Plut.ona może być więc większa niż 

~rednica obserwowanej tarczy i normal.n!llc nie da się wyznaczyć przy 
pomocy pomiarów widocznej części planety. W celu rozstrzygnięcia tej 
kwestii., już w roku 1941 T. Banachiewicz zapropoilOIWał wykorzy
stanie zjawiska zakrywania gwiazd przez Plutona. Pluton poruszając się 
na tle gwiazd jako planeta musi od czasu do czasu znaleźć się między 

Ziemią a jakąś z gwiazd i na przeciąg paru minut zasłonić ją swoją 
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Mapka przeJSCla Plutona przed galaktyką NGC 3162. Na lewo u góry 
przedstawiono gwiazdozbiór Lwa, poniżej w silniejszym powiększeniu 
okolicę gwiazxiy t;; w tym gwiazdozbiorze, na prawo w jeszcze silniejszym 
powiększeniu okolicę samej galaktyki NGC 3162. Linią ciągłą oznaczono 
drog~ widomą Plutona na niebie. Oznaczono również jego położenia 
w różnych dniach. Na prawej mapce podano dla orientacji nazwy ja-

śniejszych gwiazd wg katalogu Bonner Durchmusterung. 

1
) po.r. "Urania" tom XXV, str. 361 (1954). 
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tarczą. W Krakowie od czterech lat śledzi się ruchy Plutona, aby prze
powiedzieć takie zakrycie. Dotychczas nie znaleziono żadnego takiego 
zbliżenia na niebie Fiutona do gwiazdy, by mogło zajść zakrycie. Na
tomiast w dniu 25 marca br. zdarzy się interesujące zjawisko przejścia 
Fiutona przed mgławicą oznaczoną w New General Catalog numerem 
3162. Jest to galaktyka typu eliptycznego położona w okolicy gwiazdy r;; 
gwiazdozbioru Lwa w miejscu a. 1950 O = 10h,1Qm,43S i l) 1950.0 (1950.0 
jest wskaźnikiem przy a. i l>) - +22°.59',1. Ponieważ galaktyka jest 
zaledwie 12,5 wielkości gwiazdowej, można ją zobaczyć tylko w dosta
tecznie dużych lunetach jako owalną plamkę długości 1',4 i sze
rokości 1',1. Pluton przesuwać się będzie na tle południowej części 

galaktyki w przeciągu mniej więcej pełnej doby, w odległości 0',4 
od środka mgławicy. Największe zbliżenie do środka tej mgła

wicy zajdzie dnia 25 marca około godziny 8 czasu środkowo-europej
skiego. O ile tylko dopisze pogoda, to zjawisko będzie można obserwo
wać z każdego miejsca na Ziemi, ale jedynie przy pomocy dostatecznie 
dużych i dobrych instrumentów, by galaktyka była widoczna wyraźnie 
i by można było zobaczyć maleńką tarczę Plutona, której średnica na 
pewno jest mniejsza niż 1",5. Jeżeli jest słuszna hipoteza Jeansa i erom
melina, to na tle dostatecznie jasnej części galaktyki Pluton winien się 
zaznaczyć jako ciemna plamka; w instrumentach o obiektywach więk
szych niż 40 cm ewentualnie zobaczyłoby się wewnątrz plamki świecącą 
część Fiutona jako gwiazdę 14-15 wielkości. Astronomowie z wielkim 
zainteresowaniem oczekują tego zjawiska i mają nadzieję, że uda się 

tym razem z pomiarów ciemnej plamki wyznaczyć prawdziwą średnicę 
Plutona. 

Kraków, 31. XII. 1955 Jerzy Kordylewski 

Polarne czapki Wenus 

W roku 1666 C a s s i n i odkrył polarne czapki Marsa. Okazało się na
stępnie, że są to podobnie jak na Ziemi obszary pokryte lodami podbiegu
nowymi. Tym dziwniejsze wydawałoby się istnienie takich czapek u We
nus, której obserwowaną powierzchnię stanowią warstwy gęstej atmosfer!. 
Jednak utwory podobne do czapek polarnych Marsa zostały zauważone. 
na Wenus pod koniec XIX wieku. Odkrywcy: Gr u i t h u i s e n i T r o u
vel o t uważali te utwory za wielkie wyniosłości pokryte lodem i śnie
giem. W następnych latach te jasne plany były obsęrwowane wielokrot
nie. Ostatnio Patrick M o o re obserwował je przy użyciu różnych na
rzędzi (7,5 do 40 cm). Czapki były widoczne bardzo dobrze. W okresie XII-
1952-I. 1953 była widoczna czapka północna; znikła ona w połowie 

stycznia. W lipcu tegoż roku, gdy Wenus była gwiazdą poranną, poja
wiła się czapka południowa. Natomiast w roku 1954 czapka północna 

była widoczna zarówno gdy Wenus była gwiazdą wieczorną, jak i po ko
niunkcji ze Słońcem. Dnia 7. IX. 1952 r. Ran ck widział południową 

~':z:apkę tak wyraźnie, jak czapki polarne Marsa. Dodać trzeba, że wszyst-
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kie obserwacje były dokonywane w dzień, gdy warunki obserwacji We
nus są najlepsze. 

Nic wiadomo dotąd, czy czapki te są rzeczywiście czapkami polar
nymi, gdyż położenie bieguna Wenus nie jest jeszcze dokładnie znane. 
W każdym razie ich położenie zgadza się z położeniem biegunów We
nus według pomia.rów K u i p er a. Jeśli idzie o naturę czapek, to przy
puszczenie, Żie są to pokryte lodami wyniosłości, wydaje się nieprawdo
podobne ze względu na dużą grubość atmosfery Wenus. Moore przypu
szcza, że są to raczej zgrupowania wysokich obłoków, powstałe wsku
tek cyrkulacji atmosfery w strefach polarnych. Inny pogląd repre
zentuje S t e a v e n s o n, który uważa, że jest to złudzenie optyczne. 
Dziwne jednak jest to, że czapki są widoczne na tarczy Wenus przez 
dłuższy czas, podczas gdy inne jasne plamy bywają widoczne bardzo 
krótko. Wydaje się więc, że czapki polarne Wenus istnieją iTealnie. Na
turę ich wyjaśnią dokładniej dalsze obserwacje. 

["J. Brit. Astron. Assoc." 6 (1955)]. A. W. 

Kometa Mrkosa (1955i) kometą Perrlne'a 

Dwaj astronomowie japońscy J. H a s e g a v ;a. i H. H i ros e pot~rier
dziH niezależnie przypus·zczenie L. E. C u n n i n g h a m a, że nowo
odkryta komeńa Mrkosa (1955 i) jest znaną już dobrze astronomom ko
metą periodyczną Perrine'a. Na podstaMe ostatnich obserwacyj pozor
nego ruchu komety obliczyli elementy jej okołosłonecznej drogi, która 
okazała się identyczną z drogą przebieganą przez periodyczną kometę 
Perrirne'a z roku 1896 VII = 1896 g. Kometa Perrine'a okrąża Słoi'1ce 

raz na 6,47 lat po elipsie o mimośrodzie e= 0,6634. W punkcie przysło
necznym swej drogi zbliża się do Słońca na q= 1,15 jednostek astro
nomicznych, w punkcie zaś odsłonecznym oddala się na 5,69 j. a. Ostat
nia odległość odpowiada oddaleniu Jowisza od Slońoo., stąd też kometa 
Perrine'a zaUcza się do .,rodziny" tej planety. Obecnie obserwujemy 9 jej 
powrót do Słońca od daty odl{rycia. 

Najwidoczniej astronomowie przeoczyli to zjawisko, ponieważ nie 
obliczono efemeryd na rok 1955. Wobec tego nastąpiło wtórne odkrycie. 
Dokonali go astronomoMe czescy. 

Przy sposobności warto wspomnieć o sukcesach C. D. P er r i n e'a, 
który odszukał pod rząd aż 6 komet: 1896 VII = 1896 g, 1897 I = 1896 f, 
H'·!l7 II = 1897 a, 1897 III = 1897 b, 1898 I = 1898 b, 1898 II = 1898 a. 
P1·zypominamy, że liczby rzymskie obok roku podają kolejność przej
ścia komet przez punkt przysłoneczny, a małe litery alflalbetu łacińskiego 
chronologiczną kolejność odkryć. 

Mamy tu do czynienia z jednym wypadkiem w historii astronomii, 
że w chronologicznym katalogu kdmet figuruje to samo nazwisko 6 razy 
obok siebie. Innymi słowy Perrine wykrył wszystkie komety, jakie 
w tym czasie były zauwtażone. Obserwował on niebo w górskim obser-
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watorilum Licka na Górze Hamiltona. Odszukał w sumie 13 komet w la
tach 1895-1902. 

Upadek planetoidy na Słońce? 

Deformacje na brzegu tarezy Słońca obserwował po raz pierwszy zna
ny obseTwator S e c c h i pod koniec XIX stulecia. Następnie wielu 
obserwatorów donosiło o podobnych deformacjach, zdarzały się również 
przypadki, że deformacje widziało kilku niezależnych obserwatorów. We 
wszystkich jednak przypagkach deformacje były obserwowane w pobliżu 
aktywnych obszarów, najczęściej nad plamami. W 1953 r. W a l d m e i e r 
zaobserwował po raz pierwszy deformację nie zwią:llaną z żadnym obsza
rem aktywnym. W dniu 6 marea, krótko po wschodzie Słońce, w ideal
nych warunkach obserwacji zauważył on deformację w postaci wyskoku, 
którego wysokość oceniał na 5 000 km. Wyskok nie różnił się barwą 

ani jasnością od brzegu tarczy słonecznej i trwał 40 sekund. Natychmiast 
przeprowadzono obserwacje koronografem z Arosa. W pobliżu nie wy
kryto żadnych protuberancji i utworów koronalnych, nie było też na 
Słońcu żadnych plam. Wyskok nic mógł więc być zwiąmny z aktywno
ścią Słońca. Waldmeier uważa, że taka deformacja mogła powstać 

wskutek upadku wielkiego meteoru czy planetki na powierzchnię Słońca. 
A. w. 

Czyżby ocean na powierzchni Wenus? 

Według interesującej hipotezy, wysuniętej niedawno przez dwóch 
znap.ych astronomów amerykańskch D. M e n z l a i F. W h i p p l e' a, 
cala powierzchnia Wenus pokryta jest oceanem wodnym, oddzielającym 
stałą powierzchnię od atmosfery. 

A oto podstawy tej hipotezy: Według wyników badań widmowych 
ilość pary wodnej w atmosferze Wenus wynosi najwyżej 2-50fo tej 
ilości, jaka znajduje się nad Mount Wilson. Autorzy zwracają uwagę, 
że ten wynik nie może świadczyć przeciw przypuszczeniu, że obłolti 

w atmosferze WenUS! składają się z kropelek wody. Według bowiem 
ostatnich pomiarów temperatura obserwowanych warstw atmosfery pla
nety wynosi stale około -39°C, a w takich warunkach nawet atmo
sfera nasycona parą wodną będzie zawierać tylko około 2% ilości pary 
wodnej w stosunku do atmosfery nad Mount Wilson. Z drugiej strony 
obecność atmosfery nasyconej parą nad stałą powierzchnią planety jest 
niemożliwa ze względu na obserwowaną w atmosferze Wenus dużą ilość 
dwutlenku węgla (C02), który w takich warunkach reagowałby z krze
mianami, przechodząc w węglany. Ponieważ jednak przypuszczenie, że 
obłoki w atmosferze Wenus składają się z kropelek wody, najlepiej tłu
maczy wyniki wielu innych obserwacji dotyczących własności tej atmo
sfery, należy więc uważać je za słuszne; takie jednak postawienie spra
v.ry pociąga za sobą wniosek, że cała powierzchnia planety jest pokryt.a 
oceanem wodnym. 

(.,Astronomical Journal", 1954, nr 9, str. 329) A. W. 
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Ziemia sfotografowana z wysokości 160 km. Przez warstwy jasnych obłoków 
pn;egląda stosunkowo ciemna powierzchnia planety. Zdjęcie ograniGZone polem 
widzenia kamery zamontowanej na rakiecie. Górna, prawa krawędź to brzeg 
Ziemi. U góry zaznacwno schematycznie dla orientacji obszar objęty zdjęciem 

(małe kółko) w porównaniu z rozmiarami całej Ziemi (większe kółko). 
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Spektrograf Ludowego Obserwatorium w Prościejawie 
(ĆSR). (do str. 88) 
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w Kopenhadze z komunikatem T. B a n a c h i e w i c z a 
o zakryciu gwiazdy przez II księżyc Jowisza - Europa. 

(do artykułu J. D o brzy ck i e g o na str. 65). 
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Planetarna fotokamera Zeissa w Obserwatorium prościejowskim (do str. 88). 
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Jak powstały ,.kanały" i "jeziora" na Marsie 

Znany astronom, odkrywca Plutona, Clyde T o m b a u g h wysunął 

nową hipotezę powstania "kanałów" i "jezior'' na powierzchni Marsa. 
Według niego, wskutek upadku wielkich meteorów lub planetoid na po
wierzchnię Marsa powstały koliste wyrwy - kratery i rozchodzące 

się od nich promieniście rozpadliny i pęknięcia skorupy Marsa. (Analo
gia do podobnych zjawisk obserwowanych na powierzchni Księżyca, np. 
smugi przy kraterze Tycho). W tak powstałych kraterach i rozpadlinach 
powstała wegetacja roślinna. Przypuszczenie Tombaugha }est ba["dzo in
teresujące, jednak wymaga sprawdzenia "na miejscu'', gdyż obser:.wacje 
z Ziemi nie mogą rozstrzygnąć o jego słuszności. 

A. W. 

Temperatura jąder mgławic planetarnych 

Temperatury pO'Wierzchni gwiazd stanowiących jądra mgławic pla
netarnych, określone na podstawie badania ich widm, okazały się bar
dzo wysokie. Najzimniejsze jądra mają tempemturę pow.ierzchniową 

"tylko" 20 000°K, a średnie temperatury wynoszą około 45 000°K. Praw
dziwą - niespodzianką są jednak wyniki . otrzymane dla najgorętszych 
jąder. Taka na przykład powierzchniO'Wa temperatura jądra mgławicy 
NGC 6720 wynosi 120 000°K, a jądro mgławicy NGC 6445 ma tempera
turę 170 000°K(!). PowierzchnLe tych gwiazd to najgorętsze powierzchnie 
we wszechświecie. 

A. w. 
Model typowej komety 

W popularnym artykule o kometach N. R i c h t er przytacza inte~
sujące zestawienie wiadomości o fizyce komet. Oto jak wygląda taki 
"model" typowej komety: 

Jądro: obłok meteorytowy (H20, NH8, CH4, CO, C2N 2); średnica 101-

103 km; masa około 1818 ± a gramów(?); rozmiary cząstek 101-10-4 cm; 
czasem nawet do 103 cm(?); liczba cząstek i rozkład gęstości nieznane; 
prędkości obrotu cząstek wokół środka ciężkości 10°-102 m/sek; średnia 
droga swobodna 105 cm(?); świecenie: odbite światło &łoneczne. 

Głowa: obłok gazowy (CN, CH, NH, OH, C 2 , CO+, N 2+, OH, CH2, moż

liwe także OH+, NH2); średnica 101--105 km; gęstość (gęstości parcjalne) 
około 104-106 cząsteczek na l cm3 ; ilość wydzielanego gazu 1025 cząste

czek na l sek(?); zapas gazu jest mały, gdyż l gram lodu daje około 
1022 cząsteczek, a l gram masy meteorytowej tylko 1019 cząsteczek; po
chodzenie gazu: degazacja jądra wskutek parowania lodu i rozpadu me
teorytów; świecenie: fluorescencja; czas życia cząsteczek około 10 go
dzin, przemiany cząsteczek wskutek fotodysocjacji. 

Wa.rkocz: obłok gazowy (CO+, N+ 2) oraz swobodne elektrony; dłu

gość do 108 km; szerokość do 10° km; gęstość 101-102 cząsteczek na l cm3(?}.; 
prędkości cząsteczek 101-lOs km/sek; siły działające: ciśnienie światła 
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korpuskularne promieniowanie Słońca(?), wybuchowe impulsy w ją

drze(?), siły elektryczne, pole magnetyczne(?). 
[Według, Wiss. Ann. 2, nr l, str. 7 (1953)] A. W. 
The model of a typical comet. 

Niezwykły wygląd komety 

Jak wiadomo, jedną z. głównych sił działających na cząsteczki gazu 
w warkoczach komet jest ciśnienie promieniowania słonecznego. Dzięki 
niemu warkocze komet są przeważnie odwrócone od Słońca. Zdarzają się 
jednak rzadkie wypadki, kiedy warkocz komety jest zwrócony w inną 

s.tronq lub też kiedy kometa posiada kilka warkoczy. 03tatnio taki p•rzypa
dek był obserwowany w roku 1954 u komety Abella (1953 g.). Na zdjęciu 
wykonanym z.a pomocą 120 cm kamery Szmidta (Mt Palomar) dnia 30 
czerwca (na dziewięć dni przed przejśc:em komety przez punkt przy
słoneczny jej drogi) widoczne są wyrażnie dwa warkocze: jeden jasny, 
zwrócony "normalnie" w przeciwną stronę od Słońca, drugi zaś słabszy 
znajdował się pod kątem 105° w stosunku do pierwszego. Taldego wyglądu 
komety nie można już objaśnić ciśnieniem promieniowania słonecznego, 

lecz trzeba szukać innych wyjaśnień. Być może dużą rolę odgrywają tu 
- siły elektomagnetyczne. 

[PASP nr 392 (1954)]. A. W. 

Teoretyczna granica gęstości białych karłów 

Dwaj astrofizycy radzieccy S. A. K a p ł a n i I. A. K l i m i s z j a n, 
zajmujący się zagadnieniami budowy gwiazd, otrzymali ciekawe wyniki 
dotyczące teoretycznych możliwości największych gęstości materii 
w gwiazdach. Wartość graniczną otrzymano na podstawie rozwiązania 
równań równowagi hydrostatycznej, tzw. zwyrodniałego gazu elektronowe
go w polu grawitacyjnym. Graniczna gęstość wynosi 2,1 X 1010 gramów/cm3• 

Prążki w widmie gwiazdy o tak wielkiej gęstości będą wskutek silnego 
pola grawitacyjnego znacznie przesunięte w stronę czer*-ieni. Przesu
nięcie prążków można wyrażać w km/sek. opierając s1ię na związku 
Dopplera. Dla gęstości granicznej promień gwiazdy i przesunięcie prąż
ków w jej widmie wynoszą odpowiednio 1200 km oraz 512 km sek. 

Dane doświadczalnie dla gwiazdy-karła, tzw. gwiazdy V~ Maarrena 
nr 2, wynoszą odpowiednio 6000 km i 238 kmfsek, niewiele więc się 

różnią od wartości granicznych. 
["Cirkular Astr. Lwowskogo Uniw." nr 27 (1953)]. A. W. 

Gwiazdy o zmiennym polu magnetycznym 

Znany badacz pól magnetycznych gwiazd H. B a b c o c k odkrył nie
dawno gwiazdę o zmiennym polu magnetycznym. Jes1 to gwiarzda ozna
czana HD 188 041. Pole magnetyczne tej gwiazdy było badane na pod
stawie zjawiska Zeemana w jej widmie. Do badań używano 2,5 m i 5 m 
teleskopów. Natężenie pola magnetycznego tej gwiazdy zmienia się 
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z okresem 226 dni w dość szerokich granicach od 600 do 4800 gaussów. 
Podobnie jak dla "zwykłych'' gwiazd zmiennych ustalono "efemerydę" : 

minimum magnetyczne = J. D. 2 434 323 + 226 E. Zmiany pola magnetycz
nego tłumaczy się w ten sposób, że oś magnetyczna jest nachylona do osi 
obrotu gwiazdy. Oprócz gwiazd o zmiennym promieniowaniu w dziedzi
nie widzialnej, dotąd po prostu zwanych gwiazdami zmiennymi, mamy 
więc i magnetycznie zmienne gwiazdy. 

[Astroph. J. 120, nr l, str. 66 (1954)]. A. W. 

Gwiazdy nowe a radioastronomia 

G. L ar s o n- L e a n d er wysunął nową hipotezę powstawania pro
mieniowania radiowego ciał niebieskich. Według niego silne promienio
wanie radiowe może powstawać podczas procesu hamowania przez. 
ośrodek międzygwiazdowy rozszerzającej się dyfuzyjnej otoczki gwiazdy 
nowej. Natężenie radiopromieniowania zależy od prędkości rozszerzania 
się otoczki, jej grubości i gQstości. Z wzoru podanego przez autora wy
nika, że jeśli tylko jedna setna energii kinetycznej będzie zamieniona na 
promien iowanie radiowe, to będzie ono tego rzędu, co obserwowane 
promieniowanie mgławicy "Krab". Promieniowanie radiowe byłoby wy
twarzane przez gwiazdy nowe w ciągu okresu bardzo krótkiego, rzędu 
kilkunastu dni. 

[.,Observatory", 74, nr 882 (1954)]. A . W. 

Powstawanic technetu w gwiazdach 

Kilka lat temu w widmach rzadko spotykanych gwiazd typu S odkryto 
prążki technetu (patrz "Urania" 1953, str. 197). Sensacyjne to odkry
cie sprawiło astrofizykom wiele kłopotu, nieznane były bowiem 
reakcje jądrowe, w wyniku których technet mógłby powstawać. (Tech
net jest pierwiastkiem promieniotwórczym o okresie połowicznego za
niku około 100 tysięcy lat, co stanowi drobny ułamek wielu gwiazd; 
technet musi więc ciągle powstawać we wnętrzach gwiazd.) M. N a h
m i a s wysuwa przypuszczenie, że technet powstaje wskutek oddziały
wania rutenu z neutrinami o energii > 1,8 MeV, które są wytwarzane 
w reakcjach jądrowych w gwiazdach. Proces wytwarzania technetu 
przebiegałby według schematu: 

v - neutrino) 
~+, ~ - elektron+ i - ) 

Autor podkreśla również, że reakcje z neutrinami mogą prowadzić 
również do powstawania innych pierwiastków. Np. wodór może powsta
wać według wzoru: 

n +v * = H+~-, 

gdzie v * oznacza tzw. antineutrino, które jest wytwarzane w gwiazdach 
w cyklu węglowym. 

[C. r. Acad. Sci. 239, nr 23, str. 1595 (1954)]. A . w. 
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Niezwykły zegar 

Austriacki zegannistrz L. N a v rat i l skonstruował niezwykle skom
plikowany zegar. Posiada on łącznie 12 tarcz i 35 wskazówek. Na rega
rze można odczytać: czas średni, czas uniwersalny, czas gwiazdowy, mo
menty wschodu i zachodu Słońca, fazy Księżyca, pory roku, nazwy 
miesięcy, dni miesięcy, dni tygodnia, na~wy gwiazdmbiorów zodiakal
nych, górujących w danym momencie itd. 

Specjalna tarcza wskazuje widoczną część nieba pólnocnego i połud
niowego oraz położenia planet wśród gwiazd. Wszystkie części zeg.ara są 
wykonane bardzo precyzyjnie, tarcie mechanizmów jest minimalne. Sprę
żyna poruszająca zegCiir jest nakręcana za pomocą silniczka włączone
go do sieci oświetlającej tarcze zegara. Podobnie skomplikowany zegar 
był wykonany jeszcze w 1897 r. w Portugalii. Zegar ten wskazywał mię
dzy innymi wygląd nieba dla Paryża, Lizbony i Rio de Janeiro oraz 
równanie czasu, oprócz tego oczywiście wszystkie wielkości wskazy
wane przez zegar Navratila. 

A. W. 

Sekstans radiowy 

Dotychczas używane sekstansy wymagają dla dokonywania pomia
rów położenia okrętu czy samolotu - bezchmurnej słonecznej pogody. 
Ostatnio skonstruowano nowy typ tego narzędzia, które daje się sto
sować także przy niebie pokrytym obłokami. Jest to "sekstans radiowy", 
instalowany na pokładach okrętów. Posiada niewielką antenę odbiorczą, 
nastrojoną na falę 1,9 cm, dla której atmosfera ziemska jest wyjątko
wo 

1
dobrze przepuszczalna. Tak krótkie fale radiowe są wysyłane, jak 

wiadomo, przez fotosferę Słońca, a więc uzyskany przy ich pomocy "ra
diowy" obraz tarczy Słońca odpowiada wizualnemu, dla którego obli
czane są efemerydy w almanachach nautycznych. Frzy pomiarach w po
bliżu horyzontu pewną trudność w redukcji obserwacji stanowi "refrak
cja radiowa'', która nie jest jeszcze dostatecznie dobrze zbadana Jest 
prawdopodobnie inna, niż refrakcja wizualna, używana w rocznikach 
astronomicznych. 

J. G. 

Związek gwiazd z mgławicami pyłowymi 

W. F i e s j e n k o w zauważył ostatnio, że kilka gwiazd oświetlającyca 

jasne mgławice pyłowe znajduje się w pewnego rodzaju wydrążeniach 
tych mgławic. Jeśli dalsze badania wykażą, że jest to zjawisko po
wszechne, rzuci to nowe światło na sprawy powstawania gwiazd i mgła
wic oraz na ich wzajemny związek. 

{Wg Astronomiczeskij Zurnał XXXII, 97. (1955)) K. R. 
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OBSERWACJE 

Gwiazdy zmienne 

W poprzednim odcinku naszego działu omówione były podstawowe 
eechy krzywych zm':Jarl blasku gwiazd zaćmieniowych, a więc minima 
iłówne, wtórne i tzw. "płaskie dna". Omówione przyp13dki odnosiły się 
przy tym do układów, w których gwiazdy obiegają wspólny środek masy 
po orbitach kołowych. Jeżcli - co się często zdarza - gwiazdy poru
lizają się po orbitach eliptycznych, to krzywa blas:ku tak,jego układu 
b<:dzie wyglądiać inaczej: minimum wtórne położone będzie asymetrycz
nie w stosunku do minimów głównych. Eliptyczność orbity powoduje 
również często mniej lub więcej widoczną asymetrię zmian blasku pod
czas minimum: jedna z gałęzi krzywej blasku jest bardziej stroma niż 
&ruga. 

Ważnym efektem wpływającym na formę krzywej blasku układu 
aaćmieniowego jest tzw. efekt refleksu. U niektórych gwtazd obserwu-

Rys. l. Scheimat układu podwójnego gwiazd o eliptycznej orbicie 

jemy mianowicie, że po głównym mini'mum jasność zamiast pozostawać
~tałą zwiększa się aż do minimum wtórnego, a następnie maleje, ialc że 
tuż przed i tuż po minimum wtórnym występuje maksimum jasności. 
T,alki przebieg zmi1an blasku możemy wytłumaczyć tym, że ciemniejszy 
składnik tJ.kładu zaćmieniowego, zależnie od swego poł ożenia .na orbicie, 
w różny sposób odbija światło gwiazdy jaśniejszej . Przypadek ten jest 
poglądowo przedstawiony na rysunku 2. 

Ważnym wreszcie efektem, posi!Jadającym duże znaczenie dlt31 wnio
skowama o wyglądzie powierzchni gwiazd jest tzw. efekt pociemnienia 
brzegowego. Gdyby mianowicie cała tareza posiadała tę s:m1ą jasność, 
to podczas jej zalcrywania przez drugą gwiazdę, z chwilą rozpoczęcia się 
zaćmienia całkowitego, na krzywej blasku wystąpiłoby charakterystyczne 
"płaskie dno" (patrz poprzedni odcinek). Wiemy jedna!r, że tarcze gwiazd 
mają na brzegach mniejszą jasność, najjaśniejs;ze są zaś ich środki. 
(Dzieje się talc wskutek te.go, że promieniowanie dochodzące do obserwa
tora z brzegów tarczy pochodzi z płytszych, a więc chłodniejszych warstw 
mate:.J gwiazdy). Dzięki temu efektowi przyciemnienia brzegowego pła
skie dno na krzywej zmian blasku zn<illmie, a jasność układu będzie się 
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w cZJasie zacmienia całkowitego ciągle zmieniać, osiągając minimum 
w środku zaćmienia, gdy zakryte są środkowe, naJJasme)sze częsc1 
gwiazdy. Ten przypadek mamy przedstawiony I1JaJ rysunku 3. 

Wszystko to, co dotąd powiedzieliśmy o gwiazdach zaćmieniowych 
i ich zmianach blasku, odnosi s~ do obszernej grupy gwita!Zd, zwanych 

Rys. 2. Schemat efektu refleksu 

gwiazdami typu Algola lub krótko algolidami (od najdawniej znanego 
przedstawiciela tej grupy). Do tej grupy należy około trzech czwartych 
gwind ZJ3.ćmieniow:vch. W układach tych gwiazdy znajdują s:ę dośe 
daleko od siebie i ich wzajemne przyciąganie nie wywołuje dostrzega!-

Rys. 3. Schemat efektu przyciemnienia brzegowego 

nych de formacji kształtów gwiazd. Bywają jednak i inne układy gwiazd, 
w których składniki są położone bardzo blisko siebie. O nich napiszemy 
innym razem. 

PodJa,jemy poniżej przewidywane momenty minimów gwiazd zaćmie
niowych na marzec 1956 r. 

Przybliżone momenty, czas środkowo-europejski : 
RZ Cas (D = 4h 8) III 3dl7h45m, 4d22h30m, 10d22hQOm, 16d21h15m, 

22d2Qh45m, 24dlh15m. 28d2Ch15m, 30dQh45m. 
R CMa (D = 4h) 4dl8h15, 5d21h3Um, 12d17hQOm, 13d2Qh30m, 21d19h15m 

22d22h30m, 28d18hQQm, 29d2Qh3Qm. 
WW Aur (D = 6h.4) 9d19hQQm, 19d2lh3Qm, 29d23hOO. 

t3 Per (D =- 9h.8) 2dl7h30m, 5dl4h30m, 17dlh30m, 19d2lh30m, 22dl9hl5m, 
24d16hQQm. 

Andrzej Wróblewski 
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Meteory 

Meteory słabsze od dostrzegalnych gołym okiem nazywamy telesko
powymi. Obserwujemy je za pomocą narzędzi o dużym polu widzenia 
i dużej jasności. Do nanoszenia meteorów teleskopowych powinna być 
używana mapa zawierająca gwiazdy do wielkości granicznej dla danego 
narzędzia. Przy obserwacjach należy notoWI~IĆ wsrzystkie dane wyszcze
_gólnione w dziale "Meteory" w lipcowym numerze "Uranii" z roku ubie
głego. 

Do obserwacji meteorów teleskopowych najlepiej nadają s:ę lunetki 
o jak największym polu widzenia i jasności. Stosowanic dużych powięk
szeń nie jest celowe, chockl.żby dlatego, że zmniejsza pole widzenia 
i jasność instrumentu. Zwykle stosuje się powiększenia zawarte w gra
nicach od 6 do 12 razy. 

Pole widzenia lunety P wyznaczamy; mierząc czas przejścia jakiejś 
_gwiazdy ruchem dziennym na równiku przez średnicę pola widzenia. 
Jeżeli czas ten wynosi t mmut, to średnica pola widzenia równa się 
(15 t) minut łuku . 

Przy obserwacjach czysto statystycznych, bez nanoszenia torów me
teorów na mapy, trzeba notować dlugość drogi meteoru i (najłatwiej 
w postaci ułamka średnicy pola widzenia), kąt pozycyjny, tj. kąt mię
dzy kierunkiem przelotu meteoru i prostą N-S przechodzącą przez pole 
widzenia lunety, liczony w stopniach od północy przez zachód, potudnie, 
wschód. Długość drogi meteoru (przyjmowana za stałą dla meteorów 
roju, jeżeli pole widzenita jest małe w porównaniu z odległością od ra
diantu), jest potrzebna do wyliczenia tzw. efektywnego pola widzenia 
lunety Per, o czym będzie mowa innym razem 

Położenie meteoru w polu widzenia notować można w następujący 
sposób : Meteor, który pojawił się i znikł w polu widzenia, ozn3czamy++ . 
.Jeżeli meteor pojawił się w polu widzenia, a znikł poza nim, to piszemy 
+-. jeżeli znikł w polu widzenia a pojawił się poza nim: -+, wreszcie 
jeżcli pojawił się i znikł poza polem widzenia i przelatując przeciął 
je: -- -. 

W marcu prosimy obserwować meteory promieniujące z następują
cych radiantów: 

Nazwa rozkroju l Współrzędne r~dian~~ Okres aktywności 
rek t. de kl. 

h m o 
12 Com 12 16 + 26 19-27 marzec 
ro Bo o 14 28 + 31 23-29 marzec 
38 Com 12 52 + 31 30 marzec- 2 kwiecień 
(1017 11) 19 52 10 31 marzec 
Wirginidy 17 50 + l zaczynają promieniować 

w mc.rcu 

Położenia radiantów rojów 12 Com i ro Boa podane są na podstawie 
obserwacji autora w 1953 roku (.,Urania" 24, 215, 1953). Czwarty radiant 
wyliczony jest teoretycznie z elementów orbity komety 1917 II. 

Andrzej Pachotczyk 
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DUSAN KALAB-PAWEŁ SOMMER 
(Uumaczył F. Stradal - Oświęcim) 

Areometeorologiczne obserwacje 
i studium fotograficzne Marsa 

podczas opozycji 1954 w Ludowy m Obserwatorium - Prościejów ć.S.R-

Na podstawie naszych wizualnych obserwacji Marsa z zastosowaniem 
barwnych filtrów wyprowadziliśmy pewne wnioski dotyczące pojawienia 
się obłoków w atmosferze tej planety, około opozycji od maja do sierp
nia 1954 r. 

Na t1a1rczy planety za pomocą różnych barwnych f•ill.trów śledziliśmy 
utwory o charrakterze obloktlw rozmaitego rodzaju, wielkości, czasu 
trwania i zmiJennej widzialności. 

Utwory te podzieliliśmy na następujące grupy: 
Typ l. Małe okrągłe obłoki znajdujące się na brzegu tarczy planety. 

2. Małe okrągłe obłoki, które sięgają poza brzeg planety względ
nie terminator. 

3. Pasy obłoków (chmur). 
4. Obłoki różnej wielkości i kształtu, znajdujące się w pobliżu 

środka dysku planety. 
5. Wielkie zachmurzenia rozległych okolic planety. 

W okresie maj-Siierpień 1954 r. narysowaliśmy w sumie 206 obłoków 
wszystkich typów. Tablica liczbowa podaje diane o ilości obłoków obser
wowanych w tym okresie przez naszych obserwatorów przy zastosowa
niu barwnych filtrów. 

Dla każdego filtru przeprowadzono w odstępach 30-dniowych staty
stykę asymetrH w liczbach obserwowanych obłoków na wschodnim i za
chodnim brzegu tarczy Marsa oraz między pólnocną i południową jego 
półkulą . Z naszych obserwacji wynika, że atmosfera Marsa w 1954 r. 
była na ogół znacznie przejrzystsza, szczególnie w centralnych częściach 
tarczy, z wyjątkiem odosobnionych przypadków całkowitego zmętnienia 
atmosfery planety, które to w pewnych momentach nie pozwoliły obser
wować nawet najciemniejszych szczegółów powierzchni (zobacz tabl. 
typ 5). 

Stosunkowo duż.a ilość obłoków pojawiała się na brzegach tarczy 
planety, przy czym wschodni brzeg był bogatszy w obłok~ typu l i 2 
aniżeli brzeg zachodni. Równocześnie dało się stwie~rdzić, że północna 
półkula Marsa była znacznie bardziej pokryta chmurami, zwłaszcza 
typu 4 i 5, Ialiliżeli półkula południowa. 

Na podstawie bardzo precyzyjnych obserwacji S o m m er a doko
naliśmy ,próbnych wyznaczeń szybkości ruchu obłoków typu 4, z kt.órych 
wynika, że maksymalna szybkość (w .areograficznej szerokości +30° do 
+ 50o) wynosiła około lO do 14 stopni areograficznej długości Marsa na 
godzinę Oczywiście obserwacje te są bardzo trudne i z tych to powo
dów obciążone dość zncznymi błędami obserwacyjnymi. Mimo to otrzy
many w ten sposób szereg wartOOCli dla szybkości nt~chu obłoków na 
Marsie jest bardzo interesujący i nie bez znaczenia. 

Program pnaiC fotograficznych w naszym obserwatorium, przystoso
wany do stosunkowo korzystnego przybliżenia Marsa w 1954 r. do Ziemi, 
umożliwił nam zebranie obfitego materiału, wśród którego niektóre wy
niki są zupclnie dobre. 

Planeta była fotografowana w miarę możności codziennie Zla pomocą 
p~lllletarnych fotokamer i ~3{) mm reflektora. Do wykonania tych prac 
użyto panchromatycznych 1 ortochromart;ycznych płyt oraz filmu o czu-
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łości 17-21/10 DIN jak również barwnego negatywnego filmu Agia
Color T 13/10 DIN. 

Najlepiej jednak spisały się ortochromatyczne emulsje 17 /lO DIN 
z zast030waniem żółtego i zielonego filtru. Optymalne ekspozycje zdjęć 
trwały l do 5 sekund. Bardzo piękne zdjęcia otrzymJiliśmy na barwnym 
filmie przy ekspozycjach 5 do 10 sekund bez filtrów. 

Fotograficznie udało się nam uchwycić cały szreg ciemnych szcze
.gółów na powierzchni Marsa, jak: Syrtis Major, Acidalium Mare, Ery
thraeum Mall'e, Aurorae Sinus, Mare Cimmerium i Tyrrhenum, Trivium 
Charontis oraz jasną poludniową czapkę polarną, a później i fazy pla
nety. Zdjęcia te doSkonale uzupełniają nasze rysunki otrzymane pr7...ez 
-<>bserwacje wizualne. 

Fotogllal!icznile też uchwyciliśmy już wyżej wspomniane zamglenia 
całej planety (zobacz tablica typ. 5). 

Na zdjęciach planety wykonanych naszym urządzeniem dla fotogra
fowania spolaryzowanego św~art.ła odbitego stwierdziliśmy w przeciwień
stwie do normalnych zdjęć lepszą widoczność Cimmerium Mare oraz 
-ciemne okolice Phlegra. Zdjęcia w świetle spolaryzowanym wymagały 
20 do 25 sekund ekspozycji na filmie o czulości 17/10 DIN. 

Głównym reflektorem wykonaliśmy też cały szereg zdjęć widma 
Marsa i Antaresa oraz Marsa i Wenus, eksponowanych na jednej kliszy 
w celu porównania. Widma uzyskano za pomocą s.il.>1tki dyfrakcyjnej 
umieszczonej przed tubusem teleskopu (reflektora) dla wyznaczenia 
efektywnej długości fali w widmie planety. . 

Podczas różnych prób wykonywaliśmy też zdjęcia widma Marsn, uży
-wając do tego celu naszego pryzmatycznego spektrografu w połącz.cni u 
z 330 mm reflektorem. 

Czas naświetlan:ta na filmie ortochromatycznym 17/ 10 DIN wynosił 
oko:o 7 do 30 minut. 

Typ f~~~ -~ 
- l 11,51 

2 3,0 

3,0 

4 0,2 

czerw. 

l,2 

1,0 

0,0 

0,2 

Filtr- barwa 

l_ fiolet l nieb-:skfółty l zielony 

l 2~ -;; -~-2,1 - - ;,; 

l 2,0 1,0 1,0 2,0 

0,0 0,0 2,0 5,0 

0,1 0,1 0,1 0,1. 

5 Obserwowano głównie w dniach: 
30 maja, 21 czerwca, 11 i 13 sierpnia 1954 r. 

U wagi 

Przeclętnie n a 
każdy rysunek 

Całkowita ilość 
narysowanych 
obłoków 

l 
Przeclętnie na 
każdy rysunek 

W okresie opozycji wykonJJiliśmy w sumie 400 zdjęć Marsa za pomocą 
l>arwnych filtrów, nie licząc zdjęć spektralnych. Cały szereg udanych 
'negatywów stanie się cennym materiałem dla późniejszych prac porów
nawczych przy studiach fotometrycznych i kolorymetrycznych, które 
obserwator:.um projektuje w następnych labach. zwłaszcza w połączeniu 
z pracami elektrofotometrycznymi, do czego posłuży nasz nowy instru
llnent, który został zaprojektowany i wykonany przez obserwatorium. 
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PYTANIA ODPOWIEDZI 

Gdzie i jak można odbyć studia astronautyczne 

(Odpowiedź na pytanie Jana Kowalskiego z Nałęczowa) 
Astronautyka jest stosunkowo tak młodą nauką, że na żadnym uni

wersytecie świata nie jest przewidziana w programie. Młody człowiek .. 
który pragnie poznać astronautykę, bez wątpienia powinien zacząć studia 
astronomiczne na uniwersytecie na wydziale matematyczno-fizycznym
to jest podst.~rwa. Prócz studiów uniwersyteckich trz::'!b'l jc::;zcze samemu 
(jako samoukowi) dużo przeczytać i przestudiować. Studia astronomiczne 
można odbywać na uniwersytetach w Warszawic oraz w_ \Vroc awiu, 
jak również w Toruniu i Kr.a;kowie. Warszawa jako najwiQ1cszc centrum 
naukowe jest może najbardziej godna pole<:{?n•:a. Astronautyk:.ł jest bar
dzo obnerną dziedziną wiedzy, opierającą się na astronomii, fizyce, 
chemii i biologii. obejmuje również poważny zakres umiejqtności inży
nierskich (konstrukcje maszyn i silników odrzutowych jak również 
rakiet). 

Istnieje możliwość wyj13.rzdu na studla do ZSRR (lecz nic astronau
tyczne, bo takich w ogóle nie ma). Corocznie Ministerstwo Szkolnictwa 
Wyższego otrzymuje pewną niewielką ilość stypendiów na wyjazd do
ZSRR dla początkujących studentów, jednak na pocqtkowc studia 
astronomiczne za granicę studentów wysyła s:ę tylko w drodze wyjątku. 
Osobiścio uważam, że studia uniwer::;yt.;)ck.ie n3Jl.eży st::mowczo rozpo
czynać w kraju, a dopiero później, po ich ukończeniu i uzyskaniu 
stopma magi~tra, należy s>:ę starać o wyjazd na zagrrlll1iczną aspiranturę. 
O bliższe informacje, dotycząc~ załatwienia wymaganych przy tym for
malności, ZJ3tintere:;;owane osoby winny się zwracać bczpo~rcdnio do Mi
nisterstwa Szkolnictwa Wyższego, do odnośnego zarządu szkół. Przy 
studiach un·:wersyteck.ich niczbędna jest znajomość języków obcych na 
tyle, aby rozumieć drukowane rozprawy z danej dziedziny (języki: co. 
najmniej rosyjski i angielski). 

Kazimie1·z Zarankiewicz 
Prezes Folskiego Towarzystwa Astronautycznego 

Czy prędkość fali radiowej może być większa. od prędkości światła 
' (Odpowiedź na pytanie ob. Danowskiego z Warszawy) 

Fala radiowa ze Słońca, przechodząc przez atmosferę słoneczną, po
rusza si<: w ośrodku silnie zjonizowanym, w którym atomy odarte są. 
w wysokim stopniu ze swych elektronów. Na skutek tej jonizacji atmo
sfera Słońca zawiera dużo dodatnio naładowanych jonów i swobodnych, 
niczwiązanych z atomami ujemnych clektrO"lÓW. Prz~chodzcnie fali elek
tromagnetycznej z próżni do jakiegoś ośrodka scharakteryzować możemy 
przez podanie tzw. współczynnika załamania , określonego stosunkiem ką
lów padania i załamania lub stosunkiem prędkości fali w próżni i w da
nym ośrodku: 

n -= 
sin u. 

sinf3 
c 

V 

gdzie u · i f3 - kąty padania i załamania, c - prędkości fali w próżni,. 
v - prędkość fali w danym ośrodku. 

Otóż okazuje się, że dla gazu zjonizowanego współczynnik załamania 
fal radiowych jest mniejszy od jedności, i to tym mniejszy, im większa 
b<:dzie g~stość swobodnych elektronów w gazie i im większa jest długość-
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fali. Przy pewnych wartościach tej gęstości elektronów i długości fali 
współczynnik załamania osiągnąć może nawet wartość zero, tzn. fala nie 
może przenikać do takiego ośrodka nawet przy prostopadłym padaniu. 

Wynik taki na pierwszy rzut oka może WYdać się dziwny. Mianowicie 
z przytoczonego wyżej wzoru wynika, że prędkość rozchodzenia s i ę fali 
w ośrodku zjomzowanym jest większa od prędkości fali w próżni, gdy 
tymcz.asem wiemy z teorii względności, iż prędkość rozchodrenia się fali 
elektromagnetycznej (np. światła) w próżni nie może być przekroczona. 
Należy tu jednakże zwrócić uwagę, że w ruchu falowym rozróżnić mu
simy dwa rodzaje prędkości: pr<;dkość fazową i prędkość grupową. Weźmy 
np. pod uwagę falę przedstawioną na rys. l. Krzywa przedstawtająca tę 

Rys . l. _v __ 
falę - tzw. sinusoida - przemieszcza się w pewnym kierunku z prędko
ścią v; jest to właśnie prędkość fazowa Ale fala nie musi mieć tak 
prostej postaci. Jeżeli np. uderzymy raz jeden w napiętą linę, to po linie 
rozejdzie się zaburzenie. czyli fala o kształcie pokazanym na rys. 2. Pręd
kość v, z którą rozchodzi się po linie to całe zaburzenie, nazywamy wła
śnie prędkością grupową fali. Istnieje jednak twierdzenie matematyczne, 
według którego dowolne takie zaburzenie przedstawić możemy jako sumę 
fal prostych sinusoidalnych, jak na rys. l, o różnych długościach fali 
(p. artykuł O. Czyż e w ski e g o, Urania, tom XXVI, str. ó5, 1955). Te 
fale składowe rozrhodzić się będą z prędkościami fazowymi na ogół róż
nymi od prędkości grupowej. z którą przemieszcza się całe z.c"lburzenie, 
a zatem również energia. Według teorii wz~::ędności tylko prędkość gru
pewa nic może pnekroczyć granicznej wartości prędkości światła w pró
żni, natomiast prędkości fazowe, występujące właśnie w naszym wzorze 
na współczynnik załamania , mogą być od tej wartości większe. 

Ponieważ gęstość elektronów w atmosferze słonecznej zmienia się 
w sposób ciągły, współczynnik załamania fal radiowych będzie się zmie
niał również c:ągle i promienie doznają zakrzywienia jak przy refrakcji 
w atmosferze ziemskiej. z tym tylko, że kierunek tego zakrzywienia bę
dzie przeciwny ze względu na W'>półczynnik załamania mniejszy od jedno
ści. W wymku otrzymujemy obraz jak na rys. 2 wymienionego wyżej 
artykułu. 

Rys. 2. ----~~~--~w~==---------
Inne pytanie dotyczyło tzw. temperatury zastępczej anteny odbiera

jącej kosmiczne promieniowanie radiowe. Pojęcie to zostało WYjaśnione 
już w artykule J. de M e z er a (Urania, tom XXVI, str. 107, 1955). Miano
wicie napięcia odbierane przez antenę, a pochodzące od źródeł kosmicz
nych promieniowania radiowego, mają charakter szumów, zupełnie analo
gicznych do szumów, jakie skutkiem termicznych ruchów elektronów 
otrzymać możemy z oporu o określonej temperaturze załączonego na wej
ście odbiornika. Dlatego też natężenie odbieranego promieniowania wy
rażamy często przez tzw. temperaturę równoważną, rozumiejąc przez to 
temperaturę, jaką musiałby mieć opór załączony na wejście odbiornika. 
aby dawać napięcie szumów równe n:1pięciu odbieranemu. Należy zau
ważyć, że znając własności anteny, rozmiary i odległość źródła promie
niowania, możemy z tej temperatury zastępczej obliczyć rzeczywistą tem-
peraturę źródła wysyłającego fale. Adam Strzałkawski 
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Pająk a teleskop 

W wielu instrumentach optycznych konieczne jest umieszczenie 
w polu Widrenia siatki nitek. Siatkę taką sporządza się bądź na 
płytce szklanej (na drodze chemicznej - przez trawienie kwasem 
albo fotochemicznej - fotograficznej) , bądź też rozpina się siatkę 
nitek z cieniutkich drucików, albo nitek pajęczych (które są o wiel'! 
cieńsze od najcieńszych drucików) . W związku z tym pewne zakłady 
{)ptyczne w Anglii dokonały badań, jaki gatunek pająków dostarcza 
najlepszej nici do celów optycznych i założyły hodowlę tych pająków . 

KALENDARZ AS:TRONOJ.UICZNY 

opracował M. Bielicki 

Marzec 1956 r. 

A. M . 

Dane o zjawisku gwiazd spadających podajemy w dziale "Obserwacje" 
w artykule Meteory, efemerydy gwiazd zmiennych - w artykule "Gwiazdl/ 

zmienne''. 
Chwile wszystkich zjawisk podano w czasie średnim słonecznym środkowo

europejskim, który jest czasem obowiązującym w Polsce. Godziny, minuty 
l sekundy czasu oznaczonego symbolami h . m, s. Przez a. i l) rozumiemy rekta
scensję i deklinację, czyli współrzędne równikowe równonocne ciała niebieskiego. 

W kalendarzu styczniowym br. podane są informacje, dotyczące poszukiwań 
przez lornetkę lub lunetę planet i planet.ek niewidocznych gołym okiem. Tam 
również są podane pewne wyjaśnienia dla obserwacji zjawisk w ukladzie księ

życów galileuszowych Jowisza. Opis zjawisk przejścia księżyców na tle tarczy 
Jowisza oraz cieni księżyców po taJ czy Jowisza jest podany w kalendarzu 
lutowym br. 

W marcu obserwować można cały prr-zebieg zjawiska przejścia po 
tarczy w ciągu jednej nocy między dniami: 4-5. 6-7, 13-14, 20-21, 
22-23, 29-30- księżyca l. (Jo); 4-5 . 11-·12, 29-30- księżyca 2. (Euro
pa); 9-10- księżyca 3. (Ganimedes). Chwile dokładne początków i końców 
tych zjawisk są podane dalej w tablicy zjawisk w układzie księżyców 
galileuszowych Jowisza. Najciekawsze noce będą między dniami 4-=-5, 
29-30, gdyż wtedy zachodzą zjawiska przejścia księżyców l i 2 w ciągu 
jednej nocy. 
ld4h Od księżym w kierunku Polaris w odległości około 10 tarcz Księ

życa znajduje się na niebie niewidoczna gołym okiem planeta Neptun. 
:2d-12d Dobre warunki dla dostrzeżenia w!Jec:rorami, po ściemnieniu się 

zupełnym, smugi światła zodiakalnego. Obserwować na za•chodzie 
blisko horyzontu. 

3d16h Księżyc w swym ruchn na tle gwiazd mija planetę Saturna, prze
chodząc w odległości 3° na południe od planety. 

6d6h W dalszym swym ruchu na niebie Księżyc przesuWlal s>lę koło Marsa 
W odległości 4 SIWOich tarcz na południe od niego. 

61L-10d Nad ranem można obserwować w stronie wschodniej nieba 
sierp Księżyca oraz pozostałą część tarczy, rozjaśnioną światłem 
popielatym. 
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lO<L-lld Przez lunetę .astronom1czną można zaobserwować w ciągu 
nocy ciekawe zjawiska ruchu Księżyca 4 (Kallisto) Jowisza. Obser
wując Jowisza zaraz po zapadnięc.iu zmroku, zauważymy brak jed
nego księżyca - właśnie księżyCI3, 4, który dopiero póżno wieczorem 
wysunie się spoza tarczy planety z jej plfawej strony (w lunecie 
odwracającej!). Będzie on wtedy widoczny, ale tylko około 40 mi
nut, gdyż zniknie nagle zanurzając Slię w stożku cienia planety, aby 
dopiero prawie po 5 godzinuch znów nagle wynurzyć się z tego. 
stożka cienia. Dokładne chwile zjawisk są podane dalej w tablicy. 

lldlh Półtora dnia przed nowiem Księżyca mija w odległości 7o Mer
kurego, który jest niewidoczny w blasku wschodzącego Sło.ńoo. 

12d4h-J2dJ2h Saturn nieruchomy w długości ekliptycznej A w chwili 
pierwszej, w rektascensji zaś a w chwili drugiej. (W kalend3rzn 
lutoWYm br. omówiono ogólnie zagadnienie nieruchomości planety 
we współrzędnych a i A z okazji nieruchomości Neptuna w dniu 
l lutego br.). 

14<L-J8d Dobrz,e widać światło popielate Księżyca dogodnie położonego 

w~ec:zorami na Zl3.tchodnim niebie. 
14<L-J5d Gdy w szystkie 4 księżyce .Jowisza są obserwowane prawie 

w największym odchyleniu od Jowisza, z jednej strony, wtedy ko
lejność ustawienia się wzajemnego księżyców jest zgodna z koLej
nością odległości tych księżyców od planety. Taki przypadek za
chodZI! właśnie około północy między 14 i 15 dniem ffil l lrca b:r. 

16d5h Księżyc zakryje sobą planetę' Wenus. Zjawisko będzie mogło. 
być obserwowane w części północnej Azjj., u nas natomiast nie bę
dzie widoczne, gdyż Wenus i Ksdężyc w czasie zjawiska będą ukDtte 
pod horywntem. 

20dJ6h2Qm Słońce wkracza w znak Barana, znajduje się dokładnie na 
prze~~ięciu się równika niebieskieg') i ekliptyki, prz<:suwając S·ię z po

. ludniowej strony równika na jego północną stronę. Następuje wtedy 
początek wiosny astronomicznej na półkuli północnej Zi·emi, jesień 
zaś na półkuli południowej. Ponieważ wtedy długość dnia i nocy 
jest jedniallwwa, punkt, w którym znajduje się Słońoe, nazywamy 
punktem równonocy wiosennej. 

21d2Jh Księżyc w złączeniu z Uranem na południe od niego o 4°.5. 
23dJ6h Księżyc mija Jowisza w odległości 50 i wieczorem tego dnia 

jest niedaleko niego poniżej z lewej strOIIly. 
23dJ7h Merkury posiada największe wychylenie 7°, mierzOIIle ze Słońca

w kierunku poludmowym od płaszczyzny ekliptyki. (Płaszczyzny 
dróg planet są odchylone niewiele od płaszczyzny drogi Ziemi 
wokoło Słońca, a więc od pbatSzczyzny ekliptyki, która jesrt obserwo
wana z Ziemi drogą Słońca w ciągu roku na sklepieniu niebt::eskim
Wobec tego WYChylenie planety w jej ruchu wokoło Słońca od pła
szczyzny ekliptyki jest zmienne i może być obliczone dla obserwa
tora, który by się znajdował na przykład na Słońcu). 

24d-25d Przejście Plutona przed galaktyką NGC 3162. Opis zjawiska 
podajemy w osobnym artykule wewnątrz numeru. 

27d5h Plmneta Wenus znajduje się na swej orbicie ekliptycznej w punk
cie najbliższym Słońca, czyli w punkcie przysłonecznym (perihelium). 

26<'~-27d Wieczorami w te dnie wS2ystkie 4 księżyce są widziane przez 
lunetę blliiSkO tarczy Jowisza i podlegają zakryciom, zaćmieniom 
i przejściom, według chwil podanych dalej w tablicy. 

28dJ2h Po raz drugi w tym miesiącu Księżyc mija Neptuna w odległo
ścL 5o na południe od niego. 

:łOd24h Księżyc mija Saturna po raz drugi w miesiącu, przesuwając si~ 
na południe od niego w odległości 3°. 



114 URANIA 

Zjawiska. w układzie księżyców galileuszowych Jowisza 
Marzec 1956 r 

! środ.· l czas 

Q europ . 
zj ou lsko l~ czas l l l czas l l l czos l środ.· 1:j nwlsko ; środ . - tjewłsko ; środ.- zjawisko 

europ. Q europ. Q europ. 

l h m 
h m ' l b m i 

h mi :i o 15 21 J ·13 9 o 15 l 421 J3 l5 i l9 20 
18 16 4 kpc l 9 59 3ppk 19 59 
llllO 3 p p c 22 9 

l 
3 p p c ló o 15 

20 13 3 kp k 23 32 3 kpk 23 2l 
21 45 3 kpc 101 o 15 142:.1 Jl l 7 o 15 

3 o 15 4·32 Jl 143 :~ k p c 2 8 
2 Só 2 pk 5 12 2 p k 2 5 t 

1, o 15 431 J2 12l56 4kk 
lfl l 

o 13 
5 7 l p k 22 35.7 1 4 pc 19 o 15 

2l lO 2ppk ll o 15 31 J2 o 38 
22 2 2 ppc 3 20.5 4 kc l 47 

5 o 3 2 kpk 23 28 2ppk 

201 

3 16 
o 15 432 Jl 12 o 15 l 3J l t 4 40 
o 56 2 kpc o 3<J 2 ppc o 15 
2 26 l ppk 2 2l 

l 
2 kpk 3 5 

2 51 l ppc :~ 3:1 2 kpc 19 37.1 
4 42 l kpk 411 l ppk 20 38 
5 8 l kpc 4 45 l pp c 21 o 15 

• 2334 l pk 13 o 15 23l J t o 23 
6 o 15 423 J l 19 l pk o 59.9 

2 19.3 l kc 411.2 l kc l 8 
19 51.3 2 kc 18 20 2 pk 2 40 
20 52 l ppk 22 25./i 2 kc 3 25 
21 20 l ppc 22 37 l ppk 21 32 
23 9 l kpk 23 14 l ppc 22 o 15 
23 37 l kpc 14 o 15 J 231 o 37.8 

7 o 15 41 J23 o 51 l kpk 17 51 
18 o l pk l 31 l kpc 18 50 
20 48.0 l kc 19 tt6 l pk 19 29 

8 o 15 4J 123 22 4?.R l kc 119 37 
17 35 l kpk 15 o 15 J 1234 21 6 
18 5 l kpc 17 43 l ppc 21 54 

Oznaczenia zjawisk: 

Zaćmienie księżyca 

Zakrycie księżyca przez Jowisza 
Przejście księżyca na tle tarczy Jowisza 
Przejście cienia księżyca po tarczy Jowisza 

l l kpk 23 o 15 421 J3 
1 l kpc 19 6.6 l kc 

21 J31 24 O 15 42 J3I 
3 ppk 2 47 3 ppk 
2 J l ·t 25 o 15 431 J2 
3 ppc 26 o 15 34 J2l 
3 kpk 4 8 2ppk 
31 J24 27 o 15 3214 J 
3J 421 21 20.5 4 kc 
4ppk 22 57 2pk 
2ppk 23 35.7 3 kc 
2 ppc 28 o 15 J 131. 
2 kpk 2 10 l ppk 
2·t3l J 3 3 l ppc 
l pk 3 34.3 2 kc 
:{kc 23 20 l pk 
2 pk 29 o 15 J 234 
4J 13 2 32.8 l kc 
l ppk 19 13 2 ppc 
2 kc 20 14 2 kpk 
l ppc 20 37 l ppk 
l kpk 2 L 3 L l ppc 
l kpc 22 6 2 kpc 
l pk 22 54 l kpk 
4J 23 23 48 l kpc 
l kc 30 o 15 21 J34 
2kpk 2L 1.6 l kc 
l ppk 31 o 15 2Jl3l 2 kpc 18 16 l kpc 
l ppc 

l 
l kpk 
l kpc 

Początek Koniec 

pc kc 
pk kk 
ppk kpk 
ppc kpc 

Oznaczenia ciał: l, 2, 3, 4 - księżyce galileuszowe (Jo, Europa, Gani
medes, Kallisto) w kolejno wzrastających odległościach od Jowisza; 
J - Jowisz .. 

Każdego dnia o Oh15m podano położenia wmjemne księżyców i Jowiszł'J.. 

obserwowane w odwracającej obrazy lunecie astronomicznej. 
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lh czasu Szczecin 
<U środk.·europ . ..... 
<U 
~- r. czasu j a; l ~ wsch. j zach. 

m h m o h m i h in 

Im. - 13 22 48 - 7.7 6 50 17 4C 
LI III. _Jo 23 25 - 3.8 6 27 17 58 
2lill. - 7 o l+ 0.1 6 3 18 17 
3lill. - 4 o 38 + 4.1 5 39 18 35 
10IV. - l 114 + 7.9 5 15118 5:> 

lb czasu 
Warszawa 

<U <U ..... środk.-europ. -<U <U 

~ OC l ~ wsch. l z~ ~ 

h m i o h m i b m 
lill. 1349-14.92315, 73(; ll III. 
2 1441 ,-18.2 - 8 5 12 l 3 15 33 - 20.6 o 21 8 40 13 
4 1625-22.0 121 92~ 14 
5 17 16- 22.4 2 13 lO l l 15 
6 18 7- 21.8 2 57 ll 7 16 
7 18 58-20.2 3 32 12 s 17 
8 1947-17.7 4 11314 18 
9 20 35- 14.5 4 26 14 2: 19 

lO 2122-lO.ó 447153: 20 

St.o:Nc~ 

Poznań Wrocław Gdańsk · Kraków Warszawa Rzeszów Białystok 

wsch. l zach. wsch. j zach. wsch. j zach. wsch. l zach. wsch. ! zach. wsch. l zach. wsch. j zach. 

l 
h m i 

l 
h mł h mł h m hm h'm h m h m h m h m b m h m h m h m 

6 39 17 31 6 38117 3~ 6 35 17 2 6 24 17 22 6 23 17 15 6 ló 17 14 6 15 17 5 
6 16 17 49 6 16 17 49 6 lO 17 41 6 3 17 38 6 (l 17 33 5 55 17 30 5 52 17 23 
5 53 18 7 5 53 18 l 5 46 18 o 5 41 17 54 5 37 17 51 5 33 17 46 5 28 17 42 
5 30 18 24 s :n 18 2~ 5 21 18 19 5 20 13 10 5 14 18 8 5 12 18 2 5 4 18 o 
5 6 18 42 5 Bl l8 40

1 
4 56 18 38

1 
4 Sil

1 

18 26 4· 51118 25 4 50 18 18 4 40 18 18 

KSI~ZYC 

lb czasu 
Warszawa 

<U środk.·europ. ..... 
ro 

a; l l} wsch. j zach. ~ 

h m i o hm hm 

22 9,- 6.2 5 6116 42 21 III. 
22 56- 1.4 5 25 ,17 54 22 
23 43 +- 3.5 5 44.19 7 23 
o 33

1 +- 8.3 6 5 20 22 24 
l 24 + 12.8 62i213t. 25 
217+16.7 6 56 22 55 <!6 
3 14 + 19.1 7 32 - 27 
412 + 21.1 8 19 o 6 28 
5 12 + 22.3 9 ló l 9 29 
6 13 + 21.5 lO 25 2 2 30 

31 

-
lh czasu 

Warszawa 
środk.-europ. 

a; l ~ wsch. l zach. j 

h m i o b m b mi "'l+ 19.4 li 41 245 8 ll + 16.0 13 2 3 llli 
9 7 + 11.71421 3451 

lO 2 + 6.8 15 44 4 9 
10541 t· 1.517 3 4311 
1146- 3.71821 452j 
12 37- 8.1 19 39 5 141 
13 20-13.2 20 53 5 361 
1421-16.~· 22 3 6 ~l 
1513-19.623 6 638 
16 6-21.4- 717 

Fazy Księżyca 

d h m 
Pełnia II. 26 2 42 
Ostatnia kw. III. 4 12 53 
Nów III. 12 14 36 
Pierwsza kw. III. 19 18 13 
Pełnia III. 26 14 11 
Ostatnia kw. IV. 3 9 6 

Odległość Księżyca 

od Ziemi 
d b 

największa nr. 6 14 
najmniejsza III. 22 l 

~ 

!:C 

:» 
z 

;J> 

(O 
CJO. 
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ctS ..... 
ctS 
Q 

PLANETY I PLANETKJ 

Merkury Wenus Mars Jowisz Saturn Uran Neptun P1uton Westa 
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KOMUNIKATY KOŁ PTMA 
na miesiąc marzec 1956 r. 

i'rombork - 1. Sekretariat Kola czynny we wtorki i piątki w godz. 111-20, ulica 
Katedralna 21. 
2. Zebrania odbywają się w każdy drugi czwartek miesiąca. 
3. P ... nkt obserwacyjny z lunetą czynny w każdy pogodny wieczór. 

Gdańsk - Sekretariat Kola czynny w poniedziałki i piątki w godz. 17-18 w II 
Zakładzie Fizyki Folitechniki Gdańskiej. 

Gliwice - Sekretariat Koła czynny w poniedziałki i czwartki w godz. 16-19. 
Bytom - ul. Hanki Sawieklej 11/5, mgr inż. R. Janiczek, tel. 39-26. 

l. Biblioteka czynna przy Sekretariacie. 
2. Pokazy nieba odbywają się w każdy bezchmurny wieczór po uprzednim 

telefonicznym porozumieniu. 
Ruda SI., ul. Obrońców Stalingradu 32, tel. 52-481, J . Kasza. 
Stalinogród-Dąb, ul. Wiejska 7, tel. 319-87, Jan Palt. 

Kraków - l. Sekretariat Kola czynny codziennie w godz. 9-13 1 16-19, w so
boty 9-13, w lokalu Koła ul. Solskiego 30/8, tel. 5~8-92 . 
2. Biblioteka czynna w poniedziałki w godz. 18-19, lokal Nr 4, I p, 
3. W dniach 10. l 25. III. odbędą się odczyty o godz. 18-tej. Bliższe szczegóły 

podane będą w prasie. 
4. Pokazy nieba odbywają się na Wawelu w każdy bezchmurny wieczór, 

z wyjątkiem niedziel i świąt. 
Łódź- 1. Sekretariat Kola l Biblioteka czynne w poniedziałki w godz. 17-19, 

ul. Traugutta 18, W. D. K . p. 512. 
2. Dnia 5 marca (poniedziałek) o godz. 18 w sa!! odczytowej W. D. K., ul. 

Traugutta 18 zostanie wygłoszony odczyt pt. "Uran, Neptun, Pluton". Po 
odczycie film astronomiczny. 

3. Dnia 19 marca (poniedziałek) o godz. 18 w sali odczytowej W. D. K. ul. 
Traugutta 18, zostanie wygloszony odczyt pt . .,Materia międzyplanetarna" . 
Po odczycie film astronomiczny. · 

Nowy Sącz - Sekretariat Kola czynny wtorki i piątki w godz. 17-19 w lokalu 
Kola, ul. Jagiellońska 50a. 

Poznań - l. Sekretariat Kola czynny we wtorki i czwartki w godz. 17-:-19, 
w lokalu przy ul. Chełmońskiego l. 
2. Publiczne pokazy nieba odbywają się w każdy pogodny wieczór wtorkowy 

i czwartkowy w Dostrzegalni P. T. M. A. w Parku lm. Kasprzaka (przy 
Palmlarnl). 

Toruń - 1. Sekretariat i biblioteka Kola czynne w poniedziałki l czwartki w "o
dzlnach 18-20, oraz w sobotę w godz. 17-19. w lokalu Kola, przy ul. Koper
nika 17. 
2. Pokazy nieba w poniedziałki l soboty. Zbiórka w lokalu Kola godz. 18. 
3. Dnia 5 marca (poniedziałek) godz. 18 odczyt mgra A. Woszczyka "Obser

watoria astronomiczne na przestrzeni wieków·• oraz 19 marca (ponledzlalek) 
godz. 18 odczyt mgra J. Hanasza "o energii gwiazd", po odczycie doroczne 
Walne Zebranie Członków Koła . 

Warszawa - l. Dnia 15 marca (czwartek) godz. 19 w Sali Kopernika Obs. Astr 
U. W. odczyt dra J. Gadomskiego, pt. "Planety wokół gwiazd". 
2. Pokazy nieba przez teleskop odbywają się w bezchmurne wieczory co

dziennie także w niedziele l święta, w godz. 19-21, Al. Ujazdowskie 4. Po
nadto w niedziele l święta w godz. 13-15 odbywają się pokazy plam na 
Słońcu. ' 

3. Sekretariat Koła l Sekcje czynne we wtorki, czwartki t soboty w godz. 
18-21. Tel. 8-56-72. 

4. Biblioteka Kola czynna we wtorki w godz. 19-21. 
Wrocław - Dnia 14 marca, godz. 19 odczyt mgra B. Rornpolta "0 Słońcu". 

Dnia 28 marca godz. 19 odczyt mgra T. Jarzębawsklego "Zaćmienia Słońca 
i Księżyca", 

Odczyty odbędą się w sali konferencyjnej Klubu TPPR, Plac Teatralny 4, 
Wrocław. 

w dniach 7 l 21 marca mgr Przemysław Rybka poprowadzi zajęcia semi
naryjne z astronomii ogólnej, które odbędą się w siedzibie wrocławskiego 
Obserwatorium ul. M. Kopernika 11, o godz. 19. 

Tubusy bakelitowe, śr. 170 mm, dług. do 2 m w cenie zł 40 za l kg, 
przeciętna waga od 5 do 5.50 kg. 

Plyty szklane na zwierciadła teleskopowe o średnicy 150 m/m, grubości 
30 mim - rozprowadza dla członków Towarzystwa Zarząd GI. P. T. M. A. 
w cenie zł 50 (2 płyty, 50 gr tlenku ceru do polerowania zwlerclartel, wraz 
z przesyłką poczt.). Wysyła się po otrzymaniu wpłaty na konto PKO 4-9-5227. 

Odznaki PTMA, dla członków zwycz. (emaliowane) w cenie 25 zł (plus zł 4 
na koszta przesyłki) oraz dla członków-kandydatów (oksydowane) w cenie 
zł 4.50 (bez kosztów przesyłki) są do nabycia w biurze Zarz. GI. PTMA. 
Obrotowa Mapka Nieba, do nastawlania na określony dzień l godzinę, ułatwia 
rozpoznanie gwla2dozbiorów. no nabycia w biurze Zarządu GI. PTMA w cenie 
Zł 9.- (plus 4 Zł na koszta przesyłki) . 
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ORGAN POLSKIEGO TOWARZYSTWA MIŁOSNIKÓW ASTRONOMil 

KRAK 0 W t f56 

Pismo zalecone r eskryptem Ministerstwa Oświaty z dnia 20. X. 1955 roku, 
Nr Oc-506/50, jako pożądane w bibliotekach licealnych i nauczycielskich 

JAN GADOMSKI- Warszawa 

ADAM PRAZMOWSKI, PIERWSZY ASTROFIZYK POLSKI 

Adam Praż m o ws ki, starszy astronom Obserwatorium 
Warszawskiego, pierwszy w Polsce podjął zagadnienia astro
fizyczne. Zastał teren surowy. Musiał według własnych pro
jektów budować przyrządy obserwacyjne. Kupił małą tokar
nię i osobiście na niej toczył precyzyjniejsze części aparatów. 
Wyniki jego pionierskich prac w zakresie fizyki Słońca wywo
łały polemikę na terenie międzynarodowym. W rezultacie zo
stały przyjęte i stanowią pierwszy polski dorobek naukowy 
w zakresie astrofizyki. W lutym 1955 r. minęła nie zauważona 
przez nikogo 70 rocznica jego śmierci. 

Okres młodości Prażmowskiego (ur. w Warszawie 15. III. 
1821 r.) przypada na czasy popowstaniOIWe, gdy brak było 
w Królestwie Polskim wyższych uczelni. Musiał zatem po
przestać na dwuletnich nauczycielskich "kursach dodatkowych", 
które ukończył w r. 1839. Intensywnie pracował nad sobą, je
żeli w tym samym roku został zamianowany przez F. Ar m i ń
s ki e g o .,drugim pomocnikiem obserwatorium astronomicz
nego w Warszawie". Obserwatorium bowiem, po zamknięciu 
Uniwersytetu Warszawskiego w r. 1831, funkcjonowało jako 
samodzielny ośrodek badawczy. Gdy po śmierci Arrnińskiego 
dyrekturę obserwatorium objął J. B ar a n o w ski, Prażmew
ski zajął stanowisko starszego adiunkta. W tym charakterze 
pracował w latach 1848-63, aż do chwili, gdy po upadku 
powstania styczniowego musiał jako jego uczestnik emigro
wać z kraju i to na zawsze. 

Uczeń Prażmowskiego, fizyk Eugeniusz D z i e w u l ski 
(1842-1889), tak charakteryzuje swego profesora w nekrologu, 
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który odnajdujemy w starych rocznikach pisma przyrodniczego 
"Wszechświat": 

"Wzrok doskonały, twarz o pięknych rysach, oko myśliciela 
i marzyciela. Zawsze dobry humor, uczynność bez granic, 
łatwość i uprzejmość w obejściu, doskonałe władanie językiem 
francuskim. Czas rozdzielał między pracę i rozrywkę. Był 
znany w całej Warszawie". 

Obserwatorium Warszawskie było w tym czasie ubogie 
w nowsze instrumenty pomocnicze. Toteż- jak już nadmieni
liśmy - Prażmowski sam je musiał ulepszać, a nawet budo
wać. "Umiał szlifować soczewki jak pierwszorzędny robotnik 
w tym rzemiośle" - pisze Dziewulski. Budował wyborowe ter
mometry, gdyż w obserwatorium do jego obowiązków należała 
między innymi także obsługa tamtejszej stacji meteorologicz
nej. Skonstruował "dla Komisji Spraw Wewnętrznych wzorowe 
gęstomierze i alkoholomierze". 

W r. 1848 zbudował "magnetometr", gdyż - jak podaje 
Dziewulski - najwyższa władza zwróciła się do obserwato
rium, by wyjaśniło związek ówczesnej epidemii cholery z ma
gnetycznym działaniem ziemi. Skonstruował też higrometr, 
nazwany "linijką psychrometryczną" o trzech podziałkach, 
z których jedna była ruchoma. Typ ten przyjął się później 
w marynarce francuskiej jako echeHe psychrometrique de 
M. Prażmowski. Zbudował też i uruchomił w hallu Obserwa
torium Warszawskiego wahadło Foucault. Wszystko wskazuje 
na to, że ono właśnie funkcjonowało aż do r. 1944, tj. do chwili 
spalenia gmachu przez hitlerowców. 

Prażmowski przedstawia typ astronoma-ekspedycjonisty. 
Więcej czasu spędził na pracach polowych i ekspedycjach na
ukowych oraz ich przygotowywaniu niż przy biurku. W la
tach 1845-53 dokonywa on w Królestwie Polskim pomiarów 
"gieodozyjnych". W lata~h 1852-3 W. S t r u v e, dyrektor 
Obserwatorium Pułkowskiego, powierzył mu "zarząd nad eks
pedycją południkową astronon)iczną, mającą na celu pomiary 
południka na Wołyniu, Podolu i w Bessarabii, przechodzącego 
przez Petersburg od Morza Lodowatego do Dunaju". Spra-
wozdanie Prażmowskiego z tych prac było ogłoszone w r. 1853 
w wydawnictwach Akademii Nauk w Petersburgu. Po wydru
kowaniu sprawozdania, w którym dał się poznać jako "pierw
szorzędny i pomysłowy obserwator", L e v e r r i e r ofiarował 
mu stanowisko adiunkta w Obserwatorium Paryskim. Propo
zycji tej Prażmowski nie przyjął. 

W tym czasie zbudował zegar elektryczny, który l:ył czynny 
przez kilkanaście lat. Wypracował też metodę wyznaczani,a za 
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pomocą instalacji elektrycznej błędów osobistych obserwato
rów, popełnianych w czasie obserwacji przejścia gwiazd przez 
nitki w polu widzenia lunety. Metodę Prażmowskiego zasto
sował W o l f w Obserwatorium Paryskim, a Leverrier refero
wał ją w r. 1854 w Akademii Paryskiej. 

Dnia 28 lipca 1851 roku zorganizował Prażmowski osobną 
wyprawę w celu obserwacji całkowitego zaćmienia Słońca, 
jeszcze z klasycznym programem astrometrycznym. Ulokował 
ją w Wysokiem Mazowieckiem pod Łomżą. Prawdopodobnie 
pogoda nie dopisała, gdyż o wynikach historiograf jego Dzie· 
wulski nic nie wspomina (patrz "Urania", XXV. 332). 

W owych czasach (100 lat temu) pojęcia o budowie Słońca 
były dalekie od prawdy. Przypuszczano (W. H er s c h e l), że 
Słońce jest materią ciemną, a atmosfera słoneczna, zwłaszc7a 
korona, wysyła światło i ciepło. Inni uważali, że korona sta
nowi atmosferę nie Słońca, lecz Księżyca. Prażmowski rozu
mował inaczej. Słońce samo uważał za źródło światła, a blask 
atmosfery i korony słonecznej za refleks tego światła. Jeżeli 
tak jest, to światło korony winno być spolaryzowane. Aby to 
sprawdzić, uzyskał po długich staraniach u władz skromny 
fundusz na odbycie podróży do Hiszpanii w celu przeobserwo
wania całkowitego zaćmienia Słońca w dniu 18 lipca 1800 roku. 
O obserwacjach tej bodaj pierwszej polskiej ekspedycji zat:m.ie
niowej dowiadujemy się bliższych szczegółów ze sprawozda
nia Prażmowskiego. 

Z niewielkimi narzędziami ulokował się on w hiszpańskiej 
miejscowo§ci Briviesca. Tym razem pogoda bezchmurna do
pisała. Ekwipunek jego składał się z dwóch nieduzych ~unt::>t 
ziemskich, wyposażonych w dwa polaryskopy. Te polaryskopy 
sam zbudował. Pisze o tym w pracy (4) w następujący sposób: 

"Dla wyznaczenia kierunku płaszczyzny polaryzacji światła 
korony słonecznej użyłem lunety z okularem ziemskim o po
większeniu 22-krotnym. We wspólnym ognisku obiektywu 
i okularu umieściłem obracalną (a double rotation) płytkę 
z kwarcu nieco zabarwioną. Również obracalny pryzmat Ni
cola został zamontowany pomiędzy pierwszą a drugą soczewką 
okularu. Nie wpływało to na ostrość obrazów lunety. Jak 
w polaryskopie Arago, pole widzenia było podzielone na dwa 
barwne odcinki. Zabarwienie to powinno zniknąć, gdy linia 
podziału pola widzenia odpowiadała płaszczyźnie polaryzacji 
światła. W czasie zaćmienia całkowitego naprowadziłem Księ
życ na środek pola widzenia. Wystąpiły żywe uzupełniające 
się barwy: czerwona i zielona. Ponieważ obrót Nicola w oku
larze dokoła jego osi nie dał żadnej zmiany barwy, światło 
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korony słonecznej było więc światłem słoneczm.ym .odbitym 
pod kątem 45° od cząsteczek gazowych, spolaryzowanym 
w płaszczyźnie prostopadłej do profilu Księżyca. Najbardziej 
zabarwiona część korony nie pokrywała się z jej najjaśniejszą 
częścią, lecz znajdowała się w pewnej odległości od Księżyca". 

"Druga lunetka podobna do poprzedniej - relacjonuje 
Prażmewski - była przeznaczona do obserwacji protuberan
cyj. W okularze tej lunety pomiędzy obu soczewkami umoco
wałem płytkę kwarcową obracalną dającą barwę czerwoną. 
Przed okularem znajdował się pryzmat podwójnie łamiący 
o słabym kącie, dający w obu obrazach różnicę 1,5'. Ten pryz
mat był obracalny naokół siebie". 

Mimo obrotu elementów obracalnych obserwował Praż
mewski protuberancje rozwojowe, z czego wywnioskował, że 
światło ich nie jest spolaryzowane a więc, że są one s·ame 
źródłem światła. 

Było to doniosłe odkrycie, gdyż - jak słusznie podaje Dzie
wulski - "analiza spektralna jeszcze nie istniała, ponieważ 
K i r c h h o f f i B u n s e n ogłosili swe prace po raz pierwszy 
w r. 1861". Odkrycie Prażmowskiego, tak zasadnicze dla fizvki 
Słońca, zreferował w r. 1860 Leverrier w Paryskiej Akademii 
Nauk. Astronomowie francuscy i amerykańscy zaprzeczyli sta
nowczo faktom zaobserwowanym przez Prażmowskiego, lecz 
w kilka lat później z okazji obserwacji innego zaćmienia prze
konali się, że światło korony słonecznej istotnie jest spolary
zowane. Prawdopodobnie Prażmewski samotnie odbywał do 
Hiszpanii wyprawę zaćmieniową. Godne podziwu byłoby więc, 
że w czasie krótkich chwil zaćmienia całkowitego zdołał on 
obsłużyć dwie lunety i dokonać tylu obserwacji. 

W roku 1860 Prażmowski objął katedrę fizyki doświadczal
nej w Akademii Medycznej w Warszawie, a w roku 1R62 wy
kładał tenże przedmiot w Szkole Głównej. Pełnię twórczej 
pracy naukowej i dydaktycznej przerywa wybuch powstania. 
w którym Prażmewski bierze żywy udział. Epilog stanowi ko
nieczność emigrowania z kraju. Prażmowski dostaje się do 
Paryża. I tutaj rzecz zagadkowa: Leverrier jeszcze żył wów
czas, spełniając funkcje dyrektora obserwatorium, toteż trudno 
zrozumieć, dlaczego ten w pełni sił naukowiec, tak poprzednio 
zapraszany przez niego do Obserwatorium Paryskiego, teraz 
nie może znaleźć zajęcia jako astronom, bo jak wynika z auto
rytatywnych źródeł bibliograficznych - odtąd pracuje zarob
kowo jako mechanik w wytwórni narzędzi optycznych w fir
mie Hartnack. 
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Po paru latach wytrwałej pracy został Prażmowski wspól
nikiem, a od r. 1871, gdy z kolei Hartnack po wojnie francusko
pruskiej musiał wyemigrować do Niemiec, Prażmowski prowadzi 
zakład pod własnym nazwiskiem. W r. 1867 firma uzyskuje na 
wystawie paryskiej medal za przyrządy, z których wiele wyko
nał Prażmowski osobiście. Teraz warunki pozwoliły mu na kon
tynuowanie pracy naukowej (pozycje 5-11). W tym czasie 
uprościł wzory dotyczące powierzchni obiektywów astrono
micznych. Ulepszył też tokarki soczewek i ich weryfikację. 
Największe obserwatoria zamawiały u niego lunety. Udosko
nalił też celostat. Niezależnie od astronoma włoskiego P. S e c
c h i e g o wykrył polaryzację światła warkoczr. komety. 

W roku 1870 powstaje w Paryżu emigracyjne "Towarzy
stwo Nauk Ścisłych". Prażmowski jest jego czynnym członkiem, 
a od roku 1880 - prezesem. Towarzystwo wydało drukiem 
12 tomów "Pamiętników". W roku 1882 rozwiązało się. 

Prażmowski zmarł 5. II. 1885 r. po 20 latach emigracji. Od
prowadzały go deputacje Obserwatorium Astronomicznego 
w Paryżu i ministerstw francuskich. Brakowało delegacji pol
skiej, ponieważ wiadomość do kraju doszła z opóźnieniem. Po 
Prażmowskim posiadamy w Polsce: paryskiej konstrukcji tu
bus fotograficzny, lunety z obiektywem 15 cm, o ogniskowej 
2,7 m, szukacz o obiektywie 6 cm, ogniskowej 75 cm, oraz nie
dużą lunetkę w muzeum w Jędrzejowie. 

Za Dziewulskim podajemy wykaz prac Prażmowskiego 
ogłoszonych drukiem w języku francuskim: 

l. Raport faii a M. le Directeur de l'Observatoire central sur les 
travaux de l'Expediiion de Bessarabie, entreprize en 1852, pour termi
ner les općraiions de la mesure de l'arc de meridien. 

2. Comparaisons barometriques faites en 1852 pour determiner la 
relaiion enire les harometres normaux Prussiens et le barometre nor
mai de l'observatoire de Poulkova. (Drukowane jako osobny rozdział 
w dziele: "Die Verbindungen der Preussischen und Russischen Drei
ecks-Keiten bei Thorn und Tarnowitz, ausgeftihrt von der trigonome
trischen Abiheilung des Generalsiabes, herausgegeben von J. J. Baeyer, 
Berlin 1857). 

3. Sur erreurs personnels dans observations astronomiques. Comptes 
rendus de l'Academie des Sciences, Paris XXXVIII, 1854. 

4. Observaiion de l'eclipse totale de soleil du 18 juillet 1860. Paris, 
impr. de Mallet-Becheler. Comp. rend. LI, 1860, Pg. 195. 

5. Remarques relatives d'une communication du P. Secchi sur spec-
1re de la comete de Brorsen. Compt. rend. t. LXVI, 1868, p. 1109. 

6. Modi.ficaiion du saccharimetre optique, Comp. rend. LXXVI, 1878, 
pg. 1212. 

7. Helioscope, Comp. rend. LXXIX, 1874. pg. 33. 
11. Sur l'achromatisme chimique, Comp. rend. LXXIX, 1874, pg . 107. 
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9. Prisme polarisateur de M. M. Hartnack et Prażmowski. Annales 
de Chimie et Physique, 4 Serie, t . VII. 

IQ. Sur la polarisation de la lumiere des comctes. Comp. r end. XCIII , 
1881 , pg 41. 

11. De la constitution des cometes. Comp. rend. XCIII, pg 113. 

·BIBLIOGRAFIA: 
l. F . Ku c h a r z e w s ki, O astronomii w Potsce (PCll{lliętnik Towa

rzystwa Nauk ścisłych, tom II, Paryż 1872). 
2. Comptes rendus de t'Academie des Sciences, Paris LI, 1860, pg. 195. 
3. Eugeniusz D z i e w u l ski, Adam Prażmowski, "Wszechświat", 

r. 1885). 
4. J. G a d o m ski, Zarys historii astronomii polskiej (Kraków 19•8. 

Folska Akademia Umiejętności) . 

5. Eugeniusz Rybka - Wklad astronomów polskich do nauki .iwia
towej ("Wiedza Powszechna", r . 1953). 

ANDRZEJ MARKS - WARSZAWA 

SZTUCZNY SATELITA ZIEMI 
Część I. 

Wokół Ziemi krąży Księżyc. Nie opuszcza on Ziemi, gdyż 
jest przez nią przyciągany, ale i nie opada na Ziemię, gdyż 
porusza się po orbicie mniej więcej kołowej, co powoduje po
wstawanie siły odśrodkowej, przy czym szybkość ruchu Księ
życa po orbicie jest taka, iż powstająca siła odśrodkowa jest 
równa sile przyciągania grawitacyjnego Ziemi. Sztuczny sate
lita Ziemi będzie podlegał tym samym siłom co i Księżyc i te 
same prawa będą rządziły jego ruchem, jakie rządzą ruchem 

Księżyca. Sztucznym satelitą może stać 
się każdy przedmiot, o ile zdołamy odrzu
.cić go z Ziemi tak, aby po orbicie kołowej 
(lub eliptycznej) zaczął ją obiegać (rys. l) 
z odpowiednią szybkością. Szybkość ta 
oczywiście musi być taka, aby siła odśrod
kowa była równa sile przyciągania sztucz
nego satelity przez Ziemię, przy czym, 
o ile sztuczny satelita ma na stałe obiegać 
ziemię, to orbita jego musi znajdować 
się poza granicami atmosfery ziemskiej 

Rys. l Orbita sztu- (a więc parę tysięcy kilometrów od po
oznego satelity ziemi wierzchni ziemi), aby szybkość jego ruchu 

nie była zmniejszan'a przez opór powie
trza, co doprowadziłoby do upadku satelity na Ziemię. Przy 
takiej małej odległości od Ziemi szybkość sztucznego satelity 
po orbicie będzie musiała wynosić prawie 7 km/sek. 
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Jedynym możliwym sposobem umieszczenia sztucznego sa
telity na orbicie jest wysłanie go tam za pomocą rakiety. 
Wszelkie pomysły z wystrzeleniem satelity z jakichkolwiek 
dział są nierealne, gdyż nawet przy szybkości wylotu z lufy 
8 km/sek (co dziś jest nieosiągalne nawet w działach elektrycz
nych) spłonąłby on natychmiast w dolnych (gęstych) war
stwach atmosfery, na skutek rozgrzania przez tarcie powietrza, 
a poza tym trzeba by się liczyć z gwałtownym spadkiem szyb
kości na skutek oporu powietrza, czyli szybkość wylotu z lufy 
musiałaby być jeszcze dużo większa, co tym bardziej pogarsza 
sytuację. 

Pozostaje więc tylko rakieta, i to- jak wykazały badania 
rakieta wielo,stopniowa. 

Rakieta wielostopniowa jest to po prostu zespół wielu ra
kiet ustawionych jedna na drugiej. Z powierzchni Ziemi star
tuje cały zespół , przy czym pracują silniki pierwszego stopnia 
Po wyczerpaniu się zapasów paliwa w pierwszym członie ra
kiety odpada on i spada na Ziemię, a zaczyna pracować drugi 
stopień itd. Okazuje się, że ostatni człon takiej rakiety osiąga 
mniej więcej tyle razy większą szybkość od rakiety pojedyn
czej, ile było stopni (dzisiejsze rakiety pojedyncze osiągają 
szybkość ponad 2 km/sek) . Ostatni stopień rakiety wielo
stopniowej może stać się sztucznym satelitą Ziemi po osiągnię
ciu odpowiedniej szybkości i po wmanewrowaniu go na odpo
wiednią orbitę, co można przeprowadzić kierując przez radio 
ruchem rakiety. 

Budowę pierwszych sztucznych satelitów Ziemi projektują 
ZSRR i USA na 1957 r., czyli na Międzynarodowy -Rok Geofi
zyczny. 

Według jednego z projektów opracowanych przez profesora 
Uniwersytetu w Michigan, S. F. S i n g er a, sztuczny satelita 
ma być umieszczony na orbicie za pomocą rakiety trzystopnio
wej . Odległość orbity od powierzchni Ziemi ma wynosić tylko 
300 km, przy czym satelita wykonywałby jeden obieg po orbi
cie w ciągu 90 minut, co daje szybkość 7,8 km/sek. Flaszczyzna 
orbity ma przechodzić przez oś Ziemi, a satelita ma być tak 
na niej ulokowany, iż ciągle znajdowałby się nad terminato
rem ziemskim (lirua na powierzchni Ziemi oddzielająca pół
kulę "nocną" od "dziennej"). Satelita ma mieć kształt kuli 
o średnicy l m i wadze 50 kg. Wewnątrz kuli ma znajdować 
się szereg aparatów naukowych do badania atmosfery ziem
skiej i promieniowania nadchodzącego od ciał niebieskich 
(ryc. 2). Wyniki obserwacji miałyby być przesyłane za pomocą 
radia na Ziemię. Koszt budowy jest przewidywany n,a 5 milio-
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nów dolarów, przy budowie seryjnej 5 sztuk (lmszt dużego 
bombowca wynosi 15 milionów dolarów). Projekt prof. Sin
gera przewiduje wysłanie kolejno pięciu satelitów. 

Opisany powyżej satelita obiegałby Ziemię zaledwie 
w ciągu kilku dni, gdyż krążąc wewnątrz atmosfery ziemskiej 
(choć już bardzo silnie rozrzedzonej) zmniejszałby ciągle na 
skutek oporu powietrza szybkość, co wreszcie doprowadziłoby 
do spadku w dolne gęstsze rejony atmosfery, gdzie sztuczny 
satelita zakończyłby żywot na wysokości mniej więcej 150 km, 
dając efektowne zjawisko okazałego meteoru. 

l urzqazemo radio -naaawcze przesylajqce 
LWIJ?iki obserwacji na ziemi,ę 

Ry!!. 2. Projekt rozmieszczenia przyrządów pomiarowych wewnątrz 
sztuczn ego satelity 

Projekt ten jest bardzo pociągający, ale obecnie uważa się 
go raczej za przedwczesny i bardzo trudny do zrealizowania . 
Dziś projektuje się, iż pierwszy sztuczny satelita Ziemi będzie 
po prostu dużą (o średnicy mniej więcej 2m) lekką plastykowo
aluminiową kulą, która zostanie wysłana za pomocą rakiety 
trzystopniowej na orbitę eliptyczną, przy czym odległość sa
telity od powierzchni Ziemi będzie na skutek eliptycznego 
kształtu orbity zmieniać się w granicach od 320 do 1600 km. 
Ruch tego sztucznego satelity będzie obserwowany z po
wierzchni ' Ziemi za pomocą dużych teleskopów i na podstawie 
tych obserwacji można będzie wyciągnąć .pewne wnioski co 
do stanu górnych warstw atmosfery (przede wszystkim jej gę
stości). Dopiero po wyzyskaniu doświadczeń wynikłych z reali
zacji tego satelity zostaną skonstruowane większe sztuczne sa
telity zdolne unieść aparaturę badawczą. Obecnie przewiduje 
się, iż nastąpi to prawdopodobnie w ciągu najbliższych 10 lat 
i będą one już prawdopodobnie umieszczone poza granicami 
atmosfery ziemskiej. 
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FRANCISZEK KUBICA - Oświęcim 

SENEKA O KULISTOSCI ZIEMI 

Pewne światło na antyczne pojęcia o Ziemi rzuca ciekawa 
notatka zawarta w dziele pt. Naturales Questiones (Zagadnienia 
przyrodnicze), którego autorem jest Lucjusz Annaeus S e
n e k a, filozof, retor, literat i wychowawca Nerona, pocho
dzący z Kordoby w Hiszpanii (4 p. n. e. - 64 n. e.). 

Dzieło to, napisane pod koniec życia, oparł na greckiej 
pracy P o s ej d o n i o s a. Seneka podaje w nim liczne opisy 
i tłumaczenia różnych zjawisk fizycznych, głównie jako ilu
strację gęsto rozsianych rozważań etycznych. Wiele z nich 
zasługuje na uwagę nowożytnego czytelnika, zwłaszcza zaś 
wyraźne stwierdzenie kulistości Ziemi i jej nikłych rozmiarów 
wobec niezmierzoności wszechświata. 

Jeszcze T a l e s pojmował ją, podobnie jak H o m er, jako 
dysk pływający po Oceanie. Lecz Pytagorejczycy uczyli już, 
że Ziemia ma kształt kuli. A oto słowa samego Seneki (Nat. 
Quaest. IV, 11): 

"Niektórzy wypowiadają zdanie, że szczyty gór powinny 
być cieplejsze, im bliżej są Słońca. Błędne wydaje mi się ich 
przekonanie, że Apeniny, Alpy i inne góry znane z niezwykłej 
wysokości wznoszą się tak dalece, że ich wielkość może odczuć 
sąsiedztwo Słońca. Są to przedmioty wyniosłe, jak długo po
równujemy je ze sobą. Lecz skoro je odniesiesz do całego 
wszechświata, wtedy rzuca się w oczy ich małość. Różnią się 
wielkością i przewyższają inne, jednak żaden przedmiot nie 
osiąga takiej wysokości, żeby w porównaniu z całym wszech
światem nawet największy z nich wchodził w rachubę. Gdyby 
tak nie było, nie wypowiadalibyśmy zdania, że cały świat jest 
piłką. Właściwością piłki jest jej okrągłość przy pewnej rów
ności powierzchni. Jeśli zaś przyjmiemy tę gładkość po
wierzchni, jaką widzimy na piłce do zabawy, to stwierdzimy 
że szwy i szpary z nich wynikłe niewiele przeszkadzają temu, 
żeby można o niej powiedzieć, że jest równa ze wszystkich 
stron. Jak na tej piłce owe różnice powierzchni, podobnie też 
na całej kuli ziemskiej wyniosłe góry, których wysokość redu
kuje się w porównaniu z całym wszechświatem, wcale nie 
przeszkadzają wrażeniu okrągłości. 

Kto twierdzi, że wyższa góra powinna się hardziej ogrzać, 
ponieważ z bliższej odległości odbiera promienie słoneczne, ten 
może również powiedzieć, że wyższy człowiek prędzej się roz
grzeje niż bardzo mały i" głowa prędzej od nóg. Atoli kto od-
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niesie swoje rozmiary do wszechświata i uświadomi sol:Jie to, 
że Ziemia zajmuje miejsce punktu, ten zrozumie, że nic na 
niej nie może się do tego stopnia wznieść, żeby bardziej od
czuć wpływ ciał niebieskich, jakby zbliżając się do nich. Góry, 
na które spoglądamy z dołu, i szczyty pokryte wiecznym śnie
giem znaidują się mimo to jakby na dnie i wprawdzie bliższa 
jest Słońca góra niż dolina, lecz tylko w tym stosunku, w ja
kim włos jest grubszy od włosa. W ten sam bowiem sposób 
o jednym drzewie będzie się mówiło, że jest bliższe nieba niż 
drugie, co jest fałszem, gdyż między bardzo małymi przedmio
tami nie może zachodzić duża różnica, chyba że się je porów
nuje ze sobą. Z chwilą kiedy porównanie dotyczy ciał nieskol'l
czenie wielkich, wówczas obojętną jest rzeczą, o ile jedno jest 
większe od drugiego, bo chociaż bardzo się różnią, to jednak 
są niesłychanie małe". 

KRONIKA 

Powrót komety periodycznej Olbersa 

Dnia 4. I. 1956 M r k o s, w czechosłowackim obserwatorium nad Ka
miennym Stawem ,w Tatrach, zauważył pierwszy powracającą ku Słońcu 
kometę periodyczną Olbersa: Pojawiła się na tle gwiazdozbioru Rzeki 
Erydan jako mglisty obiekt 16-ej wielk. gwiazdowej. Obecnie (18.I. 1956) 
znajduje się w odległości 2 jedn. astron. od Ziemi i 2,4 j. a . od Słońca. 
Przez pe:rihelium ma przejść 18. VI. 1956 r. w odległości 1,18 j. a. W afe
lium odsuwa się poza orbitę Neptuna. Przynależy do "rodziny" komet 
tej planety. Biegnie po orbicie nachylonej o 45° do ekliptyki. Jeden obieg 
komety trwa 69,47 lat. Astronomowie obserwują ją dopiero trzeci raz 
(r. 1815, 1885 i 1956). Kometa Olbersa, jako chronologicznie pierwsza 
w tym roku, otrzymała prowizoryczne oznaczenie 1956a. 

J. G. 

Otwarcie pierwszego w Polsce Planetarium Zeissowskicgo 

W dniu święta Górnika 4 grudnia 1955 r. w Wojewódzkim Parku 
Kultury i Wypoczynku w Stalinogrodzie odbyło się uroczyste otwarcie 
pierwszego w kraju Planetarium i Ludowego Obserwatorium Astrono
micznego im. Mikołaja Kopernika. Na uroczystość tę przybyli m. in.: 
Przewodniczący Rady Państwa- Aleksander Z a w a d z ki, członek Biura 
Folitycznego KC PZPR, Prezes Rady Ministrów - Józef Cyranki e
wic z, minister oświaty - Witold Jar o s i ń ski, przewodniczący Woje
wódzkiej Rady Narodowej - Ryszard N i e s z p orek, zastępca prze-
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wodniczącego Woj. Rady Narodowej - płk. Jerzy Z i ę t e k i Jerzy L u
bo s, I sekretarz KW PZPR - Józef O l s z e w ski, delegacje górnicze 
z kopalń Stalinogrodzkiego i Chorzowskiego Zjednoczenia Przemysłu 

Węglowego oraz budowniczowie Planetarium i Woj. Parku Kultury i Wy
poczynku. 

Przybyli również: bawiący w Polsce minister przemysłu węglowego 
ZSRR - Aleksander Z a d e m i d k o oraz delegacje górnicze ZSUR, 
Francji, NRD, Wielkiej Brytanii i CSR, bawiące na uroczystościach Dnia 
Górnika. 

Zawodowych astronomów reprezentował dyrektor obserwatorium 
Uniwersytetu Wrocławskiego, proi. dr Eugeniusz Ryb k a, a miłośników 
.astronomii - prezes Zarządu Głównego Folskiego Towarzystwa Miłośni
ków Astronomii, mgr inż. Władysław Ku c h ar ski. Jako przedstawi
dele kół terenoWYch miłośników astronomii obecni byli członkowie Za
rządu Koła Gliwickiego PTMA. 

Punktualnie o godzinie 16.30 uroczystość otwarcia rozpoczął przewod
niczący Woj. Rady Narodowej Ryszard Nieszporek, z kolei zabrał głos 
minister oświaty Witold Jarosiński. W wypowiedzi podkreślił on, że wy
budowanie i uruchomienie Planetarium jest nawiązaniem do postępowych 
tradycji okresu Odrodzenia, dlatego też nazwano je imieniem Mikołaja 
Kopernik a, którego dzieło spowodowało przewrót w rozwoju myśli 
ludzkiej. 

Inauguracyjną prelekcję objaśniającą pierwszy seans w nowootwartym 
Planetarium wygłosił dyrektor Planetarium i Obserwatorium, mgr inż. 

Roman Ja n i c z e k. Po 50 minutowym interesującym pokazie zebrani 
zwiedzili wspaniale wyposażone pracownie naukowe Planetarium, biblio
tekę, czytelnię oraz refraktor zakładów C. Zeissa, o średnicy obiektywu 
30 cm, znajdujący się w osobnej kopule Ludowego Obserwatorium Astro
nomicznego. Na podkreślenie zasługuje również znajdujący się na dzie
dzińcu Planetarium i Ludowego Obserwatorium Astronomicznego 
<>lbrzymi zegar słoneczny, projektu dra Tadeusza Przy p k o w ski e g o 
z Jędrzejowa. 

Na koniec należy wspomnieć, iż Planetarium Stalinogrodzkie jest :10 
z rzędu planetarium wykonanym przez słynne na całym św;ecic Zakłady 
C. Zeissa w Jenie. Z uwagi jednak na to, i:i: z 12 planetariów istniejących 
przed wojną w Niemczech są obecnie czynne zaledwie 3 (w Hamburgu, 
Jenie oraz Monachium), gdyż 9 zostało w czasie drugiej wojny światowej 
zdewastowanych albo zburzonych na skutek działań wojennych, Plane
tarium Stalinogrodzkie jest właściwie 21 planetarium Zeissowskim, czyn
nym w tej chwili na świecie. 

J. K. 
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Konferencja polskiej astronomii w Poznaniu 

Poznańska konferencja astronomów, zorganizowana przez Polską Aka
demię Nauk w dniach 14-16 grudnia 1955 roku, była kontynuacją 

zjazdów referatowych, zwoływanych dotychczas przez Polskie Towarzy
stwo Astronomiczne .. W konferencji wzięli udział prawie wszyscy czynni 
polscy astronomowie zawodowi. W 31 rHeratach przedstawiono najważ

niejsze prace astronomiczne, wykonane w kraju od czasu zjazdu refera
towego w 1954 roku (por. "Urania" XXV, str. 21 I). 

·w zagajeniu zjazdu prof. Wł. Z o n n z Warszav.-y zwrócił uwagę na 
współpracę astronomii z innymi dziedzinami wiedzy, która znacznie po
szerzyła się w Polsce w ostatnich latach. Astronomowie poznańscy na
wiązali bliższe kontakty z geofizykami, wrocławscy - z grupą matema
tyków, a warszawscy - z fizykami i inżynierami (zagadnienia obserwa
cji gwiazd w świetle podczerwonym). 

Porównując tematykę konferencji poznańskiej z poprzednimi zjazda
mi, można zauważyć znaczne wzmożenie prac z zakresu klasycznych 
działów astronomii, które były tematem 13, a więc prawie połowy spo
śród wszystkich referatów. Po raz pierwszy jako zwarta grupa wystąpił 
zespół, zajmujący się wyznaczaniem orbit komet, składający się z prof. 
mgra Michała Kam i e ń s k i e g o, prof. dra Felicjana Kęp i ń ski e g o 
oraz mgra Macieja B i e l i ck i e g o, korzystający ze współpracy mgra 
J. W ą s o w ski e g o i mgr Z. Ziółkowski ej. Członkowie zespołu 
zreferowali kilka nowoopracowanych zagadnień teoretycznych oraz nie
które wyniki prac nad orbitami komet Wolfa, Kopfa i Halleya. Dla czy
telników b~dzie chyba interesujące oświadczenie prof. Kamieilskiego, że 
dzięki pracom nad kometą Halleya udało się ustalić sporną datę rozpo• 
częcia budowy pierwszej świątyni jerozolimskiej z dokładno3cią do 0,1 
roku (989,8 roku p, n. e.). • 

Pozostałe referaty z zakresu astronomii klasycznej dotyczyły katalogu 
gwiazd słabych wykonywanego we Wrocławiu (referowali: .ngr J. Ku
b i k o w ski, inż. P. Rybka), zagadnień mechanicznych, dotyczących 

gwiazd podwójnych (J. Ku b i k o w ski), libracji Ks:ężyca (prof. Kozi e ł). 
Jako zwarta grupa wystąpił również po raz pierwszy zespół Zakładu 

Astronomii Geodezyjnej Folitechniki Warszawskiej. Referaty doc. W. 
Opolski e g o, mgr B. Koł a c z k ów n y i mgr inż. L. C i e c h o w i
c z a, dotyczące wyznaczenia współrzędnych geograficznych i azymutów, 
były dowodem, że wbrew temu, co nieraz sądzi. się w niektórych krę
gach astronomicznych, astronomia geodezyjna jest nie tylko rzemiosłem, 
ale żywą, rozwijającą się nauką. Ze szczególnym zainteresowaniem przy
jęli zebrani wiadomość o nowej polskiej metodzie dra Czerski e g o 
wyznaczania szerokości, długości geograficznej i stron świata (azymutu). 
Jest to metoda oparta na całkiem innej zasadzie niż znana dotychczas. 

Nowością były też referaty o polskich pracach w dziedzinie polary
zacji światła obiektów niebieskich. Badanie polaryzacji światła jako me.~ 

. ) 
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toda badawcza zostało w szerszej mierze wprowadzone do astronomii 
dopiero w ostatnich latach i nawet elementarne wyniki w tej dziedzinie 
bywają często odkrywcze. Należy przyjąć z zadowoleniem fakt, że w Pol
sce, ojczyźnie Praż m o w ski e g o, który ongiś po raz pierwszy obser
wował polaryzację światła ciał niebieskich (por. artykuł J. G a d o·m
s ki e g o w tym numerze), astronomowie włączyli się znów do tych 
badań. 

O polaryzacji światła gwiazd mówili prof. dr S. L. P i o t r o w ski 
z Warszawy oraz mgr K. Ser k o w ski, który oprócz własnych prac 
obserwacyjnych opracowywał również statystycznie obserwacje zagranicz
ne. W nauce trwa obecnie spór, czy polaryzacja światła gwiazd powstaje 
w samych gwiazdach, czy też w materii międzygwiazdowej, przez którą 
przechodzi ich światło. Badania Serkowskiego dostarczają poważnych 

argumentów na korzyść drugiej możliwości. Mgr L. L i s z k a z Krak•)wa 
referował badania polaryzacji tła nieba, zaś A. P a c h o l czy k z War
szawy - badania polaryzacji korony słonecznej. Warto zaznaczyć, że 

obserwacje Pacholczyka zostały wykonane w ramach ekspedycji PTMA 
na zaćmienie Słońca w Sejnach (por. "Urania" XXV, str. 276). 

Z dziedziny astronomii gwiazdowej, której na poprzednim zjeździe po
święcono najwięcej miejsca, tym razem wygłoszono zaledwie 6 refera
tów. Oprócz cytowanego już referatu Serkowskiego o polaryzacji były to 
prace toruńskie, obserwacyjne (fotometria w wybranych obszarach nie
ba - magistrowie R. A m p e l, S. G ą ska, S. Gr u dziń s k a, A. L i
s i ck i) i teoretyczne (praca prof. dra W. D z i e w u l ski e g o refero
wana przez mgra C. I w a n i s, z e w s k ą) oraz prace warszawskie o roz
mieszczeniu ciemnej materii (prof. dr wt· Zonn) i ruchach gwiazd (J. 
Smak i mgr Kar p o w i c z o w a). Praca M. Karpowiczowej dotyczyła 

ruchu gwiazd w Układzie Lokalnym (por. "Urania" XXIII, str. 289), który 
stał się już - jak widać - jednym z tradycyjnych obiektów zaintereso
wań polskich astronomów. 

Pozostałe referaty dotyczyły nowych instrumentów w polskich obser
watoriach (mgr. J. M i e t e l ski z Krakowa i mgr B. Rom p o l t z Wro
cławia), gwiazd zmiennych (dr R. S z a f ran i e c z Kral{owa i dr J. 
G a d o m ski z Warszawy), historii astronomii (dr T. Przypko w ski 
z Jędrzejowa). Poza tym mgr J. Kor dyl e w ski zakomunikował o wy
liczonym przez siebie przejściu Plutona przed mgławicą. 

W czasie zjazdu profesorowie S. Piotrowski, E. Rybka i J. Witkowski 
złożyli sprawozdanie z pobytu na zjeździe Międzynarodowej Unii Astro
nomicznej (por. "Urania" XXVII, str. 12), zaś mgr P . Rybka z pobytu 
w Obserwatorium Pułkowskim. 

Ze względu na obecność prawie wszystkich polskich astronomów 
w czasie zjazdu odbyło się również zebranie Ze~połu Historii Astronomii 
P AN, konferencja służby czasu oraz zebranie wrocławsko,-warszawskiej 
grupy zastosowań nowszych działów matematyki w astronomii. 
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Warto zaznaczyć, że wśród obecnych a również i wśród prelegentów 
przeważała młodzież. Gdy na protokulantów zdecydowano powołać naj
młodszych uczestników, okazało się, że na sali jest dwoje astronomów 
dziewiętnastoletnich, z których jeden referował następnie własną pracę 
teoretyczną. Na zjazd oprócz uczestników przybyła również dość liczr.a 
wycieczka studentów astronomii. 

O ile strona naukowa zjazdu przedstawiała się interesujaco i do
datnio, o tyle organizacyjna przedstawiała wiele do życzenia. Zapomi
nając . że zjazd to. nie tylko posiedzenia i referaty, ale również k.mtakty 
osobiste, nie zorganizowano żadnych spotkań o charakterze towarzyskim, 
które są tak ważne przy rzadkich spotkaniach ogólnopolskich. Zapo
mniano nawet o pokazaniu budującej się stacji astronomicznej w Bo
rowcu pod Poznaniem. Dopiero na stanowcze żądanie uczestników zorga
nizoNano tam wycieczkę kosztem przerwy obiadowej. Termin zjazdu 
wyznaczono na nów Księżyca, kiedy warunki obserwacyjne są wybitnie 
korzystne, co zmusiło wielu uczestników do niepotrzebnego przerywania 
prowadzonych obserwacji (poprzednie zjazdy odbywały się zawsze w cza
sie pełni). 

Traktując sprawę mechanicznie, zaproszono na zjazd prawie wyłącznie 
osoby związane z zakładami astronomicznymi przy wyższych uczelniach 
akademickich. Zapomniano natomiast np. o pracownikach służby czasu 
lub o pracownikach naukowych i dydaktycznych uczelni nieakademic
kich, również tych, którzy na poprzednich zjazdach referowali własne 
prace. W spisie zaproszonych zabrakło paru zaawansowanych miłośni

ków astronomii, członków PTMA, których dorobek naukowy jest refe
rowany w wydawnictwach zagranicznych, zaś wysoko kwalifikowany 
personel Planetarium w Stalinogrodzie, który dla właściwego wywią

zania się z odpowiedzialnego zadania musi mieć ścisły kontakt ze śro
dowiskiem astronomicznym, został zaproszony.... na własny koszt. 

Wydaje się, że głównym powodem tych niedociągnięć było to, że 

zjazd organizowało nie Polskie Towarzystwo Astronomiczne (jak do
tychczas), lecz Komitet Astronomiczny PAN. Członkowie tego Komitetu, 
dobrzy fachowcy i zasłużeni kierownicy polskiej astronomii - zajęci 

ważniejszymi sprawami - · nie mieli czasu na należyte przemyślenie 

szczegółów organizacji zjazdu, zaś urzędnicy PAN, którym zlecono wy
konanie przygotowań, postarali się wprawdzie o jak najdokładniejsze 

wykonanie poleceń (zakwaterowanie, zwrot kosztów, itp. były przepro
wadzone nadzwyczaj sprawnie), nie bc:;dąc jednak astronomami, nie 
mogli sami występować z należytą inicjatywą. Należałoby sobie życzyć, 
żeby na przyszłość powierzać Komitetowi Astronomicznemu wyłącznie 
organizowanie specjalistycznych sympozjonów, zaś urządzanic prze~lą

dowych zjazdów referatoWych powstawić po d:1wnemu PTA. 

K. lt . 
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OBSERWACJE 

Gwiazdy zmienne 

Miesiące wiosenne są w naszym klimacie bardzo dogodnym okresem 
do obserwacji nieba. Pogodne i jeszcze dość długie wieczory można 
z powodzeniem wykorzystywać do obserwacji gwiazd zmiennych. Dru
gim takim dogodnym okresem do obserwacji jest jesień. W miesiącach 
letnich mimo dużej liczby pogodnych wieczorów warunki są gorsze 
ze względu na krótkie i jasne noce. 

Gwiazdozbiory zimowe, jak Orion, Byk, Wielki Pies, kryją się ju! 
pod boryzonten. Z trudem już tylko można obserwować gwiazdy R CMa 
i Algola. Rówitież i "zimowe" cefeidy, których mapki były podane 
w "Uranii'' (nr 11 1955 r.) stają się coraz trudniejsze do obserwacji. Po.
zostają oczywiście do obserwacji gwiazdy nie zachodzące. jak SU Cas 
i RZ Cas. Na wschodzie podnosi się już zwolna gwiazdozbiór Wolarza 
(Bootes) zawierający między innymi gwiazdę zmienną długookresową 
R Boo. W połowie kwietnia spodziewane jest kolejne maksimum jasno
ści tej gwiazdy. Zachęcamy do obserwacji tej gwiazdy szczególnie po
czątkujących obserwatorów, gdyż obserwacje są łatwe. Przypominamy, 
że mapka okolicy R Boo podana była w numerze sierpniowym "Uranii'' 
z ubieglego roku. 

Efemerydy zmiennych zaćmieniowych na kwiecień zostały podane 
błędni o. 
Prawidłowe dane: 

RZCas IV 4dOh15m, 9d23h45m, 15d23hOOm. 21d22h30m, 27d22hOOm 
RCMa IV 9d20hOOm, 17d19hOOm. 
~ Per bez zmian. 

Andrzej Wróblewski 

Meteory 

W okresie od 16 do 24 kwietnia promienujo rój Liryd. Maksi'mum 
jego przypada na dzień 21 kwietnia wieczorem ((.} = 31 °21') i wynosi 
8 meteorów na godzinę. Prędkości geocentryczne Liryd: 51 km/sek (przy 
założeniu parabcliczności orbity). Niżej podajemy efemerydę radiantu 
(1950. 0). 

Data Współrzędne radiantu (1950,0) 
rek t. deki. 

kwiecień 16 266,4 +32,5 
17 267,3 32,7 
18 2 8,2 33 o 
19 269,1 83,2 
20 269,9 33,4 
21 270,8 33,6 
22 271,7 33,9 
23 272.6 34,1 
24 273 ,:1 3-l,S 
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W kwietniu promieniują meteory z następujących radiantów: 

~oz~:oj~ l Współrzędne radiantu 
Nazwa Okres aktywności 

rekt. de kl. 

h m o 
37 Com 12 52 + 31 31 marzec- 2 kwiecień 
Mi Dra 16 60 + 50 7-14 kwiecień 
(1949 III) 17 00 + 35 22 kwiecień 
(1911 IV) 21 20 + 24 26 kwiecień 
Gamma Aor 22 20 30 kwiecień- 3 maj 

Trzeci i czwarty radiant powyższej tablicy były teoretycZDJie wyli
czone z elementów orbit komet 1949 III ol'iaz 1911 VI. Pożądane jest 
obserwacyjne potwierdzenie ich istnienia. 

Inż. Stefan B o y e (Stalowa Wola) nadesłał dane dotyczące bolidu 
obserwowanego 17 października 1955 r. (18h 14m CSE). EwentUJalnych 
obserwatorów tego zjawiska prosimy o podanie wyników swoich spo
spostrzeżeń (ważne głównie położenie toru wśród gwiazd i współrzędne 
miejsca obserwacji). 

P. Henryk N o w ak (Pi'ekary śląskie) przysł,ał spis 5 bolidów, obser
wowanych w 1955 roku. 

Nadesłane dane będą umieszczone w kolejnym "spisie bolidów''. 

Andrzej Pachoiczyk 

DU8AN KALAB i ANDRZEJ WROBLEWSKI 

Obserwacje zmian jasności komet Mrkosa (1955e) i Hondy (1955g) 

Ludowe Obserwatorium w Prościejawie (CzechosłoWJacja) i Sekcja 
Obserwacyjna PTMA (Warszawa) zorganizowały systematyczne obser
wacje jasnych komet, które pojawiły się w roku 1955. Zarówno kometa 
Mrkosa (1955e), jak i Hondy (1955g) były łatwo dostępne już dla zwy'
kłych lornetek. W Ludowym Obserwatorium w Prościejawie do obser
wacji używano Monaru 25 X 100. Gwiazdy porównania były wybrane 
z Atlasu Coeli Skalnate Pleso. Jasność komet oceniano na oko nie sto
sując żadnej dokładniejszej metody oceny blasku. Obserwacje prze
prowadzali Dusan Kala b i Vl'adimir Z n oj i l. Oprócz ocen jasnośoi 
wyznaczano również długość warkocza komety oraz przeprowadzano 
obserwacje fotograficzne. Wyniki tych obserwacji były już częściowo 
opublikowane w Zpravy Lidovej Hvezdarny v Prostejove. W sekcji 
Obserwacyjnej PTMA w Warszawie obserwowano komety za pomocą 
lornetek .7X45 oraz lunety 20 X 60. Jasności gwiazd porównania były 

wzi~te z katalogu "Bonner Durchmusterung". W obserwacjach, które 
były wykonywane metodą Argelande,ra, brali udział B. Szczepko w
s k i i A. W r ó b l e w s k 'k 

l 



Adam Prażmowski pierwszy polski astrofizyk 



Okular lunety Prażmowskicgo o średnicy obiektywu 5 cm, o długości 
63 cm z tubusem o czterech członach zsuwanych z niklowanego mosią
dzu, z adresem wytwórni: E. Hartnaci A. Prażmowski. Rue Bonaparte l, 

Paris. (Ze zbiorów Przypkowskich w Jędrzejowie). 

Autograf Prażmowskiego na soczewce jego lunety (Ze zbiorów 
Przypkowskich w .Jędrzejowie). 



Mo~taż paralaktyczny z, przymocowanym prowizorycznie astrografem 
d '= 98 mm; 1:4 z kasetą 9X 12, wykonany przez T. Szufę w Oświęcimiu. 

' 

Sposób rozwiązania prowadzenia instru
mentu za pomocą kluczy w teleskopie 

Giergielewicza. 

·-~-~=~·- l 
i 

Wieża obserwacyjna z ustawionym na 
niej teleskopem, skonstruowanym przez 

J. Giergielewicza w Szczecinie. 



Teleskop zwierciadłowy typu Newtona d= 10 cm, 
f= 1250 mm, zmontowany paralaktycznie, wykonany 

przez F. Stradala w Oświęcimiu. 

~ ~ 

~' 

Amatorski teleskop J. Giergielewicza w Szczecinie. 
Widok ogólny. 
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Przy zbiorowym oprac~aniu obserwacji jasności komet były zredu
k-owane na system katalogu BD, przy czym oceny różnych obserwatorów 
:sprowadzono do jednego systemu. Wyniki są podane poniżej: 

Kometa MrkoSia, (1955a). Ogółem dokonano 93 oceny jasności (D. K a
l a b 2, V. Z n oj i l - 10, B. S z c z e pko w ski - 29, A. Wrób l e w
s kd, - 52). Na załączonym wykresie widoczne jest dość powolne zmniej
.sŻanie się jasności komety. Na krzywej blasku widoczne są przy tym 
dwa lokalne maksima blasku około 28. VI i 15. VII. 

B. D 

20 30 10 
VI 

ćf 1955e 
x O.Kaló.b 
• V.Znojil 
o B.Szczepko.,skt 
• A. VVróblewskt 

VII 1955 
20 

Rys. l. Zmiany jasności komety Mrkosa (1955e) 

Kometa, Hondy (1955g). Ogółem dokonano 35 obserwacji (V. Z n o
j i l - 19, A. Wrób l e w s k i - 16). Obserwowane zmiany blasku przed
stawione są na załączonym wykresie (system BD). Początkowo jasność 
komety malała (tuż po odkryciu na początku sierpnia kometa była 6 wiel
kości gwiazdowej). Około 3 września nastąpił nieoczekiwany gwałtowny 
wzrost jasności o przeszło 3 wielkości gwiazdowe, po czym jasność ko
mety znów zaczęła szybko maleć, aby w końcu września wynosić około 
sm.5. Trudno jest znaleźć zadowalające wytłumaczenie tych nagłych 

zmian jasności. 
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Rys. 2. Zmiany jasności komety Hondy (1955g) 

Jak obserwować jasności komet 

W 1955 roku pojawiły się trzy jasne komety: Mrkosa (1955e) Bacha
rewa (1955f) i Hondy (1955g). Wszystkie trzy komety były dostępne dla 
zwykłych lornetek. Obserwacje jasności komet to dziedzina, w której 
systematyczna praca miłośników astronomi·i może mieć olbrzymie zna
czenie. Dlatego wydaje się celowe skreślenie kilku wskazówek dla obser
watorów-amatorów. 

Fotometria komet to dziedzina, w któTej całkowicie zawodzi foto
grafia. a wprowadzone ostatnio fotometry fotoelektryczne również nie 
dają zadowalających wyników. Pozostają więc jako narzędzie badań 
jedynie wizualne metody obserwacji. Komety są obiektami rozciągłymi. 
nie można więc porównywać ich jasności bezpośrednio z jasnością gwiazd, 
które są pWlktlami świetlnymi. Używa się więc tak zwanej metody 
obrazów pozaogniskowych. Gdy ustawimy już kometę i otaczające gwia
zdy w polu widzenia lunety i zaczynamy pokręcać okularem lunety, 
obrazy gwiJazd zaczynają się .rozmywać stając się krążkami świetlnymi. 
To samo, lecz w mniejszym stopn.u, staje ~ię z obrazem komety. Oku
lar pokręcamy dotąd, dopóki pozaogr.i<:!(~we obrazy gwiazd i komety 
n;e będą mniej więcej jednakowej wielko,;ci. Wówczas wybieramy w pO
bliżu komety gwiazdę od niej j2śr.icj&zą i słabszą i oceniamy jej jasność 
uzywaiąc którejkolwiek ze znanych mE:tod obserwacji gwiazd zmkn
nych, np. metr•riy Argclandcn 
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Porównywanie świetlnych krążków, jakimi są pozaogniskowe obrazy 
gwic.zd i komety, jest mniej dokładne niż ocena jasności gwiazd - pun
któw świetlnych . Przy pewnej wprawie można jednak osiągać dokład
ność 0'~'1-0~12. W miarę przesuwania się komety na niebie trzeba 
wybierać conaz to inne gwiazdy porównania. Jasności używanych gwiazd 
porownania można jednak: wybrać z jakiegoś katalogu, nawiązując 
w ten sposób do siebie poszczególne obserwacje. 

Systematyczne obserwacje komety pozwalają otrzymać średnią krzy-. 
wą jej blasku. Wiadomo ogólnie, że jasność komety zależy zasadniczo od 
jej odległości od Słońca. Krzywa blasku każdej komety ma jednak s.oe
cyficzny charakter. Szczególnie ciekawe są .nagłe wybuchy jasności ko
met. lch pochodzenie nie jest jeszcze dokładnie wyjaśnione. Wa,żuych 
danych o warunkach fizycznych, panujących we wnętrzu komety, d;J
starc.zyć mogą obserwacje zmian jasności gwiazd zakrywanych przez 
głowę komety lub jej warkocz, jeżeli go posiada. 

Na zakończenie pozostaje więc życzenie, aby rok 1956 okazał się rów
nie obfity w komety, aby amatorzy mogli wypróbować swe możliwości 
obserwacyjne. Bliższych w skazówek chętnie dostarczy Sekcja Obserwa-
cyjna PTlVIA w Warszawie. Andr;;;;ej Wróblewski 

Dwa nowe teleskopy a.matorskie zmontowane paralaktycznie 
w Oświęcimiu 

Każdy miłośnik astronomii z radością wita nowopowstające instru..: 
menty, które ostatnio rosną jak grzyby po deszczu. Zwierciadła szlifowa
ne amatorskimi sposobami bardzo często nie ustępują w jakości wyko
nania wyrobom znanych ogólnie, poważnych firm optycznych. Fakt 
ten dodaje nam ochoty do pracy i potęguje wiarę we własne siły i moż
liwości. 

Nic dziwnego, że p~agnieniem każdego miłośnika nieba jest chęć po
siadania własnego teleskopu. To pragnienie też sprawia, że coraz częściej 
czytamy na łamach "Uranii" o nowych zwierciadłach wykonanych przez 
samych amatorów. Są też tacy, którzy nie poprzestają na jednym, ale 
eksperymentując, zdobywają cora,z większą wprawę w obróbce i cora:z. 
większe zamiłowanie w konstruowaniu optyki i mechanizmów. Ci za
miłowani amatorowi,e konstruktorzy, uzbrojeni w cierpliwość, wytrwa
łość i zasób wiadomości, stają się często specjalistami w tej dziedzinie, 
jak np. u nas inż. K. C z e tyr b ok czy dnż. A. R y b a r s k i, a w Czecho
słowacji zmarły niedawno inż. R o l c i k, M. Z aj i c, konstruktor tele
skopów typu Cassegraina czy bracia Erhard. Ci os tatni zasługują na 
Większą uwagę z tych wzglqdów, że są to specjaliści w pełnym tego 
słowa znaczcll'1u, wywodzący się z ,amatorów, którzy odlewają zwierciadła 
w specJalnym piecu skonstruowtanym przez siebie, a następnie obrabiają, 
czyli można powiedzieć, wykonują optykę astronomiczną od A do Z. 
Obecnie zaopatrują placówki naukowe w żebrowane zwierciadła wła
snej konstrukcji (przez nich zastosowane pierwszy raz w Europie). Na 
przykład wysokogórskie Obserwatorium na Skalnatern Plesie w Tatrach 
otrzymało wykonaną przez nich astrokamerę Maksutowa D = 340/44(} 
mm, l: 2.7 Lu.dowe Obserwatorium w Prościejewie - żebrowane zwier
ciadło o średnicy 62 cm do teleskopu typu Cassegraina i wiele innych. 

Przygotowują też teraz książkę o optyce >:1stronomicznej i własnych 
doświadcz.eniach zdobytych podczas pr.acy przy produkcji zwierciadeł. 

Jednak jeżeli chodzi 'o montaże teleskopów amatorskich, pomimo że 
są takie. bardzo mało znajdziemy w naszej literaturze opisów mechaniz
mów, które by łączyły estetyczną formę ze stawianymi im wymaganiami, 
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jak np. sztywność, łatwość obsługi i ruchów oraz wygodną pozycję obser
watora podcZJaJS pracy obserwacyjnej. 

Umieszczone na wkładce ilustracyjnej fotografie naszych teleskopów 
przedstawiają montaże panatlaktyczne, p;rojektowane przez nas dla zwier
ciadeł do 25 cm średnicy. Mój montaż, prosty w konstrukcji· z układem 
osi na łożyskach ślizgowych. prowadzi obecnie teleskop typu Newtona, 
~e zwierciadłem wykonanym przeze mnie o średnicy 100 mm, f = 
1228 mm. 
Zwierciadło to uw;a~am jako optykę tymczasową aż do chwili, kliedy 

będę mógł kupić płyty szklane o średnicy 20 do 25 cm, z których pro
jektuję zbudować teleskop tYIP'U Cassegnaina krótkiej budowy. 

Montaż kolegi T. Szufy jest również zaprojektowany dla optyki o 
więk!szych wymiarach, pozwalających na wzięcie udzilaiłu we współpracy 
w obserwacjach mających wartość naukową z amatorami w Polsce i za · 
granicą, z którymi już w tej chwili wymieniamy niektóre wyniki i osią
gnięcia. 

Montaż ten ustawiony jest na stałym betonowym fundamencie. 
Należy on do typu tzw. montaży kolanowych. Osie - tak godzinna, jak 
i deklinacyjna - zaopatrzone w koła podziałowe, które poza normalnyrr.. 
przeznaczeniem umożliwiają obserwacje jaśniejszych planet w dzie11, 
osadzone są na łożyskach kulkowych. Koło ślimakowe o 240 zębach, 
zmontowane na osi godzinnej w połączeniu z przeklaidn1ią na rozie 
o napędzte ręcznym. umożliwiło już wykonanie wielu zdjęć fotograficz
nych nieba naświetlanych ponad jedną godzinę. Obiektywem astrografu, 
za rpomocą którego otrzymano na płycie 9 X 12 około 12.000 gwiazd do 
11 m (okolioe Deneba), był obiektyw epidiaskopowy o średnicy 98 mm, 
l :4, o polu widzlenia 18°. Celown'ik, za pomocą którego prowadzono in
strument, zaopatrzony był w okular z krzyżem z nitek pajęCZY'Ch. 

Ten wspaniały montaż jak na nasze warunki i możliwości wykorzy
stany zostanie w pełni z chwilą, k•Ledy otrzyma optykę w wymiarach co 
najmniej dwa razy większą niż obecna, o średnicy zwierciadła 12 cm. 

Montaż mieści się w drewnianym suchym domku (rozmiarów 2,5X 
2,5 m), z odsuwanym dachem w kierunku jego spadów. Do zalet, dzięki 
którym ma wyższość nClld k01pułą obrotową ze szczeliną, należą: prosta 
konstrukcja, tańsze wykonalnie i - co najważniejsze - możliwość szyb
kJi.ego wyrównania temper::~tur z otoczeniem oraz ruchów rpawietrza 
które, jak wiadomo, są poważną przeszkodą w obserwacjach, zwłaszcza 
przy stosowa.mu większych powi~~ksze11. 

Zwierciadła. tak moje (10 cm), jak i kolegi Szufy (12 cm), czekają 
obecnie na pokrycie alummium. Mamy r,adzieję, że WarsZiaMTskie Koło 
P'fl\IIA pomoże nam, zwłaszcza w ;-ałatwieniu formalności związanych 
z: tą oper•3cją. Z przychylnym U3tosunkowaniem, życzliwością i z pełnym 
zrozumieniem spotkaliśmy się też i w innych instytucjach, kiedy mie
liśrrty trudności z wykonaniem różnych części do naszych montaży wy
magających precyzyjnej obróbki mechanicznej. 

Franciszek StradaL -Oświęcim 

Obserwacje zaćmienia Słońca w dniu 20. VI. 1955 r. 

W dniu 20 czerwca ub. r. na Oceanie Indyjskim widocZIDe było za
ćm~enie. SŁońca (w niektórych miejscach - całkowite). Obserwowali je 
marynarze z polskich statków, które się wówczas tam znajdo.waly. Oto 
ich relacje: 

Opis zaćmienia Słońca napotkanego przez M. S. "Małgorwtę For
nalską" dnia 20. 6. 1955 r.: 



URANIA 117 

Statek M. S. "Małgorzata Fornalska" w drodze z Colorobo do Julin 
Kongu w poniedziałek dnia 20 CZierwca 1955 r. na~potkał zjawisko zaćmie
nia Słońca. Foczątek zaćmienia zauważono o 02hOOm czasu uniwersal
nego, wg czasu okrętowego o 09hOOm w pozycji 0332 N i 10014 E. Tempe
ratura powietrza + 29°,8 C, wody + 30° C, ciśnienile barometryczne 
756,4 mm, wiatr SE/2, niebo zachmurzone w połowie. 

O 2h39m czasu uniwersalnego wzrastające zachmurzenie spowodo
wa!o niemożliwość obserwacji Słońca. Zachmurzenie całkowite (strato
cumulus), temp. powietrza, wody, ciśnienie barometryczne· bez zmian. 
Wiatr SE/1. o 3h30m zaćmienie doszło do 3/4 powierzchni Słońca, po 
czym zaczęło ustępować. Temperatura powietrza, wody, dśntenie baro
metryczne i wiatr bez zmian. Niebo zachmurzone w olmlo 1/4 części. 

O 4h51m - koniec zaćmienia Słońca. Temperatura powietrza + 30°,4 C, 
temperatura wody + 30° C, ciśnienie barometryczne 756,2 mm, wiatr 
SE/1, niebo zachmurzone w połowie. 

Przez cały czas zaćmienia widzialność była na 30 mil morskich. Stan 
morza według klasyfikacji w dzienniku okrętowym wynosił 10. 

Według czasu okrętowego koniec zaćmienila Słońca nastąpił o godzi
nie llh50m pozycji 0307 N. i 10040 E. 

Podczas zaćmienia nile zauważono żadnych zmian atmosferycznych lub 
magnetycznych. 

Obserwacje przepvowadzał uczeń IV kursu nawig. Szkoły Morrskiej 
Marian R a k o w s k i. 

A oto sprawozdani1e z M. S. "Dębowski": 
Dnia 20. VI. 1955 r. o 3h50m czasu uniwersalnego początek zaćmienia 

Słońca, znajdujemy się w pozycji 22°31,8' -113°44,1'. Ogóln:ile małe za
chmurzenie, temperatura 32° C. Księżyc pomału zaczyna zasłaniać tarczę 
słoneczną . 4h10m czasu uniwersalnego zasłonięcie Księżycem 1/2 tarczy 
słonecznej, temperatU'ra stopniowo zaczyna opadać, w tej chwili wynosi 
30,5° C. Godzina 4hl9m 3/4 tarczy słonecznej zasłonięte. Temperatura 
spadła do 30° C, zachmurzenie się zwiększa. Godzina 4h30m - tarcza 
sloneczna zaczyna być coraz większa. GQdz. 4h50m widoczne jest 1/2 tar
czy słonecznej, temperatura utrzymuje się 30° C, małe opady deszczu. 
GQdz. 5h05m widoczne jest 3/4 tarczy słonecznej. Godz. 5h25m widoczna 
jest cała tarcza słoneczna, temperatura 30° C. Zachmurzenie wzrosło -
koniec zaćmienia. · 

ANDRZEJ P ACHOLCZYK 

Integralna elektrofotometria zaćmienia Słońca 30. VI. 1954 r. 

Integralna elektrafotometria zaćmilenia Słońca z dnia 30. VI. 1954 r. 
nie była początkowo w moim programie obserwacyjnym. Dopiero kiedy 
skonstruowany elektrofotometr, mający służyć do badania polaryzacji 
korony słonecznej, okazał się za mało czuły do tego ce lu, postanowiłem 
wykorzystać gotowy przyrząd i posłużyć się nim do pomiaru integralnej 
jasności Słońca w czasie zaćmienia częściowego. Pomiary te prowadzi
łem w miejscowości Sejny koło Suwałk - jako członek wyprawy za
ćmieniowej Koła Warszawskiego PTMA. 

Budowa elektrafotometru była następująca: w krążku okulaJrowym 
lunetki o średnicy obiektywu 45 mm umiesz.czona była fotokomórka ga
zowana Cintel G 531, zasilana z baterii anodowej. Lunetka miała pole 
widzenia 7°, w czasie wykonywania pomiarów w środku pola widZlenia 
znajdowało się Słońce. W obwód fotokomórki włączony był opór 1,5 MQ, 
na którym był mierzony spadek napięcia za pomocą woltomieil'za lampo
wego Orivohm Orion. 
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Spadek napięcia na oporze jest proporcjonalny do natężenia światła 
padającego na katodę fotokomórki,. zatem stosunek wartości napięcia na 
oporze w danym momencie zaćmienia do wartości napięcia na tym op<>~ 
rze poza zaćmieniem jest równy stosunkowi natężenia światła biegnącego 
od Słońca w tym momencie zaćmienia do natężenia światła przychodzą
cego od Słońca poza zaćmieniem. Wartości tych stosunków, wyrażonych 
w 0/o pełnej jasności Słm'lca, dla poszczególnych momentów zaćmienia 
podane są w kolumnie 3 poniższej tabeli. W kolumnie l podany jest ko
lejny numer pomiaru, druga kolumna tabeli zawlera moment obserwa
cji w czasie środkowo-europejskim. 

W czasie zaćmieula zachmurzenie w Sejnach było przejściowe; często 
były momenty, w których pole widzenia lunetki (w środku jego zna:jdo
wała się tarcza Słońca) było zupełnie wolne od chmur. W tych momen
tach dokonałem 83 pom:ary integralnej jasności S'ońca. Momenty prze
jaśnień były nicrównomiernie rozmieszczone w czasie, tym się tłumaczy 
nierównomierne pokrycie ob~erwacjami krzywej na wykresie. 

Wykres ten ilustruje zmiany integralnej jasności Słońca w cza
sie zaćmienia. Każdy punkt wykresu powstał ze średniej arytmetycznej 
wszystk:ch pomiarów dokonanych w ciągu 5 minut. Powierzchnia po
szczególnego punktu na wykresie jest proporcjonalna do ilości pomiarów, 
z: których powstał dany punkt. 

Warszawa, 1954, lipiec. Andrzej Pacholczyk 
Sekcja Obserwacyjna Koła Warszaw

sldego PTMA 

PRZEGLĄD WYDAWNICTW 

ślqskie Planetarium, wyd. Pał[IC Młodzieży im. B. Bieruta w StalinC: 
grodzie. Koncepcia i redakcja całości: Antoni Sylw e s t e r. Wyd I: li
piec 1955, wyd. II: listopad 1955. 

Dru~ic wvdanie tej bro!';zury ukazało się w związku z otwarciem Pla
netarium i Obserwatorium Ludowego w Stalinogrodzie. Książka taka jest 
nicwątpliwie bardzo potrzebna. Planetarium odwiedzają i odwiedzać 
b<;>dą ludzie, którzy nigdy lub prawie nigdy przedtem nie stykali się 
z astronomią, a których pokaz zainteresuje na tyle, że zechcą dowiedzieć 
się nieco bliżej, czym jest astronomia jak działa mechanizm planeta
rium, czy i jak amatorzy mogą prowadzić obserwacje astronomiczne itp. 
O potrzebie takiego wydawnictwa świadczy fakt, że drugie niczmie
nione wydanie ukazało się już w cztery miesiące po p;erwszym (oba po 
10 000 egz. nakładu). K!';iążka w znacznym stopniu spełnia postawione 
zadanie; jednocześnie jest dobrze pomyślanym wydawnictwem okolicz
nościowym. Poszczególne rozdz;aly pisane są przez różnych autorów. 
Pozwolilo to na bardziej wszechstronne ujęcie tematu, ale i wpłynęło 
na obniżenie poziomu całości - niektóre z rozdziałów wyraźnie odbie
gają jakością od reszty. 

Ks:ążkę otwiera szkic litc!1acki znanego śląskiego literata i publi
cysty Wilhelma S z e w czy k a, zatytułowany Tęsknota. Jako niefacho
wiec nic chcę na ten temat zabierać głosu, chociaż niektóre sformuło
war'q i~k i 11ięc'" c<>łn~ri budzn we mnie orwne zastrzeżenia. 

W ro:;o:dziale W bezmia·rze Kosmosu Marek Ku c z m a wyjaśnia, 

cz:ym. za!uluJe si~ astronomm, czym są gw1azdy, jak daleko są od nas 
i Jakle Jest mieJsCe Ztemi we wszechświecie. Autor dość dobrze wy
brnął z trudności, jakie stwarza odpowiedź na te pytania odpowiedź 
krótka, dostatecznie ścisła, a przy tym zrozumiała nawet dla ludzi. 
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którzy nigdy nie stykali się z astronomią. Jedynie pewną przesadę za
rzuc.ć można twierdzeniu że " ... gwiazdy zostały nie tylko policzone, ale 
i skatalogowane i każda ma swój numer"; inne określenie " ... świat!o 
które w ciągu sekundy siedem i pól razy obiega Ziemię ... " jest niezbyt 
szczęśliwie sformułowane. 

Historię budowy Śląskiego Planetarium i Obserwatorium Ludowegc. 
opisuje Wojciech M i g o ck L Dowiadujemy się o kolejnych etapach re
alizacji pierwszej tego rodzaju budowli w Polsce. Ponieważ broszura ma 
charakter popularny, wydaje się, że zbyt szczegółowo potraktowano tu 
problemy architektoniczne. Nie sądzę, aby przeciętny czytelnik wie
dział co to są stężniki pie1'Ście-niowe, torkretowanie kopuly, sztablatura 
czy eksponowany wystrój architektoniczno -plastyczny. Z nieścisłości 
wymienić trzeba "mianowanie'' jednego w warszawskich astronomów 
c.donkiem PAN, a innego dziekanem nieistniejącego Wydzialu A~tro
r,cmii. 

Planetaria Zeissa na całym świecie omawia Wojciech W r ó
blewski. 

Rozdział, zatytułowany Magia planetarium Zeissa (autor Włodzimierz 
S u k i e n n i k), poświQCony jest opisowi aparatury demonstracyjnej. 
Rozdział ten trzeba poddać bardzo ostrej krytyce. Znaczna jego część 
jest żywcem przetłumaczona z niemicekiego prospektu Zeissa. Tłuma
czenie to jest fatalne pod względem rzeczowym i językowym, miej
scami tekst jest zupełnie niezrozumiały. Brak miejsca, nic pozwala 
na wyliczenie wszystkich usterek, zacytuję jedynie najbardziej jaskra
we. Oto próbki tekstu: 

Przy projektorze Syriusza " ... osobno skonstruowany i sprzęgnięty 
z przebiegiem rocznym obiektyw projekcyjny sluży równocześnie jako 
kąt odchylenia dla odtworzenia ruchu paralaksy. Eliptyczny ksztalt 
okola 10 000 razy powiększonego obrazu drogi Syriusza warunkuje je
dnak klin odchyleniowy ze zmiennym przeliczaniem kąta". 

"Ten obieg wspomnianych punktów przecięcia (węzłów drogi księ
;i;yca - LA) zastal osiągnięty w mechaniźmie Księżyca przez dodatko
wy obrót, który przytrz)lmuje oś tarczy, wyobrażającej drogę Księ
życa dookola osi ekliptyki''. 

O niezrozumieniu wyjaśnianych przez tłumacza zjawisk świadczą 
np. zdania: 

"Calkowita wędrówka poludnika dookola Ziemi zostaje wykonana 
w ciągu siedmiu minut'' (zamiast ,.wzdłuż południka" LA). 

"Ekliptyczne tory ... opisują swe drogi w siedem sekund". Autor wy
kazuje zupełną nicznajomość słownictwa z zakresu astronomii i fizyki. 
Oto przykłady: odblask sloneczny zamiast przeciwblask plaszczyzny 
plaskie i płaszczyzny wypukle(!), zrównanie zamiast równanie czasu, 
Jupiter zam:ast Jowisz, Vega zamiast Wcga, cyferblaty precesjii, kon
densator zamiast kondensor, natężenie jasności i natężenie częstości, co
dzienny ruch Ziemi, wzajemne uldady krążenia(!) w systemie sŁonecz
nym, film różnych zjawisk astronomicznych zamiast projekcja. P0dO
bnych curiosów można by wyliczyć dużo więcej. Niedostatki tego roz.. 
działu odczuwa si~ tym dotkliwiej, że omawiana w nim strona tech
niczna aparatury jest zapewne dla w:elu czytelników bardzo intere
sującym problemem. 

Rolę ludowego obserwatorium omawia Władyslaw H o r b a ck i. 
W miłym stylu gawędziarskim kreśli piękno gwiaździstego nieba "od
krywane'' przez amatorskie obserwacje. 

Książkę zamykają rozdziały poświęcone rozwojowi miłośniczego ru
chu astronomicznego w Polsce w ostatnich latach: Roman Ja n i czek 



120 URANIA 

omawia działalność PTMA (w szczególności I1Ja> śląsku), Józef O c z k o 
działalność pracowni astronomicznej stalinogrodzkiego Pałacu Młodzie
ży. Pierwszy z tych rozdziałów należałoby może uzupełnić króciutką 
informacją, w jaki sposób można zostać członkiem PTMA, ewentualniE> 
jak można zaprenumerować "Uranię''. 

Na zakończenie trzeba wyrazić nadzieję, że wydanie trzecie, jeśli się 
ukaże, będzie już pozbawione omówionych niedostatków. Jest bowiem 
rzeczą dziwną, że w drugim wydaniu nie usunięto żadnych usterek wy
dania pierwszego. świadczy to o dużej niestaranności opracowania re-
dakcyjnego. Lesław Adamski 

J. S z k ł o w s k i, Radioastronomia (Wiedza Powszechna, Warszawa 
19,55, str. 194, ryc. 94, cena zł 6.60) 

Radioastronomia rozwija się w dużym tempie. W polskiej literaturze 
popularnej mamy - jak dotąd - jedną tylko pracę na ten temat 
(J. M er g e n t ale r, Radioastronomia), toteż celowe było przyswoje
nie książki J. S z k ł o w ski e g o, zwłaszcza, że sięga ona znacznie da
lej i traktuje temat obszerniej niż praca polskiego autora. Książka ra
dioastronoma radzieckiego zawiera bogaty materiał rzeczowy z uwzglę
dnieniem najnowszych osiągnięć. Do jej lektury wystarcza już znajomość 
fizyki na stopniu licealnym. 

We wstępnym rozdziale daje autor podstawy obserwacji radioastro
nomicznych. Dalej wykłada o radiopromieniowaniu z.a.równo "spokoj
nego", jak i "wzbudzonego" Słońca. Pewną nowość stanowi rozdział 
o radiowym promieniowaniu Księżyca. Dalej czytamy o rediopromienio
waniu Galaktyki, o radiowej linii wodoru o fali długości 21 cm, o ,,ra
diogwiazdach'', o "radiomgławicach'' i "radiogalaktykach". Zakończe
nie stanowi wykład astronomii radiolokacyjnej. 

Książka ta daje zarazem wiadomości z najnowszych osiągnięć astro
fizyki . które nie wszystkie jeszcze były w naszej literaturze populary
zowane. Tłumaczenie poprawne, szata drukarska bez zarzutu. 

PYTANIA ODPOWIEDZI 

Co jaki oltres czasu planety mijają na niebie Słońce? 

(Odpowiedź na pytanie Ob. K. Gryni z Kościana) 

J. G. 

Obieg planet · wokół Słońca odbywa się w przybliżeniu po orbitach 
kołowych. Jednak dla nas, obserwujących ruchy planet z poruszającej 
się Ziemi drogi ich przedstawiają się bardziej skomplikowanie. Ruch 
Ziemi jest też przyczyną tego, że wzajemne położenia planet i Słońca 
powtarzają się (dla obserwatora ziemskiego) w odstępach czasu róż
nych od samych obiegów. Dla planet dolnych (Merkury, Wenus) cha
rakterystycznymi pozycjami w ich ruchu względem Słońca są koniunk
cje (planeta na jednej linii ze Słońcem, rozróżniamy koni'Uilkcję gór
ną - gdy Słońce znajduje się między planetą i Ziemią oraz koniunkcję 
dolną - gdy planeta jest między Słońcem i Ziemią) oraz elongacje 
(planeta w największej odległości kątowej od Słońca). Dla planet gór
nych możliwa jest tylko koniunkcja górna, za to obserwujemy opozy
cję, gdy ·planeta znajdzie się na niebie w kierunku przeciwnym niż 
Słońce. Odstęp czasu pomiędzy dwoma koleJnymi przejściami planety 
przez tę samą konfigurację ze Słońcem nazywamy okresem synodycz
nym. W odstępach czasu równych okresowi synodycznemu planeta na 
niebie mija Słońce. 
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Łatwe wy]asmenie poruszonych tu spraw Z.IlJaleźć moźna w każdym 
podręczniku astronomii ogólnej; omówimy tu krótko ogólne wnioski. 

Zależność między okresem synodycznym planety T a jej okresem 
iWiazdoWYm (czasem obiegu wokół Słońca) P ma postać 

~ = ~(~-l) 
T i P wyrażone są w latach, znak + dla planet dolnych, znak - dlll 
planet górnych. Z trzeciego prawa Kepiera możemy obliczyć T w za
leżności od promienia orbity planety a wyrażonego w jednostkach astro.. 
nomicznych: 

l 

~ 

± a 3/2 -
T -i-a 3/2 

l 

l 
l 

l 
V. 

V 

-- ł 

O. l O,J O. i 0.8 

6 

1.0 
a 

Rys. l. Okresy synodyczne planet dolnych 

Ryc. l przedstawia tę zależność dla a< l, ryc. 2 dla a> l. Jak l'l'i
dać, im bliższa jest Ziemi orbita planety (tj. im a bliższe jest jedności), 
tym dłuższy jest obieg synodyczny. Dla planet dalekich czas tego obiegu 
Jlbliża i:ię do l roku. Liczbowe wartości przedstawiają się następująco: 

Merkury 
Wenus 
Mars 
Jowisz 
Saturn 
Uran 
Neptm1 
Pluton 

Planeta 

• l 

Okres synodyczny 

116 dni 
584 dni = 1,599 lat 

2,135 lat 
1,092 
1,035 
1,012 
1,006 
l 004 
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Rys. 2. Okresy synodyczne planet górnych 

Są to wartości średnie, w rzeczywistości występują odchyłki, po
ważne zwłaszcza dla Merkurego. Zwróćmy uwagę jeszcze na !akt, że 
pięć okresów synodycznych Wenus równa się 5 X 1,599 = 7,995 lat, czyli 
prawie dokładnie 8 lat (bez dwóch dni). Tak na przykład, co 8 lat po
wtarza się widoczność Wenus na niebie porannym w zimie. Najwięk
sze oddalenia planety od Słońca - elongacje - miały miejsce: w r. 
1939 - 30 stycznia, a w r. 1947 - 28 stycznia, w r. 1955 - 26 stycznia. 

J. D. 

Efekt Einsteina 

(Odpowiedź nw pytanie ob. A. Danowskiego z Warszawy) 
Ogólna teoria względności prowadzi do wniosku, że długość fali 

świetlnej ulega zmianie zależnej od masy i rozmiarów gwiazdy emitu
jącej promieniowanie. Jest to tzw. efekt E i n s t e i n a. Przesunięcie dłu
&ości fali ma zawsze kierunek dodatni (ulega ona wydłużeniu) i jest 
proporcjonalne do stosunku masa/promień gwiazdy. Dla widzialnego 
światła słonecznego przesunięcie Einsteinowskie jest rzędu zaledwie 
0.01 angstroemów (l A= 0.0000001 mm). Gwiazdy - karły, o niewiel
kich rozmiarach, dają wartości odpowiednio większe. Tak więc znany 
biały karzeł - towarzysz Syriusza (Syriusz B) - mając masę bliską 
masie Słońca a promień 30 razy mniejszy, winien powodować w wy
syłanym przez siebie promieniowaniu świetlnym przesunięcie 30 X 0.01, 
czyli 0,3 angstroemów. Obserwacyjnie udało się zmierzyć efekt Ein
steina właśnie dla Syriusza B; wartość otrzymana. 0,32 A, jest jeszcze 
jednym doświadczalnym dowodem słuszności teor.i!i Einsteina 

J. D. 
TO I OWO 

Film astronautyczny 

Wytwórnia filmowa W alta D i s n e y a wyprodukowała przy współ
udziale znakomitych uczonych rakietowych L e y a i Brown a fabu
larny film astronautyczny. 

Warto byłoby ujrzeć ten film na naszych ekranach. 
A . M . 
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ROZRYWKI UMYSŁOWE 

Eliminatka 

Wykreśl z 12 rzędów pionowych 12 nazw gwiazd pierwszej wieJ.ko.
ici 1 z pozostałych liter odczytaj rozwiązanie czytając wzdłuż rzędów 

poziomych: 

Nadesłała Barbara Fatkiewicz 

W KK'SPR'l'ĄAWSD 
R RAAODS ALbYE 
E A'I>ROI\.CS EKI 
E SNGLOPTTOWN 
GA.ORLZXHSGR~ 

W TPKAG I EA'M I. E 
UOt.TUOKRSAIN 
L IUKKE&NIWUB 
U RA'BSL 'l.AROSN 
SOSRSMARRIZl 

Za prawidłowe rozwiązanie nadesłane na adres redakcji do dnia 
!t. IV. br. zostaną w drodze losowania przyznane nagrody książkowe. 

Errata 

Do poprzednich numerów "Uranii" wkradły się następujące pomyłki: 
W tomie XXVI (1955): 
str. 249 w . l d. zamiast "Petet", ma być "Petit" 

.. 365 w . 7-6 d. zamiast "15 000 metrów", ma być "15.000 km" 
W tomie XXVII (1956) • 
str. 37 w. 15 d. zamiast "650 HP", ma być "650 000 HP" 

" 39 w . 6 g. zamiast "15 km", ma być "215 kmK 
" 41 w . 19 d. zamiast ,.200 km", ma być "220 km" 
" 41 w. 13 d. zamiast "lepszych", ma być "lżejszych" 

" 58 w. 5 d. zamiast "3 minut", ma być "30 minutM 
" 78 w. 7-8 g. zamiast .,a 1850.0 == IOh, tom, 43s i O 1950.0 (1950.0 jest 

wskaźnikiem przy a i l>) = + 22°,51'1", ma być .. a 19f>O .o =- 10h,10m.4Ja 

i a 195o.o = - + 220.59 ',1 •·. 
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KALENDARZYK ASTRONOMICZNY 
opracował M. Bielicki 

Kwiecień 1956 r. 
, 

Dane o zjawisku gwiazd spadających podajemy w dziale Obserwacje w ar· 
ą-kule Meteor11, efemerydy gwiazd zmiennych w artykule Gwtazdy zmienne. 

Chw1le wszystkich zjawisk podano w czasie średnim słonecznym środkowo. 
europejskim, który jest czasem obowiązującym w Polsce. Godziny, minuty i se
kundy czasu oznaczono symbolami h, m, s . Przez a i l) rozumiemy rektascensję 
i deklinację, <·zyli współrzędne równikowe równonocne ciała niebieskiego. 

W kalendarzu styczniowym br. podane są informacje, dotyczące poszukiwafl 
przez lornetkę lub lunetę plane t i planetek nlew1docznych gołym okiem. Tana 
również są podane pewne ogólne wyjaśnienia dla obserwacji zjawisk w układzie 
księżyców galileuszowych Jowisza. Opis zjawisk przejścia księżyców po tarcą 
Jowisza jest podany w kalendarzu h1towym br. 

td-lld Podczas dob~;ej pogody można obserwować na zachodzie wie
czorem, zaraz po zupełnym ściemnieniu się, ukośnie położoną wzglę.. 
dem horyzontu smugę światła zodiakalnego. · 

ldl6h- Merkury najdalej od Ziemi. 
ld6h Mars w złączeniu z Księżycem. Nad ranem tego dnia Mars jest 

widoczny poniżej Ksi~życa w odległości około 5° 
5dlOh Planeta Uran nieruchoma w długości ekliptycznej '}.. oraz 5dBh 

w rektascensji a. Różnica momentów wynika z różnicy systemów 
współrzędnych ekliptycznych i równikowych - co zostało ogólnie 
opisane w przypadku Neptuna w dniu l i 2 lutego br. 

5•1-gu Nad ranem na wschodzie widać światło popielate, uzupełnia
jące jasno świecący sierp Księżycia do okrągłej tarczy. 

5d~d W nocy z 5d na 6d ciekawe przejścia księżyców i cieni po tar
czy Jowisza. W zjawisku biorą udział księżyce 2 i l z niewielką 
różnicą w czasie. 

Cld5h Merkury w złączeniu górnym ze Słońcem. (Z powodu eliptyczno
ści orbit planet wokoło Słońca oraz nachylenia do siebie płaszczyzn 
orbit tych planet, występują różnice w chwilach, gdy planeta jest 
najdalej od Ziemi i gdy planeta jest w złączeniu górnym ze Słoń
cem, tj. gdy długość ekliptyczna Słońca i planety jest jednakowa, 
a Słońce jest w przestrzeni pomiędzy Ziemią i planetą). Jest to ana
logią do z:.1gadnienia przeciwstawienia się planety względem Słoń
ca i najmniejszej odległości planety od Ziemi - jak to było opisane 
w kalendarzu lutowym dla Jowisza w dniu 16d. 

~23113om Ustawienie s i ę Kolejne księżyców Jowisza względem tarczy 
planety zgodne z kolejnością odległości od Jowisza. Wszystkie księ
życe są prawie w największej elongacji zachodniej (w lunecie od
wracającej na lewo od tarczy planety) względem Jowisza. 

lldlSh Księżyc nie b~dący w ekliptyce mija od strony północnej w od· 
ległości 3,5° planetę Merkurego, który jest dokładnie na ekliptyce, 
gdyż akurat przechodzi przez węzeł wstępujący swojej orbity. 

12d19h Wenus w największej elongacji 46° od Słońca i jako jasna bar
dzo gwiazda wieczorna świeci długo jeszcze po zachodzie Słońca, 
zachodząc po nim dopiero w 4,5h. 

Hld-.13d W nocy przez lunetę astronomiczną widać kolejne znikanie 
księżyców Jowisza: najpierw wchodzi na tarczę księżyc 2, później 
chowa się za nią księżyc 4, wreszcie księżyc l też wchodzi na tar
czę Jowisza. W ten sposób widzimy na tle nieba tylko ltsiężyc 3, 
na tarczy zaś Jowisza pojawiają się w dalszym ciągu zjawiska ~ 
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ne krążki cieni księżyców 2 i l, natomiast zsuwają się kolejn• 
r: tarczy same księżyce. 

a<L-15d Wieczorem już widać przez lunetę całe przejście księżyca l 
i jego cienia po tarczy Jowisza, podczas którego powoli przesuwa 
się do brzegu tarczy cień księżyca 3 i wynurza się z cienia Jowi
sza księżyc 2. 

13dl7d Wieczorami oglądamy na zachodnim niebie jasno świecący 
sierp Księżyca i światło popielate odbite od Ziemi. 

14d-I5h Złączenie Księżyca z Wenus. Zaraz po zachodzie Słońca wi
dzimy nad sierpem Księżyca planetę Wenus jako jasną gwiazdę 
wieczorną . 

14h21d. Pod Księżycem i Wenus świeci gwiazda l-ej wielkości Aldebaran. 
najjaśniejsza gwiazda Byka, która jest w złączeniu w podanej chwili 
z Wenus. 

16d9h. Merkury jest w punkcie przysłonecznym swej orbity, czyli w pe
rihelium. 

17d13h. Jowisz jest nieruchomy w /.., potem 17d2Qh w a- podobnie jak 
Uran w dniu 5 bm. 

16d2h. Wenus osiąga największą szerokość ekliptyczną heliocentryczną 
w kierunku północnym (porównaj: Merkury w dn. 23 marca). 

16d3h. Złączenie Księżyca z Uranem położonym od niego na pólnoc 
w odległości 4,5o. 

16d10h. Uran jest w kwadraturze ze Słońcem, (porównaj kwadratura 
Saturna w dn. 22 lutego br.). 

19d4h. Neptun w przeciwstawieniu ze Słońcem. 
19d2Qh. Jowisz świeci nad Księżycem w odległości 6,5° od niego. 
!Odlh. Neptun jest najbliżej Ziemi. 
20d3h44m. Słońce wstępuje w znak Byka, czyli jego długość ekliptyczna 

jest równa dokładnie 30°. 
2ld-22d. Wyjątkowo bogata noc w zjawiska w układzie księżyców Jo

wisza. W niewielkich odstępach czasu będą następowały zjawiska: 
przejście po tarczy Jowisza księżyców l i 3 i ich cieni, cienia księ
życa 4 oraz zakrycie i koniec zaćmienia księżyca 2. W wyniku tych 
zjawisk przez pewien okres czasu tylko księżyc 4 będzie widoczny 
na niebie, a jego cień i księżyce l i 3 na tarczy Jowisza, podczas gdy 
księżyc 2 będzie ukryty poza tarczą planety. Niedługo potem znów 
będzie widać na tarczy Jowisza aż 3 cienie księżyców l, 3, i 4, one 
same zaś będą świecić blisko Jowisza na niebie, a księżyc 2 będzie 
jeszcze zaćmiony. 

J4dl9d. W kierunku gwiazdy Biegunowej o 5° od Księżyca znajduje się 
widoczna tylko przez lunety planeta Neptun. 

16d15d. Jak w dniu 23 marca br. Merkury posiadał największą szerokość 
ekliptyczną heliocentryczną południową, tak teraz osiąga najwięk
szą północną. 

27d6h. Nad ranem Księżyc zbliża się do Saturna, aby przesunąć si~ 
później koło niego w odległości 3° na południe. 

16d-29d. Znów ciekawe zestawienie zjawiska w układzie księżyców Jc>
wisza. Między innymi przez 1,5 godziny będzie widoczny na niebie 
tylko księżyc 4. 

19d17h. Mars w kwadraturze ze Słońcem, a więc w takim położeniu wzglę
dem Ziemi i Słońca, jak był np. Saturn w dniu 22 lutego br. (po-
r ównaj). . 

JOd. Zaraz wczesnym wieczorem widać na Jo"'iszu cienie księżyców l i 2 
przechodzące równocześnie po tarczy w oddaleniu od siebie równym 
promieniowi tarczy. 
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Zjawiska w układzie księżyców galil~mszowycb Jowisza 

Kwiecień 1956 r. 

l czas l l C%88 l zjawisko l uas l l czos 
; środk. • zj owlsko ; środk-. .; środk.- zjomlsko ; środk.- zjawisko 
Q europ. o curop. Q europ. Q europ. 

h m h m 
l kpc l 14 

h m 
31 J24 

h m 
l 23 30 3J 124 7 20 11 23 30 23 19 16 2 kpc 
2 23 30 321 J4 23 30 431 J2 15 19 20.8 l kc 23 30 4321 J 
3 19 57 3pk R 23 30 43 Jl2 23 30 3 J124 24 23 30 423 Jl 

23 30 2J 14 9 23 30 4321 J 16 23 30 321 J4 25 23 30 41 J32 
23 32 3kk 10 23 30 423J l 17 23 30 23 Jl4 26 23 30 4J213 

4 o 0.1 3 pc 23 34 3pk 18 23 30 lJ 234 27 23 30 421 J3 
l 19 2pk 11 3 lO 3 kk 19 23 30 J 2143 28 l lO l pk 
3 34.3 3 kc 23 30 41 J23 20 o 41 2ppk 21 2 3ppk 

2{) 39 4kpk 12 2 58 l pk 2 6 l ppk 21 52 2pk 
23 30 14J 23 22 12 2ppk 23 17 l pk 22 26 l ppk 

5 l 8 l pk 23 30 4Jl3 23 30 2 J43 23 30 4J 
l 26 4ppc 23 57 4pk 21 2 47.3 l kc 23 39 l ppc 

19 45 2ppk 13 o 15 l ppk 19 23 2 pk 29 o 36 3kpk 
21 50 2 ppc o 28 2 ppc 19 27 4 ppc o 43 l kpk 
22 26 l ppk l 5 2kpk 20 34 l ppk l 54 l kpc 
22 38 2kpk l 21 l ppc 20 48 3 kpk 2 3 3 ppc 
23 26 l ppc 2 32 l kpk 21 41, l ppc 19 38 l pk 
23 30 42 J3 2l 26 l pk 22 4 3 ppc 21 32 4kk 

6 o 42 l kpk 23 30 2 J34 22 50 l kpk 23 11.4 l kc 
o 43 2 kpc 14 o 52.0 l kc 23 30 431 J 23 30 3Jtl2 
142 l kpc 18 43 l ppk 23 57 4 kpc 30 19 2 2ppc 

19 36 l pk 19 49 l ppc 22 o o l kpc 19 11 l kpk 
22 56.8 l kc 20 59 l kpk o 34.9 2 kc 19 23 2 kpk 
23 30 42 Jl3 21 36 3 kpc l 35 3 kpc 20 23 l kpc 

7 19 9 l kpk 22 0.4 2 kc 21 16.1 l kc 21 54 2 kpc 
l 19 25.9 2 kc 22 5 l kpc 23 30 4·3 J12 23 30 312 J4 

Oznaczenia zjawisk: Początek Koniec 

Zaćmienie księżyca 

Zakrycie księżyca przez Jowisza 
Przejście księżyca na tle tarczy Jowisza 
Przejście cienia księżyca po tarczy Jowisza 

pc kc 
pk kk 
ppk kpk 
ppc kpc 

Oznaczenia ciał: l, 2, 3, 4 - księżyce galileuszowe (Jo, Europa, Gani
medes, Kallisto) w kolejno wzrastających odległościach od Jowisza; 
J - Jowisz.. 

Każdego dnia o 23h3Qm podano położenie wzajemne księżyców i Jowi-
102'.3., obserwowane w odwracającej obrazy lunecie astronomicznej. 
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lh czasu Szczecin 
"' ~rodk . -europ . +' 

"' ~ r. czasu q. ~ wsch. zach. 

m h m o h m ' h m 
31 III. - 4 03Br s 39 18 35 
10IV. - l 114 7.C, S 15 18 S:i 
20IV. t l l 51 11.4 4 51 19 1::: 
30 IV. + 3 2 29 14.7 4 30 19 2 ~ 

~~(4 3 7 17.6 4111947 
-------- L_ ____ - - -- -

lh czasu 
Wanzawa 

"' "' +' łrodk . -europ. -"' "' ~ « l ~ wsch. ! zach. ~ 

h m o bm bm 
liV. 16 58

1
- 22.2 o 3 8 4 ll IV. 

2 17 S0 1- 21.8 o 49 8 57 12 
3 18 41 -20.6 l 29 9 5 j 13 
4 19 30 - 18.4 2 o 11 ( 14 
5 20 18 - 15.4 2 2!1 12 ( 15 
6 ~l 6 - 11.8 2 49 13 1: 16 
7 21 52 - 7.6 3 9 14 24 17 
8 22 39 - 3.0 3 28 15 3!' 18 
9 23 27 + 1.8 3 48 16 4!' 19 

lO o 16 + 6.7 4 8 18 3 20 
~--- -- -- - l- -

St.ORCE 

Poznań Wrocław 

wsch . l zach. wsch .\ zach . 

h m h m h m h m 
s 30 18 24 s 31 18 2:1 
s 6 18 42 S H 18 4(1 
4 44 18 59 4 47 18 5( 
4 24 19 16 4 28 19 12 
4 5 19 33 410 19 28 

--

KSIĘZYC 

Ib czasu 
Warszawa 

środk.-europ. 

q. l ~ wsch .j zach. 

hm o hm b m 
l 7 +11.3 4 31 19 21 
2 l +IS.S 4 58 20 3l 
2 57 + 18.8 5 33 n 54 
3 -~ ;)j +21.1 616 23 l 
4 58 + 22•] 711 23 58 
5 59 + 21.6 8 1!1 -
7 o + 19.7 9 32 o 4~ 
7 58 +16.1 LO 50 l 20 
8 54 +12.7 12 11 l 4!! 
9 47 + 8.0 13 29 2 13 

Gdańsk 'Kraków Warszawa Rzeszów Białystok 

wsch. l zach. wsch. / t:acb. wsch. l zach. wsch. j zach. wsch. l zach. 

h m h m h m h m h m h m h m h m h m h m 
s 21 18 g s 20 18 10 s 14 18 8 s 12 18 2 s 4 18 o 
4 56 18 3R 4 58 18 26 4 51 18 25 4 50 18 18 440 18 18 
4 32 18 57 4 38 18 41 4 29 18 42 4 30 18 33 4 17 18 36 
4 10 19 H 419 18 57 4 8 19 o 411 18 49 3 56 18 53 
3 50 19 34 4 2 19 12 3 50 19 16 3 54 19 4 3 38 19 10 

L__ ___ ------ L__ -

Fazy Księżyca 
lh czasu 

"' 
Wan zawa 

+' środk. -europ. 

"' ~ q. l IJ 

b m o 
21 IV. lO 39 + 2.9 
22 11301- 2.2 
23 12 20- 7.2 
24 1311 '-11.7 
25 14 3 - 15.6 
;!6 14 55 - 18.1 
27 lS 47 - 20.8 
28 16 40 - 21.9 
29 17 33 -21.9 
30 18 24 - 20.9 

wsch ·l zach . 

b m hm 
14 47 2 3.5 
16 4 2 56 
17 19 3 17 
18 34 340 
19 45 4 4 
20 51 4 35 
21 51 s 13 
22 42 5 56 
23 25 6 48 
23 59 745 

d h m 
Pełnia III. 26 14 11 
Ostatn ia kw. IV. 3 9 6 
Nów IV. 11 3 39 
Pierwsza kw. IV. 18 O 28 
Pełnia IV. 25 2 40 
Ostatnia kw. V. 3 3 55 

Odległość Księżyca 

od Ziemi 
d h 

największa IV. 3 11 
najmniejsza IV. 15 23 
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~ 
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z 
.... 
> 

..... 
~ 
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KOMUNIKATY KOL PTMA 
na miesiąc kwiecień 1956 r . 

Frombork - l Sekretariat Kola czynny we wtorki i piątki w godz. 18-20, ulica 
Katedralna 21. 
2. Zebrania odbywają się w każdy drugi czwartek miesiąca. 
3. Punkt obserwacyjny z lunetą czynny w każdy pogodny wieczór. 

Gdańsk - Sekretariat Kola czynny w poniedziałki i piątki w godz. 17-18 w II 
Zakładzie Fizyki Folitechniki Gdańskiej. 

Gliwice - Sekretariat Koła czynny w poniedziałki i czwartki w godz. 16-19 
Bytom - ul. Hanki Sawieklej 11/5, mgr inż. R. Janiczek, tel. 39-26. 

l. Biblioteka czynna przy Sekretariacie. 
2. Pokazy nieba odbywają się w każdy bezchmurny wieczór po uprzednim 

telefonicznym porozumieniu. 
Ruda Sl., ul. Obrońców Stallogradu 32, teł. 52-481, J. Kasza. 
Stallnogród-Dąb, ul. Wiejska 7, tel. 319-87, Jan Palt. 

Kraków - l. Sekretariat Kola czynny codziennie w godz. 9-13 i 16-19, w so
boty 9-13, w lokalu Koła ul. Solskiego 30/8, tel. 5~8-92. 
2. Biblioteka czynna w poniedziałki w godz. 18-19, lokal Nr 4, I p. 
3. W dniach 10. i 25. IV. odbędą się odczyty o godz. 18-tej. Bliższe szczególy 

podane będą w prasie. 
4. W każdy poniedziałek l czwartek o godz. 18-20 w lokalu Koła prowadzony 

jest kurs szlifowania zwierciadeł teleskopowych. 
5. Pokazy nieba odbywają się na Wawelu w każdy bezchmurny wieczór z wy

jątkiem niedziel i świąt . 
Lódź - 1. Sekretariat Koła i Biblioteka czynne w poniedziałki w godz. 17-19, 

ul. Traugutta 18, W. D. K. p. 512. 
2. Dnia 4. IV. (środa) godz. 18 w sali odczytowej WDK odbędzie się odczyt 

pt . .,Jak powstały nazwy gwiazd l gwiazdozbiorów". 
Dnia 16. IV. (poniedziałek) godz. 18, w sali odczytowej WDK odbędzie się 
odczyt pt . .,Co mówi światło gwiazdy". 

3. Dnia 26. IV. (czwartek) . godz. 18 odbędzie się seminarium na temat: .,Za
stosowanie roczników 1 kalendarzy astronomicznych". 
Po odczycie film astronomiczny. 

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

Poznań - l. Sekretariat Kola czynny we wtorki i czwartki w godz. 17-19, 
w lokalu przy ul. Chełmońskiego l. 
2. Publiczne pokazy nieba odbywają się w każdy pogodny wieczór wtorkowy 

i czwartkowy w Dostrzegalni P . T. M. A. w Parku im. Kasprzaka (przy 
Palmiarni). 

'l'oruil - 1. Sekretariat i biblioteka Kola czynne w poniedziałki i czwartki w go
dzinach 18-20, oraz w sobotę w godz. 17-19. w lokalu Koła, przy ul. Koper
nika 17. 
2. Pokazy nieba w poniedziałki l soboty. Zbiórka w lokalu Kola godz. 18. 
3. Dnia 9. IV. i 23. IV. o godz. 18-tej odbędą się odczyty, których tematy 

zostaną ogłoszone w prasie miejscowej . 
Warszawa - 1. Dnia 19-go IV. (czwartek) godz. 19-ta w Sali Kooernil<:a Obserw. 

u.w. - Al. Ujazdowskie 4, odbędzie się odczyt mgra inż. St. Wolskiego pt . 
.,Dzieje Księżyca" z filmem pt. ..K~iężyc" 
2. Pokazy nieba w bezchmurne wieczory odbywają się codziennie (takzl" 

w niedzielę i święta) w pawilonie obserwac. - Al. Ujazdowskie 4, w godz. 
od 19-21-ej. Ponadto w niedzielę i święta, w godz. 15-17 prowadzone są 
pokazy plam na Słońcu . 

3. Sekretariat i Sekcje Koła czynne są we wtorki, czwartki l soboty w godz . 
18-21 Al. Ujazdowskie 4. 

4. Biblioteka Kola czynna we wtorki w godz. 19-21. 
Wrocław - l. Dnia 11. IV. o godz. 18 prof. dr E . Rybka wygłosi referat pt . .,Jan 

Snladecki - w dwóchsetną rocznicę urodzin". 
Dnia 25. IV. o godz. 19. mgr A. Stankiewicz wygłosi referat pt. ,.Zjawiska na 
powierzchni Słońcu" . 
Referaty wygtaszone zostaną w Wojew. Klubie TPPR we Wrocławiu, Plac 
Teatralny 4. 
2. Dnia 11. IV. po referacle odbędzie się doroczne Walne Zebranie członków 

Kola PTMA. 
3. W dniach 4. i 18. IV. mgr P Rybka prowadzić będzie seminaria z dzie .. 

dziny astronomil ogólnej, w siedzibie Obserwatorum, ul. M. Kopernika 11 
o godzinie 19. ' 
Plyty szklane na zwierciadła teleskopowe o średnicy 150 mim, grubości 

~~ m lm - w cenie zł 50 (2 płyty, 50 gr tlenku ceru do po!erowan'a zwierciadeł, 
wraz z przesyłką poczt.) oraz 

Tubusy bakelitowe, śr. 170 mm, dług. do 2 m w cenie zł 40 za 1 kg, 
przeciętna ·waga od 5 do 5.50 kg - rozprowadza dla członków Towarzystwa Za
rząd G!. PTMA i wysyła po otrzym::miu wpłaty na konto PKO 4-9-5227. 

Odznaki PTMA, dla czlunków zwycz. (emaliowane) w cenie 25 zł (plus zł 4 
na koszta przesyłki) oraz dla członków-kandydatów (oksydowane) w cenie 
zł 4.50 (bez kosztów przesyłki) są do nabycia w biurze Zarz. GI. PTMA. 
Obrotowa Mapka Nieba, do nastawlania na określony dzień l godzinę, ułatwi'ł 
rozpoznanie gwiazdozbiorów. no nabvcla w biurze Zarządu GI. PTMA w ceniP 
zł 9.- (plus 4 zł na koszta przesyłki), 

l 
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URANIA 
CZASOPISMO ASTRONOMICZNE 
POPULARNONAUKOWE 

Nr 5 

ORGAN POLSKIEGO TOWARZYSTWA MIŁOSNIKÓW ASTRONOMil 
KRAK 0 W 1956 

Pismo zalecone reskryptem Ministerstwa Oświaty z dnia 20. X. 1955 r ., 
Nr Oc-506/50, jako pożądane w bibliotekach licealnych i nauczycielskich 

ANDRZEJ WROBLEWSKI- Warszawa 

OKRESOWOSC AKTYWNOSCI SŁOŃCA 
Aktywnością Słońca nazywamy zespół wszystkich proce

sów fizycznych, zachodzących w jego warstwach zewnętrz
nych. Aktywność ta przejawia się przez tworzenie tak zwanych 
obszarów aktywnych. Obszary te na różnych glqbokościach 

mają różne cechy charakterystyczne. Tak więc w fotosferze 
aktywność słoneczna powoduje powstawanie plam i pochodni, 
w chromosferze - rozbłysków chromosrerycznych i flokuli, 
wreszcie w bardziej zewnętrznych warstwach - protuberancji 
oraz całego szeregu form korony słonecznej (protuberancje są 
zewnętrznymi wyskokami chromosfery). 

Ponieważ prawdopodobnie przyczyn aktywności Słońca na
leży szukać w jego wnętrzu (o innych mozliwych przyczynach 
mowa będzie dalej), plamy słoneczne jako utwory położone 
najgłębiej mają bezpośredni związek ze źródłami aktywności 
i są z kolei odpowiedzialne za większość zjawisk zachodzących 
w warstwach bardziej zewnętrznych. Z tych powodów plamy 
najlepiej charakteryzują stan aktywności Słońca. 

Systematyczne obserwacje plam słonecznych datują się od 
chwili ich odkrycia przez G a l i l e u s z a w roku 1610. 
W ciągu dwustu przeszło lat przypuszczano jednak, że wystę
powanie plam na Słońcu ma charakter zupełnie nieregulamy. 
Dopiero w r. 1843 niemiecki miłośnik astronomii H. S c hw a b e 
na podstawie kilkunastoletnich obserwacji odkrył okresowość 
występowania plam. Przy swych obserwacjach notował on 
ilość plam widocznych jednocześnie na tarczy Słońca, docho
dząc na tej podstawie do wniosku, że okresy, w których na 

1 Słońcu występuje bardzo mało plam (okresy minimum aktyw-
i ności), podobnie jak i okresy maksimum, gdy plam jest bardzo 

dużo, występują mniej więcej co 10 lat. 
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Pracami Schwabego zainteresował się astronom szwajcarski 
R. W o l f, który wprowadził do określania stanu aktywności 
Słońca nowy wskaźnik, tak zwane względne liczby Wolfa. Wy
rażają się one wzorem W= k (lO g+ f), gdzie g - jest liczbą 
grup plam widocznych w danym dniu na Słońcu, f - liczbą 
pojedynczych plam lub poszczególnych jąder objętych jednym 
półcieniem, k- jest współczynnikiem zależnym od warunków 
obserwacji, użytej lunety, powiększenia itd. 

Jako standartowe przyjął Wolf swoje obserwacje wykony
wane trzycalową lunetą przy powiększeniu 64 razy. Następnie 
na podstawie równolegle prowadzonych obserwacji wyliczył 
współczynniki pozwalające porównywać ze sobą obserwacje 
wykonane w różnych warunkach. Opracował w podobny spo
sób wszystkie obserwacje plam słonecznych od chwili ich od
krycia. W pierwszym okresie obserwacji 1610-1749 nie były 
one prowadzone bez przerw i otrzymane wyniki pozwoliły 

jedynie na wyznaczenie epok maksimów i minimów aktyw
ności słonecznej; poczynając natomiast od roku 1749 otrzymał 
ciągłe zestawienie względnych liczb W. W rezultacie przepro
wadzonego zestawienia Wolf otrzymał na długość okresu zmian 
aktywności słonecznej wartości 11,1 lat. Dalszą zasługą Wolfa 
było zorganizowanie stałych obserwacji Słońca z różnych 
miejsc na kuli ziemskiej, co gwarantowało ciągłość pracy (tzw. 
Służba Słońca). Obecnie Zurich jest nadal centralą tego rodzaju 
obserwacji. 

Dalsze badania aktywności słonecznej wykazały bardzo zło
żony przebieg jej zmienności. Okazało się przede wszystkim, że 
okres jedenastoletni jest okresem średnim, a szczególne mak
sima może dzielić odstęp czasu od 7,3 do 17,1 lat, następnie, że 
wysokości maksimów mogą być bardzo różne. Tak na przykład, 
średnia roczna liczba Wolfa dla maksimum w roku 1816 wy- ł 
nosiła 45,8, podczas gdy dla maksimum w roku 1870 była równa 
139, l, a więc wynosiła trzy razy więcej. Przebieg średnich 
rocznych liczb Wolfa od roku 1749 aż do obecnych czasów 
przedstawiony jest na rys. l. 

Ten nieregularny przebieg krzywej zmian aktywności 
Słońca nasunął wielu uczonym myśl, że krzywa ta jest wyni
kiem nałożenia się na siebie pewnej ilości składowych o prze
biegu sinusoidalnym. Jak bowiem wiadomo z matematyki, 
każdą złożoną krzywą periodyczną można otrzymać z dodania 
pewnej ilości krzywych sinusoidalnych (tzw. zasada Fouriera). 
Pierwszym, który wypowiedział tę hipotezę, nazwaną hipotezą 
superpozycji (nałożenia), był sam R. Wolf. Jego następcy pró-
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bowali wielokrotnie za pomocą specjalnych przyrządów służą~ 
cych do rozkładu drgań złożonych, tzw. analizatorów, znaleźć 
podstawowe drgania, których dodanie dawało obserwowaną 

Rys. l. Krzywa .aktywności. 

krzywą zmian aktywności słonecznej. Wyniki różnych badaczy 
okazały się między sobą porównywalne. Otrzymano kilka
naście wartości podokresów, z których najważniejsze wyno
:.siły: 5,6; 7,45; 8,1; 8,7; 10,0; 11,24; 13,0; 14,1 oraz 20,5 lat. 

Wszystkie te podokresy nie były jednak bezpośrednio 
-zauważalne na krzywej zmian aktywności Słońca. Hipoteza su
perpozycji została rozwinięta przez uczonych, którzy uważali, 
że aktywność słoneczna jest spowodowana wpływem planet na 
.Słońce. Myśl tę, wypowiedzianą już przez R. Wolfa, rozwinął 
ostatecznie A. S c h u ster w roku 1911. Według Schustera 
w atmosferze słonecznej miała na ogół panować równowaga 
między siłami grawitacyjnymi, elektrycznymi i ciśnieniem 
światła. Planety, jak wiadomo, wywołują przypływy i odpływy 
powierzchni Słońca. To właśnie działanie przypływowe miało 
prowadzić do powstawania plam, pochodni, protuberancji i in
nych utworów. Wpływ planet na powierzchnię Słońca miał być 
szczególnie silny wtedy. gdy dwie (lub więcej) planety znaj
dowały się po tej samej stronie Słońca i miały tę samą dłu
gość heliocentryczną (a więc wtedy gdy planety są w koniunk
-cji heliocentrycznej). 

Ponieważ działanie przypływowe planet jest wprost propor
cjonalne do masy planety a odwrotnie do trzeciej potęgi odle
głości od Słońca, znaczący wpływ na Słońce posiadają tylko 
planety bliskie: Merkury, Wenus, Ziemia oraz dalej położone, 
ale wielkie plenety: Jowisz i Saturn. Zwolennicy hipotezy 
planetarnej znaleźli następnie, że wszystkie podokresy otrzy
mane z analizy harmonicznej krzywej aktywności słonecznej 
dadzą się w pewien sposób powiązać z okresami między po
dobnymi położeniami różnych planet. Tak np. okres 11-letni 
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jest okresem , po którym następuje koniunkcja dwóch naj
bliższych planet: Merkurego i Wenus w tej samej długości 
heliocentrycznej; okres 8-letni jest podobnym okresem dla We
nus i Ziemi itd. Wszystkie podokresy są podzielnikami wiel
kiego okresu 89,4 lat, po którym wszystkie planety wywiera
jące wpływ na Słońce powracają do tego samego położenia 
lub do położenia po przeciwnej stronie Słońca . Okres blisko 
90-letni miałby więc największe znaczenie i zmiany aktyw
ności słonecznej z tym okresem powinny być bardzo znaczne~ 

Obecnie hipoteza planetarnego pochodzenia aktywności 
Słońca jest podtrzymywana przez wielu uczonych, szczególnie 
przez E. Huntington ,a, H. Claytona (duże zasługi 
położył tu również H. A r c t o w ski) . Wiadomo jednak, że 
aktywność słoneczna jest związana z występowaniem znacz
nych sił elektrycznych i magnetycznych (np. silne pola mag
netyczne plam słonecznych). Hipoteza planetarna nie uwzględ
nia w ogóle działania sił, była więc przez wielu uczonych uwa
żana za nieprawdziwą. Ze szczególnie ostrą krytyką hipotezy 
tej wystąpił w roku 1935 W a l d m e i e r. Wysunął on nową 
hipotezę tzw. erupcyjną, według której każdy jedenastoletni 
cykl stanowi sam w sobie całość i nie ma powiązania z cy
klami poprzednimi ani następnymi. Już przedtem jedenasto
letnie cykle aktywności Słońca zostały ponumerowane poczy
nając od czasów, odkąd istnieją ciągłe zestawienia liczb 
Wolfa. Cykl nr l zaczął się od minimum w roku 1755, 
miał maksimum w roku 1761 i skończył się w roku 1766. 
Ostatnie maksimum aktywności Słońca, które przypadło w ro
ku J 947, było maksimum cyklu nr 18. 

Już w roku 1913 H. T urn er zauważył, 7e wysokie i ni
skie maksima aktywności przeplatają się i wyższe maksima 
mają cykle nieparzyste (tzw. prawo Turnera). Widoczne Jest 
to wyraźnie z rysunku l. Ma to niewątpliwie związek z wy
krytym przez G. H a l e'a 22-letnim okresem zmienności ma
gnetycznych własności plam słonecznych (patrz np. "Urania'~ 
XXVI, 1955, str. 25). 

Waldmeier opracował wszystkie dotąd wykonane obserwa
cje, uwzględniając różnice między cyklami parzystymi i nie
parzystymi. Doszedł na podstawie swych wy liczeń do wniosku, 
że każdy cykl można scharakteryzować przez liczbę Wolfa w ma
ksimum tego cyklu. Od maksymalnej liczby Wolfa zależy za
równo moment maksimum aktywności, jak i kształt krzywej 
jej zmian. Inni badacze próbowali znaleźć wzory określające 
kształt krzywej zmian aktywności. Jak skomplikowane były 
t0 wzory, może świadczyć wzór otrzymany przez W. G l e i s s-
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b er g a . określaiacy liczbę Wolfa' w momencie t: 

W(t) =!Wm [l+ 3 t -th _ !.(t -th) 3J 
2 2 lm -lh 2 •m-lh 

.gdzie: Wn. oznacza maksymalną liczbę Wolfa, W,tm - czas, po 
którym liczba Wolfa dosięga wartości maksymalnej (czvli czas 
-od początku cyklu do jego maksimum), th - czas, po którym 
liczba Wolfa osiąga wartość y,; W m. Znaleziony wzór. podobnie 
jak wszystkie inne, zgadza się dobrze z krzywą zmian aktyw
ności dla cyklów poprzednich, jednak próby przewidywania 
przebiegu liczb Wolfa na przyszłość okazują się na ogół nie
udane. Świadczy to o tym, że wzory te stanowią tylko dobre 
przybliżenie interpolacyjne obserwowanej krzywej, ale nie 
posiadają żadnego głębszego sensu fizycznego. 

Mimo to jednak przy końcu lat trzydziestych wydawało 
się, że sprawa jest wyjaśniona. Większość uczonych była 
przeciwna hipotezie superpozycji, zgadzano się natomiast 
z poglądem, że aktywność słoneczna zmienia się w cyklu 22-
letnim, składającym się z dwóch cyklów jedenastoletnich, przy 
-czym poszczególne cykle nie są ze sobą powiązane. 

Jednak maksimum lB cyklu aktywności słonecznei, które 
nastąpiło w roku 1947. miało zupełnie nieoczekiwane własno
ści. Mianowicie jako maksimum cyklu parzystego powinno 
być niższe niż maksimum cyklu 17 (z roku 1937). Tymczasem 
maksymalna liczba Wolfa dla maksimum 1947 r. wynosiła 
151,B wobec 119,2 dla maksimum z roku 1937. W ten sposób 
po raz pierwszy od przeszło stu lat została naruszona pra
widłowość stwierdzona przez Turnera. Badania prowadzone 
przez Brunnera i Gleissberga wykazały, że niewątpliwie 
aktywność słoneczna zmieniła się z okresem o długości okoł0 
~O lat. W roku 1947 wypadło właśnie kolejne maksimum 
tego cyklu i to spowodowało naruszenie prawa Turnera. Po
przednie maksima BO-letniego cyklu były obserwowane około 
177B i 1B60 roku. Nakładanie się na krzywą aktywności (rys. l) 
:fali o okresie około BO lat widoczne jest wyraźnie na wy
kresie przebiegu liczb Wolfa od roku 1749 do obecnych cza
sów. Oczywiście na podstawie trzech obserwowanych maksi
mów trudno wnosić coś o własnościach BO-letniego cyklu. 
Gleissberg dla stwierdzenia realności tego cyklu przeprowa
-dził w starych kronikach poszukiwania zapisków o intensyw
nych zorzach polarnych. Wiadomo bowiem, że występowanie 
zórz polarnych jest ściśle związane ze zmianami aktywności 
Słońca: najliczniej i najbardziej intensywnie występują zorze 
podczas wzmożonej aktywności.. Poszukiwania Gleissberga 
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przyniosły potwierdzenie istnienia mniej więcej 80-letniej 
okresowości pojawiania się silnych zórz polarnych. Możemy 
więc uważać za dowiedzione istnienie 80-letniego cyklu,. 
w którym zmienia się intensywność maksimów cyklów 
11-letnich. Dokładny czas trwania tego cyklu nie może być 
jeszcze teraz ustalony ze względu na zbyt krótki - w po
równaniu z jego długością - czas obserwacji. 

Ostatnio Gleissberg i M ak s i m o w wysunęli przypu
szczenie, że istnieje jeszcze dłuższy okres, w którym zmieniają 
się właściwości krzywej zmian aktywności Słońca. Gleissberg 
badał mianowicie asymetrię krzywych dotychczasowych cyklów 
jedenastoletnich, wykazując, że zmienia się ona bardzo powoli, 
jednak zmiany są jednostronne i wskazują na długość okresu 
około 1000 lat. 

Maksimow potwierdził wyniki Gleissberga używając in
nego wskaźnika stanu aktywności słonecznej, a mianowicie 
rocznego przyrostu drzew. Przyrost ten, dany przez grubość 
rocznych słojów, zależy od stanu aktywności Słońca i jest naj
większy podczas maksimum plam. Maksimow badał roczne 
przyrosty kanadyjskich sekwoi, żyjących tysiące lat i nadają
cych się świetnie do tego rodzaju badań. Okazało się, że wy
raźnie występuje tam wpływ 80-letniego cyklu, którego am
plituda jest jednak zmienna w czasie. Obserwowane maksima: 
w latach: 1100 i 200 przed naszą erą oraz w latach 400, 1100, 
1700 naszej ery wskazują na okres około 600 lat. Można więc
powiedzieć, że istnieje kilkusetletni okres występujący oprócz. 
dotąd omawianych 11,22 i 80-letniego. 

Wszystkie powyższe dane odnoszą się do stosunkowo po
wolnych zmian aktywności Słońca. Wiadomo jednak, że ist
nieją również silne zmiany krótkookresowe. Najważniejsze są 
niewątpliwie zmiany o okresie 27 dni, wywołane obrotem 
Słońca dokoła osi. Obszary aktywne występują dość długo 
w tych samych miejscach powierzchni Słońca i w związku 
z tym plamy powstające w tych obszarach mogą być widoczne 
przy kolejnych obrotach Słońca, a więc co 27 dni. Ten 27-dniowy 
okres zmienności aktywności słonecznej silnie wpływa na okre
sowość pojawiania się zórz polarnych i burz magnetycznych. 

Tak więc ostatnie maksimum aktywności Słońca (1947) 
spowodowało częściową zmianę naszych poglądów na okreso
wość aktywności Słońca, a może nawet na jej przyczyny. Czy
sta hipoteza erupcyjna nie wydaje się być słuszna, nawet 
jeżeli przyjmiemy, że cyklem aktywności słonecznej jest cykl 
22-letni, składający się z dwóch cykli 11-letnich. Wyraźnie 
bowiem występuje wpływ innych okresów zmienności aktyw-
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ności Słońca, mianowicie 80-letniego i kilkusetletniego. Cykl 
11-letni musimy jednak nadal uważać za podstawowy okres 
zmienności aktywności Słońca, gdyż ten właśnie cykl wywiera 
najsilniejszy wpływ na życie na Ziemi. Istnienie jednak in
nych okresów zmienności świadczy wyraźnie o tym, że ak
tywność słoneczna jest zjawiskiem bardzo złożonym i że jej 
zmiany mogą wypływać z różnych źródeł. Tak na przykład, 
przyczyn zmienności aktywności Słońca o okresach 11 i 22 
lata należy prawdopodobnie szukać we wnętrzu Słońca. świad
czą o tym wyraźnie zjawiska elektryczne i magnetyczne, zwią
zane z tymi zmianami. Jednak nieregularność okresów tych 
cyklów może świadczyć o tym, że istnieją jakieś przyczyny 
zakłócające, które z pewną ostrożnością można położyć na karb 
działalności przypływowej planet. Jeżeli chodzi o długookre
sowe zmiany aktywności Słońca, to wydaje się, że odrzucana 
przed wojną hipoteza planetarna może te zmiany wyjaśnić 
w zadowalający sposób. Okres 80-letni, którego długości prze
cież dokładnie nie znamy, może być łatwo utożsamiony z okre
sem planetarnym (89,4 lat), wspominanym poprzednio. Rów
nież okres kilkusetletni może być wywołany wpływem planet. 
Dla ostatecznego wyjaśnienia przyczyn aktywności słonecznej 
konieczne są jeszcze długie i dokładne badania. Niestety, do
kładne obserwacje Słońca są prowadzone od niedawna w po
równaniu z okresem wiekowych zmian aktywności słonecznej. 
Dzięki temu jednak, że aktywność Słońca wywiera silny 
wpływ na życie na Ziemi, wyciskając swe piętno na słojach 
drzew, warstwach rocznych osadów (iłów warstwowych) czy 
innych zjawiskach, możemy nasze badania znacznie rozsze
rzyć. I właśnie dlatego astronomowie ślęczą dziś nad przekro
jami kanadyjskich sekwoi czy starymi kronikami. Dokładne 
poznanie przyczyn aktywności słonecznej i prawideł jej okre
sowości ma bowiem - dzięki jej przemożnemu wpływowi na 
przemiany zachodzące na Ziemi - kolosalne znaczenie dla 
naszego życia. 

BOHDAN SZCZEPKOWSKI - Warsz.awa 

WYSTĘPOWANIE KRATERÓW METEORYTOWYCH 
NA ZIEMI 

Planeta nasza jest bezustannie bombardowana odłamkami 
materii z przestrzeni kosmicznej. Gdy odłamki te, czyli meteory 
wpadają do atmosfery, posiadają znaczną energię kinetyczną. 
Wskutek tego gazy atmosfery stawiają im opór, co powoduje 
silne rozgrzewanie się meteorów, obtapianie ich powierzchni, 
a następnie świecenie. 



136 URANIA 

Ilość meteorów o jasności większej niż 5 wielkość gwiazdowa, 
przelatujących prz.ez atmosferę ziemską, wynosi 75 milioinów na 
dobę. Srednia prędkość meteorów wynosi 45 km/sek. Meteory 
o większej prędkości niż średnia są przybyszami z przestrzen~ 
międzygwiezdnej, Obliczono, że przeciętna masa meteoru 
o jasności 5m wynosi 0,0025 kg, zaś masa meteoru o jasności 
om-0,25 kg. Oceniamy więc łączną masę przelatujących me
teorów w ciągu doby na 5 ton. 

Jest to masa znikoma, większość z tych meteorów nie dola
tuje do powierzchni Ziemi. Są to jednak jak najbardziej prze
ciętne warunki. Wśród tej wielkiej ilości meteorów malutkich 
trafiają się większe bryły, których nasza atmosfera nie "likwi
duje", i spadają one na powierzchnię Ziemi jako meteoryty. 

Ciężar "gości z kosmosu" mieści się w granicach od ułamka 
grama do tysięcy kilogramów, a ilość, jaka rocznie przybywa 
Ziemi, oceniana jest na kilkadziesiąt tysięcy. Dane powyższe 
odnoszą się do powierzchni całej Ziemi. 

71% powierzchni naszego globu zajmują oceany i morza, 
lądy zaś resztę, 29%. Wynika z tego, przy założeniu równomier
ności "bombardowania" całej powierzchni Ziemi, że na lądy 
spada mniejsza ilość meteorytów. Meteoryty - olbrzymy osią
gające wagę tysięcy kg, są niezwykle rzadkie i na ogół mają 
prędkości większe niż średnia. Te właśnie, posiadając odpowied
nią masę i energię, gdy uderzają w powierzchnię lądu- tworzą 
meteo,rytowe kratery. 

Niekiedy meteoryty ulegają rozerwaniu przed uderzeniem, 
a wówczas tWIOirzą zespoły kraterów, eliptyczne obszary pokryte 
lejami, zasiane drobnymi odłamkami meteorytowymi. Zespół 
kraterów może również wytworzyć rój meteorytów. 

Najbardziej znanym kraterem jest Canon Diablo w Arizonie, 
o średnicy 1207 m, głębokości 174 m. Otoczony jest wałem po
kruszonych skał o wysokości 40 m ponad okalającą go równiną. 
Dokoła krateru znaleziono tysiące odłamków żelaznych o łącznej 
wadze nie przekraczającej 20 ton. Krater został wykryty 
w r. 1891; istniały różne przypuszczenia co do jego pochodzenia. 
Odłamki meteorytowe oraz krążąca wśród miejscowych Indian 
legenda o "bogu na ognistym wozie z nieba" wskazywały na 
jego kosmiczne pochodzenie. Amerykanie spodziewali się znaleźć 
w głębi krateru bryłę żelaznego meteorytu zawierającego pla
tynę i iryd, których obecność s1Jwierdzono w niektórych odłam
kach. 

Przeprowadzone wiercenia nie wykryły spodziewanej bryły 
meteorytu, natomiast dostarczyły dowodów istnienia wysokiej 
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temperatury, śladów przetopienia i pokruszenia skał. Według 
B ar ringera meteoryt upadł z północy pod kątem 45°. Być 
może, że główna jego masa wskutek dużej szybkości, ciśnienia, 
jakie wywarła uderzając, posiadanej temperatury uległa eksplo
zji zamieniając się w parę. Jest to jednak dość zagadkowe i wy
maga dalszych badań. 

Krater arizpński był uważany za największy do r. 1950, gdy 
nadeszła wiadomość, że F. W. C h u b b, badając zdjęcia lotnicze, 
wykrył krater, który okazał się kosmicznym, w bezludnych 
obszarach Pn. Labradoru, w stanie Quebec, pomiędzy zatoką 
Hudsona a zatoką Ungava. Nazwany został od nazwiska odkryw
cy- Chubb, nosi też nazwę Ungava. Jest to okrągłe zamarznię
te jezioro o średnicy 3200 m, głębokość jego wynosi około 500 m. 
Otoczone jest wałem 170 m nad przyległą równiną, co charak
teryzuje kratery metęorytowe. Nadto występuje ciekawe zja
wisko: wokół krateru rozchodzą się koncentryczne pręgi o wy
sokości względnej 18-30 m oraz bruzda poprzeczna. Prawdopo
dobnie meteoryt kolosalnych rozmiarów eksplodował po zagłę
bieniu się w ziemi. Mimo poszukiwań nie znaleziono odłamków 
meteorytowych w pobliżu krateru, natomiast obszar jego 
wschodniego obrzeżenia wykazuje anomalię magnetyczną. We-

" dług ostatnich danych rumosz skalny wału krateru wykazuje 
zaburzenia lodowcowe, meteoryt spadł więc przed ustąpieniem 
epoki lodowej. 

Daleko skromniejszymi kraterami od wyżej wymienionych 
są: odkryty w r. 1921 przez D. M. Barringera w pobliżu miej
scowości Odessa, Texas oraz w r. 1925 przez H. H. Niningera 
około miasteczka Haviland, Kansas. Przedstawiają one formy 
dość zniszczone, zatarte. Pierwszy o średnicy 162 m, głębokości 
5,5 m, posiada wał metrowej wysokości nad otaczającą równiną. 
Znaleziono w nim ponad tysiąc małych żelazo-niklowych odłam
ków i kilka większych bryłek wagi około 4 kg. Gleba w kraterze 
zawiera dużą ilość tlenków żelaza. Krater Haviland jest malut
kim eliptycznym zagłębieniem 11 na l 7 m, o głębokości 2 m. 
Odszukano tu liczne odłamki żelaza, a największy z nich ważył 
39 kg. Od dawna w pobliżu zagłębienia znajdowano odłamki 
meteorytowe, lecz nikt nie przypuszczał, że zagłębienie jest kos
micznego pochodzenia, gdyż było bardzo zniszczone. 

Ciekawymi utworami są tzw. Carolina bays, liazne, przeważ
nie eliptyczne zagłębienia występujące w USA wzdłuż wy
brz~ża Antłantyku w stanach Pd. i Pn. Carolina, Georgia. Roz
miary zagłębień zawarte są w dość szerokich granicach, od ma
łych okrągłych do dużych eliptycznych, o dłuższej osi docho-
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dzącej do 800 m. Zorientowane są one mniej więcej w kierunku 
NW-SE. Na utwory te pierwszy zwrócił uwagę L. C. G l e n n 
w r. 1895, a następnie zainteresował się nimi F. A. M e l t o n, 
wysuwając teorię ich meteorytowego pochodzenia na skutek 
spadku jakiegoś olbrzymiego roju meteorytów. Nininger spo
rządził mapę znalezisk żelaza meteorytowego w USA, z której 
wynika, że największe skupienie przypada w rejonie Pd. Appa
lachów, a więc w pobliżu stanów Pd. i Pn. Carolina. W zagłę
bieniach Carolina bays stwierdzono również pewne odchylenia 
magnetyczne, nie znaleziono natomiast żadnych odłamków me
teorytowych ani innych cech charakterystycznych dla kraterów 
kosmicznych. Obecnie teorię kosmicznego pochodzenia Carolina 
bays uważa się za mało prawdopodobną. Geolodzy L. S m i t h, 
A. K. L o b e ck i D. John s o n przyjmują zagłębienia jako 
wynik krążenia wód podziemnych prądów brzegowych i dzia
łalności wiatru. Podobne utwory znane są z Texasu, Florydy, 
Zach. Syberii i innych obszarów właśnie jako wynik działania 
wód podziemnych. Odchylenia magnetyczne powodują obfite 
nagromadzenie limonitu (małe ilości limonitu nie wywołują od
chyleń) powstałego wskutek odpowiednich warunków, a sku
pienie większej ilości znalezisk żelaza meteorytowego w poblis-
kich obszarach wydaje się nie mieć z tym zupełnie związku. • 
Mimo wszystko Carolina bays przedstawiają zagadkę, którą na
leżałoby dokładnie zbadać. 

W r. 1933 odnaleziono w obszarze stepowym Argentyny, 
Gran Chaco sz.ereg zagłębień (Campo del Gelo), z których wy
różnić można było zaledwie 4 nieduże kratery, a najwiękązy 
z nich miał średnicę 56 m oraz głębokość 5 m. Obrzeżony był 
wałem wysokim do l m ponad otoczenie. Obok kraterów zna
leziono wiele małych odłamków żelaza, a wśród nich nawet dość 
pokaźne, oprócz tego stwierdzono ślady działania wysokiej tem
peratury. 

Znaną grupę 13 kraterów, odkrytą w r. 1931 w Śr. Australii, 
badaną przez A. R. A l d er m a n a, jest Henbury, nazwana tak 
od nazwy pustyni, w której ją odnaleziono. Największy z tych 
kraterów ma kształt eliptyczny w osiach 110 i 220 m głębo
kości dochodzącej do 15m. Kratery posiadają niewyraźne wały, 
stoki porośnięte są roślinnością. Zebrano w pobliżu nich około 
1500 odłamków żelaznych, z których największ.e osiągały 
wagę do 460 grambw. Przeprowadzone wier cenie nie wykryło 
większej masy meteorytu w głębi krateru, a więc podobnie jak 
w kraterze arizońskim. 

Lata 1947, 1948 przyniosły nowe odkrycia kraterów, pierwszy 
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w pn. części Zach. Australii, nazwany Wolf Creek (Wilcze lego
wisko) o znacznej średnicy 853 m a głębokości 50 m, posiadający 
stosunkowo szeroki wał 27 m wysoki. W kraterze odnaleziono 
przetopione kaJWałki skalne i silnie utlenione ułamki żelaznego 
meteorytu. Drugim kraterem mniejszym jest krater w Wielkiej 
Pustyni Wiktorii o średnicy 340 m, powstał on prawdopodobnie 
przed 300 laty. ' 

W Azji, głównie na terenie ZSRR, znane są kratery kosmiczne 
niedużych rozmiarów, powstałe w czasach obecnych. Ekspedy
-cja L. A. Ku l i k a w latach 1927-1931, która udała się na 
miejsce spadku słynnego meteorytu tunguskiego z r. 1908, 
stwierdziła obecność około 10 kraterów o średnicach od 10 do 
50 m, wypełnionych wodą. Pomimo długotrwałych poszuki
wań nie znalazła jakichkolwiek ułamków meteorytu oprócz 
stopionych kawałków kwarcu, zawierających mikroskopijne 
.ziarna żelaza z niklem. W r. 1947 spadł meteoryt w górach 
Sichote-Alin, w obszarze między Władywostokiem a Chabarow
.skiem. Ekspedycja F i e s e n kowa, która udała się na miej
sce spadku (na NE od miasteczka Iman), odnalazła 100 drob
nych lejów. Największy miał ponad 20 m średnicy, a głębo
kość 5 m. W lejach odszukano liczne bryłki meteorytu, z któ
rych jedna ważyła 2 tony. Do r. 1950 zebrano tu 37 ton me
teorytów, o składzie chemicznym 94°/o Fe a 5% Ni. Meteoryt 
Sichote-Alin uległ zapewne rozerwaniu nad powierzchnią 
·~z:iemi i poszczególne jego okruchy wytworzyły tak liczne leje. 

Niedawno odkryto dwa kratery w Pamirze w ZSRR na 
wysokości 3670 m (masyw gór Menchadżyr) nad rzeką Aksu. 
Badali je B a c h ar e w i Z a c h ar e w, którzy odnaleźli 
ślady działania wysokiej temperatury w odległości do 300 m 
<>d kraterów oraz stwierdzili anomalie magnetyczne. Pierwszy 
krater ma średnicę 80 m, głębokość 20 m, wał o wysokości 5 
do 8 m. Drugi malutki o średnicy 16 m odległy jest od więk
szego o 250 m na S. Ludność miejscowa przechowuje w tra
·dycji podanie o "spadłej błyskawicy", co wskazuje, że kratery 
utworzone zostały niedawno. 

W Iranie na terenie Beludżystanu znany jest krater o śred
nicy 45 m, a głębokości 15 m pochodzenia meteorytowego. 
Znane są także zagłębienia w Turkmenii i nad Morzem Ja
pońskim o prawdopodobnym pochodzeniu kosmicznym. 

W r. 1932 w pustyni Arabii, Roba el Chali, H. P h i l by 
<>dkrył kratery zwane Wabar. Jeden o średnicy 100 m, głębo
ści 12 m, drugi o średnicy 50 m; inne są zasypane piaskami 
wydmowymi. Stoki kraterów dość strome otaczają wały ze 
stopionego piasku, który wytworzył coś w rodzaju szkliwa. 
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Wokół kraterów rozrzucone były liczne żelazne odłamki_ 
W szkliwie piaskowym stwierdzono ziarna żelaza zawierają
cego do 8,8% niklu. L. J. S pencer zwrócił uwagę na po
dobieństwo budowy i składu żelaza meteorytowego Wabar 
i Henbury. 

Na terenie Złotego Wybrzeża w Afryce znany jest olbrzy
mich rozmiarów krater Ashanti o średnicy 10 km, w którym 
mieści się jezioro Bosumtwi 75 m głębokie. Powierzchnia je
ziora leży 300 m poniżej krawędzi wału krateru. Wiele faktów 
przemawia za jego pochodzeniem meteorytowym, nie jest to 
jeszcze dokładnie zbadane; byłby największym z dotychcza
sowo znanych kraterów kosmicznych na Ziemi. 

W Europie wykryto dwa miejsca, gdzie utworzone zo
stały kratery meteorytowe. Na wyspie - Ozylii na Bałtyku 
(Saare Maa) były znane od dawna ciekawe okrągłe jeziorka 
porośnięte wokół lasem. Badaniem ich zajął się w r. 1927 I. A. 
Re i n w a l t przypuszczając, że są pochodzenia kosmicznego. 
Udowodnił to dopiero w r. 1937, gdy wykopano niedużą ilość
małych meteorytów o łącznej wadze 102 gramów, a rok póź
niej znaleziono jeszcze kilka. Odłamki w badaniach wykazały 
obecność 6,5% niklu ora:z po wytrawieniu tzw. figury Wid
manstettena, które pojawiają się w żelazie meteorytowym. 
Jeziorka więc w liczbie 6 okazały się kraterami meteoryto
wymi o średnicach 16 do 30 m, a głębokości 5 m . Największy, 
zupełnie kolisty miał średnicę 110 m i głębokość 16 m, oto
czony był wałem wysokim na 7 m ponad przyległy teren. 
W kraterach stwierdzono pokruszone skały oraz ślady dzia
łania temperatury. 

Na początku 1950 r. za pośrednictwem zdjęć lotniczych B. 
G e z e i A. C a i l l e u x wykryli grupę 7 kraterów w pobliżu 
miasteczka Calverolles w Pd. Francji. Największy z kraterów 
otrzymał naz;wę "Le C lot", ma kształt kolisty o średnicy 200 m 
a głębokości 50 m. Drugi co do wielkości krater ma średnicę 
80 m a głębokość 28 m. Pozostałe kratery ułożone są mniej 
więcej liniowo. "Le Clot" wykazuje anomalię magnetyczną ; 
kratery powstały w okresie po ustąpieniu epoki lodowej. 

Ostatnio przy sporządzaniu map Sahary za pomocą zdjęć
lotniczych odkryto w pobliżu Talemz.ane-Alger krater o śred
nicy 1900 m, a więc należący do grupy największych kraterów 
pochodzenia meteorytowego. 

W celu uzyskania pewnej przejrzystości. co do rodzaju, 
średnic oraz występowania odłamków meteorytowych opisa-· 
nych wyżej kraterów kosmicznych , przedstawiam je w poniż
szym zestawieniu: 
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Kratery kosmiczne 
Z towarzyszącymi odłamkami meteorytowymi 

pojedyncze kratery __ T- Grupy kraterów 

l 
ilość 

średnica 
----------------~kraterów --------

~ r ednica 
n ajw iększego 

USA Arizona, Canon 
Diablo 1207 m 

USA Texas, Odessa 162 m 
USA Kansas, Haviland 11 na 17 m 
Pn. cz. Zach. Australii 

Wolf Creek 853m 

13 śr. Australia, 
Henbury 110 na 220m 

2 Arabta, Roba el Chali 
Wabar 100m 

4 Argentyna. Gran Chuco 56 m 
ok. 100 ZSHR. S ichotc-
Aliński 20 m 

6 Estońska SRR, Ozylia 110m 

Bez towarzyszących odłamków meteorytowych 

Afryka, Zł. Wybrzeże, 
Ashanti('?) 10 000 m 

I.albrador Pn. Ungava -
Chubb 3200m 

Alger, Talcmzane 1900 m 
2ach. Autralia, Wielka Pust. 

Wiktorii 3400 m 
Iran, Beludżystan 45 m 

ok. 10 ZSRR; Tunguski 
b. licme USA, Carolina 

bays(?) 

7 Pd. FraJncja, Le Clot 

Rys l. Mapka kraterów m eteorytowych 

50 m 

800m 

200m 

Rozmieszczenie kratu·ów meteorytowych na Ziemi, uwi
d ocznione jest na mapce, zwraca uwagę to, że tereny stosun
k owo lepiej badane wykazują więcej znalezisk kraterów ko
.srricznych niż na pozostałych obszarach, nieraz trudno dostęp
n ych badaniom. 
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Na zakończenie chciałbym zwrócić uwagę na takie cechy 
charakterystyczne kraterów meteorytowych co do morfologii,. 
jak rrieduża głębokość w stosunku do średnicy. zwiĄzane z tym 
płaskie dna, występowanie wału. Następnie na to, że kratery 
są na ogół wytwarzane przez meteoryty żelazne, a niektóre 
formy kraterów starych są zatarte, zmienione tak, że czasami 
pośrednio dochodzi się do przypuszczenia co do ich pochodze
nia kosmicznego. Brak w wielu kraterach większych brył me
teorytów mimo wszystko przedstawia jeszcze pewną zagadkę .. 
Występowanie koncentrycznych pręg i poprzecznych bruzd 
wokół Ungavy przypomina niektóre formy kraJterów na Księ
życu. W ostatnich latach mnożą się odkrycia nowych krate
rów mc~20rytowych w różnych częściach świata. Widoczne 
jest, że przyczynia się do tego badanie lotniczych zdjęć foto
graficznych obszarów znanych i mniej znanych, dokonywanych 
na skalę coraz bardziej masową. Również więcej zwraca się 
uwagi na możliwość występowania tego rodzaju form kra- . 
terów. 

Zapewne niedługo pojawią się nowe odkrycia kraterów,. 
nowe szczegóły w już odkrytych. Badania starych i młodszych 
kraterów nowoodkrywanych przyczynią się do dokładniej
szego poznania "mechanizmu" tworzenia się krateru, samego 
momentu spadku meteorytów, rzucą jaśniejsze światło na te 
zjawiska, o ile będziemy dysponować odpowiednim materia
łem do badań. 
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ZOFIA OŻDŻE~SKA - Warszawa 

UDZIAŁ KOBIET W ASTRONOMII 
Wiele osób jeszcze przypuszcza, że astronomia, jeśli już 

nie jest, to w każdym razie była wyłączną domeną mężczyzn. 
ponieważ kobiety jako bardziej praktyczne nie ·zajmowały się 
tą "abstrakcyjną" dziedziną nauki. Postaram się udowodnić, iż: 
tak nie było. 
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Pierwszą kobietą astronomem, o której mamy wiadomości, 
była córka T h e o n a młodszego, H y p a t i a, żyjąca w Ale
ksandrii ok. 400 r. n. e. Ojciec jej napisał komentarz do słyn
nego dzieła P t o l o m e u s z a Almagest, z tym że jedną księgę 
tego komentarza napjsała właśnie Hypatia. Ponadto była (we
dług średniowiec2mego leksykografa S u i d a s a) autorką kilku 
prac z dziedziny astronomii i matematyki, które to prace, nie-. 
stety, zaginęły. Hypatia słynęła ze swojej wszechstronnej wie
dzy i niezwykłej piękności - zginęła jednak tragicznie, za
mordowana przez rozfanatyzowany tłum. 

Zacofanie średniowiecza nie mogło stworzyć warunków do 
pracy kobiet w astronomii. Dopiero w XV w. z~ana była żona 
i asystentka astronoma - R e g i o m o n t a n u s a. 

Z biografii P. G a s s e n d i e g o Tycho Brahe dowiadujemy 
się o siostrze Tychona - Zofii B r a h e, robiącej obserwacje 
astronomiczne. W XVII w. znana jest Jeanne D u m e e i Ma
ria C u n i t z, urodzona w 1610 r. na Śląsku, która już w mło
dości władała siedmioma językami. W 1630 r. poślubiła ona 
doktora, który zachęcał ją do pracy w dziedzinie astronomii. 
Jej głównym dziełem było udoskonalenie tablic ruchu planet. 

W tym samym wieku sławny gdański astronom H e w e -
l i u s z, który z zawodu był piwowarem, pracował wraz ze 
swą drugą żoną E l ż b i e tą M a ł g orz a tą nad obserwa
cjami do katalogu gwiazd stałych. Katalog zawierał 1564 
gwiazd i był największym i ostatnim, zrobionym bez pomocy 
teleskopu. Niestety, wielka część ich pracy spłonęła w 1679 r. 
Po śmierci Heweliusza, wdowa pracowała nadal i opublikowała 
jego Prodramus Astronomiae i Firmamentum Sobiescianum. Tę 
drugą książkę Elżbieta Małgorzata dedykowała królowi pol
skiemu J a n o w i III S o b i e s k i e m u i jeden z gwiazdo
zbiorów nazwany był w niej na cześć króla Scutum Sobiescia
num ("Tarcza Sobieskiego"). 

O innej przyjaciółce Sobieskiego, Mme de la S a b l i e r e, 
napisał żartobliwą satyrę francuski poeta B o i l e a u , użalając 
się nad nią, że przez ciągłe obserwacje i bieganie z astrola
bium w ręce zrujnowała swój wzrok i cerę. 

Nieco później żyła córka Jer z e g o E i m m ar t' a, ama
tora astronoma - urodzona w 1676 r. w Nuremberg M ar i a 
C l ar a E i m m ar t. Wspólnie z ojcem zrobiła ona cenne ry
sunki komet, plam na Słońcu i gór na Księżycu. 

W 1670 r. w Saksonii urodziła się M a r i a M a ł g o r z a t a 
Kir c h - odkrywczyni komety 1702 r. Była ona asystentką 
swego męża - G o t t f r i e d a K i r c h a - w obserwacjach 
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i obliczeniach dla kalendarza. Syn jej C h r i s t i f r i e d był 
dyrektorem obserwatorium w Berlinie i wspólnie z nim po 
śmierci męża Maria Małgorzata wydała kolendarz. Córka jej 
C h r i s t i n e była asystentką w berlińskim obserwatorium. 

Wybitną kobietą astronomem była Mme Hortensja L e
p a u t e, urodzona 5 stycznia 1723 r. Obliczała ona wraz z astro
nomami C l a i r a u t i L a l a n d e czas powrotu komety Hal
ley'a i włożyła wiele trudu w obliczenie odległości komety od 
Jowisza i Saturna dla każdej planety osobno, kolejno dla 150 
lat. Praca ta stała się szczególnie trudna, gdy w wyniku sześcio
miesięcznych wyczerpujących trudów Lalande poważnie za
chorował. 

Kometa osiągnęła perihelium 12 marca 1759 r. w granicach 
nakreślonych przez obliczenia. 

Mme Lepaute pracowała wraz z Lalandero przy wielu in
pych obliczeniach. Np. obliczeń dotyczących zaćmienia Słońca 
w 1764 r. - wykonanych właśnie przez nią - używała cała 
Europa. · ;> 

Zona siostrzeńca p. Lalande'a - Mme M' ar i e Je a n n e 
d e L a l a n d e opracowywała redukcję gwiazd do katalogu 
wydawanego przez jej męża. O jej pracy pisał J. Lalande 
w artykule zamieszczonym w 1802 r. w "Philosophical Maga
zine". 

W 1750 r. urodziła się najbardziej chyba znana kobieta 
astronom - K a r o l i n a H e r s c h e l - siostra W i l l i a m a 
H er s c h l a, odkrywcy planety Uran. Karolina nie tylko 
pomagała bratu w obserwacjach, ale także sama za pomocą 
swego małego teleskopu odkryła mgławicę, gromady gwiazd 
i 8 komet w ciągu 11 lat. Opublikowała ona katalog 561 gwiazd 
(z obserwacji Flamsteeda). Otrzymała także złoty medal Royal 
Astronamical Society w 1828 r. za zestawienie katalogu wszyst
kich gromad gwiazd i mgławicy, obserwowanej przez sir Wil
liama Herschla, a w 1835 r. wybrano ją na członka honoro
wego Towarzystwa. 

Minna W i t t e, urodzona w 1777 r., skostruowała olbrzymi 
globus Księżyca, wiele razy nagradzany. Globus ten daremnie 
usiłował kupić sławny selenograf M a e d l e r, wreszcie poślu
bił damę, która wniosła mu ów globus w posagu. 

26 grudnia 1790 r. urodziła się w Szlwcji Mary S o m m er
v i 11 e, Studiowała w szerokim zakresie matematykę i, jak po
wiedział L a p l a c e, była jedyną kobietą, któ~a opanowała je
go Mechanique Celeste. W roku 1831 Mary Sommerville opubli-
kowała pracę Mecha.nism of the Heavens, a w 1834 r. - Con-



Rys. l. Zdjęcie Księżyca wykonane w dniu 24. IX, 1955 r. godz. 2i przez inż. A. Ry
barskiego i inż . T. Jankowskiego za pomocą 35 cm teleskopu zwierciadłoweao o Oilli

slrtlw~j 132 em. 



Rys. 2. Tarcza Słońca z plamami wg fotografii Mount. Wil son. 



Rys. 3. Słońce sfotografowane w tym samym czasie co na fotografii po
przedniej lecz w świetle linii wodorowej. Widać zaburzenia na po

wierzchni, a w szczególności wiry wokół 'plam. 



Rys. 
przez 

4, 5 i 6. Fotografie Księżyca wykonane w różnych fazach zaćmienia w dniu 28. XI. 1955 roku 
uczennice Technikum Galanteryjnego w Łodzi. Zdjęcia dotyczą kolejno (od lewej} momentów J6h3Jm, 

17hOlm, 18h09m czasu uniwersalnego (Greenwich}. 
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nection of the Physical Sciences. W 1873 r. ukazała się napisana 
:z wielkim humorem jej autobiografia: Personal Recollections 
of Mary Sommerville. W rok po Karolinie Herschel została 
<:złonkiem honorowym Royal Astronamical Society. 

Maria M i t c h e 11, amerykańska astronomka, stała się sła
wna dość nagle, gdy l października 1847 r. odkryła za pomocą 
teleskopu kometę i za to odkrycie otrzymała złoty medal króla 
Dani1. Miss Mitchell zajmowała się jednak astronomią dużo 
wcześniej - mając zaledwie 12 lat, pracowała z ojcem przy 
<>bserwacjach obrączkowego zacmienia Słońca w l 831 r. 

Miss Maria Mitchell była profesorem astronomii w V assar 
College, a ponadto honorowym profesorem wielu uniwersyte
tów i członkiem wielu towarzystw. Została także wybrana do 
Hall of Farne w New York City. Szczegóły dotyczące jej życia 
możemy znaleźć w książce Maria Mitchell, napisanej przez 
P h e b e M i t c h e 11 K e n d a l l - siostrę Marii i w Swee
per in the Sky Heleny W r i g h t. 

Działalność Marii Mitchell zapoczątkowała i przyspieszyła 
szerszy udział kobiet w pracy nad zagadnieniami astronomii. 
Protokóły bieżących publikacji obserwatoriów całego świata 
zamieszczają coraz więcej prac kobiet z coraz mniej tajemni
czej, ale zawsze ciekawej dziedziny nauki - astronomii. 

KRONIKA 

Szósty Międzynarodowy Kongres Astronautyczny 

Kongres został zorganizowany z inicjatywy Duńskiego Towarzystwa 
Astronautycznego i odbył się w dniach 1-6 sierpnia 1955 r. w Kopen
hadze z udziałem 150 delegatów reprezentujących 26 towarzystw astro
nautycznych z 21 państw (towarzystwa te skupiają obecnie 8 600 człon

ków) 

Na Kongresie zreferowano szereg prac z zakresu astronautyki i zgło-
zono projekty budowy pierwszych sztucznych satelitów Ziemi. Ze 

strony radzieckiej projekt sztucznego satelity złożył prof. S i e d o w. 
Później omawiano sprawy finansowe, z których wynika, iż wydatki Mię
dzynarodowej Unii Astronautycznej wynoszą l 000 dolarów rocznie. 
Wreszcie ustalono, że następny Kongres odbędzie się na zaproszenie Wło
skiego Towarzystwa Rakietowego w RFmie w 1956 roku. Na Kongres 
w 1957 roku złożyła zaproszenie Hiszpania. 

A. M. 
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Rakieta "Atlas" 

Największą zbudowaną (albo będącą już na ukończeniu) jest ra
kieta, którą nazwano "Atlas". Jest to rakieta dwustopniowa o masie 
startowej 100 ton i masie użytecznej l tony. Zasięg poziomy rakiety 
wynosi 8doO km (przy czym w szczytowym punkcie toru rakieta osiąga 
wysokość 1200 km). Maksymalna szybkość rakiety wynosi 7300 m/sek. 
Odległość 8000 km pokonuje rakieta w ciągu 30 minut (z czego w ciągu 
10 minut pracują silniki). Przeznaczenie rakiety jest, niestety, militarne. 
Została ona skonstruowana przez techników amerykańskich. Wydaje: 
się. iż gdyby dodać do tej rakiety trzeci stopień, to mógłby on stać 

się sztucznym satelitą Zi~mi przy odpowiednim radiowym manewro
wamu rakietą. 

A. M. 

1026 galaktycznych orbit gwiazdowych 

Badanie ruchów gwiazd Drogi Mlecznej prowadzi do wniosku, że 

ciała te obiegają dokoła środek masy Galaktyki. Ostatnio pojawił siE: 
pierwszy katalog orbit galaktycznych gwiazd, oczywiście tych naJbliż
szych, odległych od nas mniej niż 100 parseków. Katalog zawiera 1026 
orbit. Autorem jest niemiecki astronom z obserwatorium w Monachium 
Karl S c h u t t e. 

Jest to praca pionierska o charakterze na razie orientacyjnym. 
Schtitte oblicza orbity keplcrowskie dla dwu ciał gwiazdy i środka masy 
Galaktyki. Punkt wyjścia obliczeń stanowią współrzędne galaktyczne. 
trzy składowe prędkości ich ruchu w przestrzeni oraz orbita Słońca. 

Dla Słońca przyjmuje Schutte odległość od środka masy Galaktyki 
lO 000 parseków oraz prędkość po orbicie kołowej 268 km/sek. 

Omówienie katalogu ma zawierać następna publikacja monachij
skiego astronoma. Gwiazdy przez niego badane należą do populacji I. 
Przeważają wśród nich karły. Nic w tym dzhvnego, gdyż w sąsiedztwie 
Słońca typ ten występuje najczęściej. 

Interesujące jest pytanie, czy wśród tego tysiąca gwiazd naszego. 
otoczenia pojawiają się orbity hiperboliczne. Innymi słowy, czy można 
w pobliżu Słońca znaleść gwiazdy odrzucane przez siły grawitacyjne Ga
laktyki poza jej obręb. 

Zagadnieniem tym zajmowała się niedawno astronomka amerykańska 
J. M. N e w kir g, rozważając ruchy gwiazd zmiennych typu cumulid 
położonych w sąsiedztwie Słońca. W jednym z biuletynów harwardzkich 
opublikowała ona 50 galaktocentrycznych orbit cumulid odległych od 
nas o 500-2000 parseków. Okazało się, że wśród nich 5, tj. 10% ma 
wyraźne orbity hiperboliczne. Cumulidy należą do populacji II. W dal
szej przyszłości należy te 10% cumulid uważać za stracone dla Drogi 
Mlecznej, gdyż biegną one w przestrzeń międzygalaktyczną. Ponieważ: 

galaktyki są dość gęsto rozmieszczone w kosmosie, nrzcto, być może. 
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gwiazdy te dostaną się kiedyś w obręb ściślejszej sfery grawitacyjnej 
jednej z sąsiednich galaktyk i zmienią w ten sposób swą przynależność. 
Może i w układzie Drogi Mlecznej odszukamy z czasem takich obcych 
przybyszów z kosmosu. 

J. G. 
Najwił;ksza znana gwiazda. 

Do niedawna za największą gwiazdę uważana była gwiazda Epsilon 
Aurigae (jeden ze składników uleładu podwójnego), która posiada śred
nicę 2000 razy większą od średnicy Słońca. Gdyby gwiazda ta znajdo
wała się na miejscu Słońca to rozciągałaby się prawie do orbity 
Urana. 

Ostatnio jednak znaleziono większego olbrzyma. Okazała się nim 
gwiazda u Herkulesa, której średnica. według ostatnich pomiarów wid
mowych i interferometrycznych na Mt Palomar, wynosi 200 000 średnic

Słońca. Nie jest to jednak jedna gwiazda, lecz olbrzymi obłok gazowy, 
w którym zanurzone są cztery bliskie gwiazdy. O rozmiarach tego
układu może świadczyć to, że światło przebywa obłok w czasie około 
12 dni. Układ a Herkulesa wyrzuca z dużą prędkością gaz, tracąc masę
równą masie Słońca w ciągu czterech milionów lat. u Herkulesa znaj
duje się od nas w odległości około 1200 lat świetlnych. 

A. M. 
Rakietowy tor doświadczalny 

W Kalifornii skonstruowano specjalne urządzenie do badania rakiet.. 
Składa się ono z toru o długości 6,5 km, ułożonego z szyn. Po szynach 
tych ślizgają się specjalne sanki, do których przymocowuje się badane 
rakiety. Szybkości osiągane na tym torze są dużo większe niż szybkość:: 

dźwięku. Sanki w końcowej (długości 2.5 km) części toru wraz z przy
mocowaną rakietą ulegają zahamowaniu. Przy małych rakietach osią-. 

gnięto na tym torze przyśpie5zenLa! rzędu 100 g, przy rakietach dużych 
(10 ton) osiągnięto przyśpieszenia rzędu 10--15 g. Restauracja i obser
wacja zjawisk zachodzących w badanej rakiecie jest wykonywana auto
matycznie przy użyciu urządzeń optycznych i elektrycznych. Czas ba
dania wyno~i kilka sekund. Wyniki obserwacji są sz.::z~gólowo analizo
wane za pomocą elektronowych maszyn matematycznych. 

A. M. 

Doba Plutona 
Mimo iż Plutona znamy już ćwierć wieku, nie można było dotychczas; 

wyznaczyć długości trwania jego doby, gdyż nawet w 5-metrowym te
leskopie drobna kątowo tarcza planety nie pozwala dostrzec na niej 
żadnych szczegółów. Ostatnio zaatakowanano ten problem zbiorowo w trzech. 
obserwatoriach dysponujących dużymi narzędziami. Zastosowano drogę

okrężną, szukając czułymi mikrofotometrami systematycznych zmian ja
sności pozornej planety, które byłyby oopowiednikiem jej rotacji. Astro-
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namowie obserwatorium "planetarnego'· Lawella połączyli wyniki swych 
-dostrzeżeń z r. 1955, wykonane teleskopem o średnicy l m, z analogicz
nymi pomiarami z roku 1954 w Mount Wilson oraz obserwacjami z r. 1953 
w obserwatorium Me Donalda (teleskop średnicy 2 m). Uzyskali na 
czas trwania doby plutonowej wartość: 6390 dni ziemskich. 

Wykryte wahania blasku planoty wynoszą 0,1 wielkości gwiazdowej, 
tj. tyle właśnie co u Marsa. Przypuszcza się, że z Ziemi obserwujemy 
raczej strefy równikowe Plutona, a nie polarne. Krótszy czas trwania 
rotacji Plutona wyklucza 7-godzinny ciąg obserwacyj fotometrycznych 
-z jednej nocy, przeprowadzony w obserwatorium Lowella. Nie dał on 
:żadnej zauważalnej zmiany jasności planety. 

J. G. 

Podobne zmiany jasności Plutona zaobserwowali astronomowie z To
kijskiego Obserwatorium: M. H u r u h a t a, K. T o m i t a, M. Ki t a
m u r a, H. T a n a b e i K. N ak a m u r a. Badania swoje przedstawili 
w Tokijskim Uniwersytecie w dniu 29 kwietnia 1955 roku na rocznym 
.zebraniu Japońskiego Towarzystwa Astronomicznego. Astronomowie ci 
w ciągu miesięcy lutego i marca 1954 roku dokonali serii fotoelektrycz
pych obserwacji jasności Plutona za p=ocą 65 cm refraktora. Jako 
wynik tych badań otrzymali zmiany jasności około 0,2 wielkości gwiaz
dowej o okresie prawdopodobnie 5-6 godzin. 

(Wg Yamamoto Cirettlar 1311 (1955). 
J. Kr. 

Jak widać, wyniki badań japońskich są całkiem różne od uzyskanych 
w Obserwatorium Lowella. Dla rozstrzygnięcia sprawy potrzebne są 

więc dalsze badania. 

OBSERWACJE 

Gwiazdy zmienne 

W poprzednich numerach "Uranii" (luty i marzec br.) omówiliśmy 
krzywe zmian blasku zmiennych zaćmieniowych typu Algola. W gwiaz
dach tego typu składniki układu podwójnego znajdują się stosunkowo 
daleko od siebie, toteż siła ich wzajemnego przyciągania jest niewielka 
i nie powoduje zniekształceń gwiazd. 

Gdy jednak składniki układu zaćmieniowego znajdują się bardzo 
blisko siebie, ich przyciąganie się powoduje znaczne zniekształcenie 
kształtów gwiazd. Gwiazdy stają się wtedy elipsoidami o jajowatym 
kształcie. Krzywa zmian blasku takiego układu ma przebieg inny niż 
w przypadku gwiazd typu Algola. Zmiany blasku występują w sposób 
ciągły (jak to jest podane na rysunku poniżej) wskutek tego, że1 w każ
<lej chwili zwrócona jest ku nam inna powierzchnia świecąca. Najbar
dziej . znaną przedstawicielką tego typu gwiazd zaćmieniowych jest 
gwiazda ~ Lyrae (Lutni), od jej nazwy ten typ zmiennych został na-
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zwany typem gwiazd B Lyrae. Gwiazda B Lyrae jest bardzo jasna i do
godna do obserwacji. Mapkę jej okolicy wraz z gwiazdami porówna
nia zamieściliśmy w lipcowym numerze "Uranii" z 1955 r. Szczególnie 
dogodne do obserwacji są właśnie miesiące letnie, wtedy bowiem 
gwiazdozbiór Lutni znajduje się wysoko na niebie. Obserwacje należy 
wykonywać stale z tym jednak, że najcenniejsze są obserwacje w oko
licacQ minimum blasku. Przewidywane momenty głównych minimów 
jasności tej gwiazdy są podane przy końcu działu. 

3,4Df'[ l l l 

:::~ ~-\[J ~~--- l 

4,00 ~~ l ~ 
< ?t"l~. _.._ 

,;:~LL_j ____ __l_L__ --
• -l -f u f l 3 4 j 

Rys. l. Krzywa zmian jasności gwiazy B Lyrae i schemat ruchu skład
ników. Jednakowymi literami oznaczono odpowiadające sobie miejsca 
na krzywej i w schemacie. Cyfry u góry oznacZJadą dni, z lewej strony 

wielkości gwiazdowe. (wg E. Rybki), 

Wśród gwiazd typu B Lyrae zdarzają się też przypadki, kiedy obie 
gwiazdy są mniej więcej jednakowych rozmiarów i jasności i znajdują się 
tak blisko, że ich powierzchnie niemal się stykają. Krzywa zmian bla
sku takiego układu jest zupełnie symetryczna, minima główne wtórne 
są jednakowej głębokości. Ten typ gwiazd bywa nazywany typem 
W Ursae Maioris. · 

Na tym zakończyliśmy omawianie zmian blasku różnych typów gwiazd 
zaćmieniowych. Omówienie oczywiście było tylko szkicowe. 

W bieżącym numerze ,.Uranii" zamieszczamy przykład opracowania 
obserwacji gwiazdy zaćmieniowej. Są to obserwacje omawianej wyżej 
gwiazdy B Lyrae nadesłane przez A. B i skup s k ie g o i Z. W i e
c z o r k a. Oprócz podania oryginalnych ocen jasności przytoczone są 
dość szczegółowo dalsze wyliczenia zmierzające do wyznacz.enia obserwo
wanego momentu najmniejszego blasku. Niektóre szczegóły, jak np. re
dukcja na Słońce (przeliczenie momentów geocentrycznych na heliocen
tryczne), wyrażenia momentów w dniach juliańskich zostaną jeszcze 
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"Szczegółowiej omówione w naszym dziale. W przyszłości omow1my też 
szerzej wyznaczanie momentów minimów metodą kalkową, która była 
omawiana w "Uranii" bardzo dawno, bo aż pięć lat temu. Przytoczony 
przykład ma na celu ogólne zorientowanie czytelników w metodyce opra
cowania obs~rwacji. 

Oprócz gwiazdy ~ Lyrae mamy w maju do obserwacji inne gwiazdy 
zaćmieniowe RZ Cas oraz U Oph (mapki okolic obu gw~azd były po
dane w "Uranii" nr 6, 1955). Efemerydy dla obu gwiazd są jak zwykle 
podane przy końcu działu. 

Z gwiazd długookvesowych mamy do obserwacji zmienną R Boo, któ
rej maksimum przypadło w kwietniu (patrz poprzedni numer "Uranii"). 
Oprócz tego możemy obserwować bardzo ciekawą gwiazdę długookre
sową X Cygni (Łabędzia). Jest to jedna z najdawniej znanych gwiazd 
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Rys. 2. Mapka okolicy zmiennej długookresowej Cygni 

-zmiennych, została bowiem odkryta przez Kircha w roku 1686. Na pod
stawie kilkusetletnich obserwacji wiemy dość dużo o jej zmienności. 
Podczas maksimum jasność jej wynosi średnio 4m.o ale czasem może 
-dochodzić aż do drugiej wielkości gwiazdowej. W minimum blasku może 
być dostrzeżona tylko przez duże teleskopy, jest bowiem zwykle 14-tej 
wielkości. Okres zmienności wynosi średnio 407 dni. Kolejne maksimum 
blasku spodziewane jest w połowie maja br. Zamieszczamy poniżej 
mapkę okolicy tej gwiazdy z podaniem gwiazd porównania. 

E f e m e r y d y n a m a j 1956 r. 
RZ Cas: V 3d21h3Qm, 9d21hOQm, 1ld1h30m, 15d20hl5m, 
17dlhQOm, 2ld19h45m, 23dQh30m, 27dl9h15m, 28d23h45m. 
U Oph: V 1ld20h15m, 16d2lhQOm, 21d2lh45m, 26d22h3Qm, 31d23hQQm. 
f3 Lyr: V 10d2Qh, 23dl8h. 

Andrzej Wróblewski 
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Obserwacje ~ Lyrae 

Andrzej B i s k u p s k i i Zbigniew W i e c z o r e k nadesłali ogółem 
48 obserwacji zmiennej zaćmieniowej ~ Lyrae. Z tego materiału do 
Qpracowania wybrano 21 obserwacji przypadających w okolicach mini
mum głównego tej gwiazdy. Obserwacje były wykonywane gołym okiem, 
przy czym posługiwano się mapką okolicy ~ Lyrae zamieszczoną w "Ura
nii" (nr 7, 55 r.). Stamtąd też pochodzą oznaczenia gwiazd porównaw
czych i ich jasności wyrażone w wielkościach gwiazdowych (a-3m.30, 
b-4m.06, c-4rn.46). 

Wybrane do opracowania obserwacje są zestawione w poniższej ta
belce. W pierws;,:ej kolumnie podany jest moment obserwacji w czasie 
środkowo-europejskim, w drugiej - ocena jasności, w trzeciej - wy
liczona na podstawie tej oceny jasność gwiazdy zmiennej, w czwartej
Qbserwator. 

1955, VII, 5d23h09m a2vlb 3';'81 A. B. 2-!35294.426 2435359.080 
VIII. 25 21 08 vOb 4 o 06 A. B. 345.341 358 272 

21 19 a4vlb 3.91 z. w. .349 280 
26 21 24 a6vlb 3.95 A. B. 3-!6.352 359.283 

21 38 a2v1b 3 o 81 z. w. .362 .923 
27 o 24 a3vlb 3.87 A. B. .477 .408 

IX. 7 20 32 a7vlb 3.96 A. B. 358.316 3:>8.316 
21 Ol vOb 4.06 z. w. .336 .336 
21 47 vOb 4.06 A. B. .368 .368 
23 08 blv30 4.16 A. B. .424 .424 
23 10 blv9c 1:.10 z. w. .425 .425 

8 o 25 b7v6c 4.28 A. B. .478 .478 
l 10 b3v2c 4.30 A. B. .509 .509 

20 49 a2v3b 3.60 A. B. 359.328 359.328 
21 58 a6v5b 3.71 z. w. .376 .376 

X. 16 18 10 blv6c 4.12 A. B. 397.215 358.423 
19 24 blv3c 4.16 A. B. .267 .475 
20 30 b2v3c 4.22 A. B. .313 .52! 
21 47 b4vlc 4.38 A. B. .366 .574 
22 20 b4vlc 4.38 A. B. .389 .597 
23 06 b5v3c 4.31 A. B. .421 .629 

W dalszym ciągu momenty obserwacji zostały wyrażone ·w dniach 
.Juliańskich (które można wziąć z tablic), przy czym godziny i minuty 
:zostały przeliczone na części doby oraz przeprowadzona została redukcja 
na Słońce (za pomocą tablic). Te momenty są podane w piątej kolumnie 
tabeli. 

Jak widać, obserwacje pokrywają kilka różnych momentów minimów. 
Wykorzystać można teraz fakt, że okres zmian blasku B Lyrae jest w tak 
krótkim okresie cZiaLSu stały i wynosi 129,398 dni. Dodając lub odejmując 
od poszczególnych momentów obserwacji wielokrotności okresu można 
wszystkie obserwacje sprowadzić do okolicy jednego minimum. W ten 
sposób uzyskujemy zagęszczenie punktów obserwacyjnych i większą do
kładność wyznaczenia momentu minimum. Moment, na który "zrzucamy" 
obserwacje, powinien leżeć mniej więcej pośrodku okresu obserwacji 
(w naszym przypadku obserwacje były zrzucane na minimum z 7-8. IX). 
Momenty uzyskane ze zredukowania obserwacji są podane w szóstej 
kolumnie. Z tych danych wyznaczony został moment minimum. Metoda 
używana do tego celu nosi nazwę metody kalkowej. Została ona już 
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szczegółowo opisana w "Uranii" (patrz nr 6, 1951 r .), dlatego nie podaję 
szczegółów. Wynik otrzymany tą metodą jest następujący: 

Obserwowane minimum (heliocentryczne) B Lyrae = J. D. 2435358 . 70. 
+ 0.04. Tymczasem efemeryda ("R.ocznik Obserwatorium Krakowskiego" 
na rok 1955) podaje wyliczony moment: 2435358. 59. Moment obserwo
wany jest więc późniejszy. Odskok od efemerydy wynosi O- C = 
+Od .11. Według przytoczonych obserwacji minimum przypadło więc
prawie trzy godziny później, niż to przewidywała efemeryda. 

Na podstawie obs·erwacji nadesłanych 
przez A. Bisikupskiego i Wieczerka 

opmcowal A. Wróblewski 

Meteory 
W maju prosimy obserwmNać meteory promieniujące z następujących 

radiantów: 

Nazwa rozkroju l Współrzędne radiantu 

rek t. dek l. 
,- Okres aktywności 

h m o 
Eta Aqr 22 30 l 30 kwiecień - 8 maj 

Teta CBr 15 50 + 34 21-31 maj 

Andrze'j Pacholczyk 

Obserwacje fotograficzne zaćmienia Księżyca 
Szkolne Koło Astronomiczne Technikum Galanteryjnego w Łodzi 

przeprowadziło w dniu 29 listopada 1915 r. fotograficzną obserwację 
częściowego zaćmienia Księżyca. 

Obserwacji dokonano lunetką własnego montażu z 6 cm achromatycz
nego obiektywu i okularu mikroskopowego. Okular mikroskopowy tak 
dobrano, aby obraz ogn1skowy Księżyca posiadał średnicę 17 mm. Do 
zdjęć .fotograficznych tego obrazu użyto kamery małoobrazkowej "Con
tax S", połączonej z lunetą za pośrednictwem pierścienia nasadkowego. 
Ostrość obrazu kontrolowano na wzierniku pryzmatycznym kamery 
i regulowano przesuwaniem okularu oraz ruchem śrubowym pierścienia 
nasadkowego. Zdjęcia wykonano na błonie F Jl7/10° DIN. 

Zdjęcia próbne wykonano 28 listopada 1955 r. w czasie, kiedy Księżyc
przechodził przez wysokości te same co podczas mającego nastąpić
zaćmienia. 

Po przejrzeniu próbnych negatywów przyjęto okres 0,1 sek .jak0 stały 
czas naświetlania wszystkich kolejno następujących obrazów zaćmionego 
Księżyca. 

Pierwsze zdjęci.e zaćmienia wykonano o godzinie 16h 21m TU, dal
sze - w równych pięciominutowych odstępach czasu, wyznaczonych 
z dokładnością do 5 sekund za pomocą dwóch stoperów uruchomionych 
o godzinie llh oom TU według sygnału czasu z Krakowa i kontrolowa
nych później sygnałami czasu z Moskwy o godzinach 14h 06m; 2Qh 06m; 
22h 06m TU. 

Błonę negatywową potraktowano wywoływaczem ultradrobno:darni-
stym "Atomal". 
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Po wywołaniu i utrwaleniu większość negatywów okazała się nie
<ioświetlona, gdyż nie potrafiono przewidzieć wpływu półcienia na czas 
naświetlania, a utrzymywano stały czas ekspozycji. 

W ten sposób uzyskano negatywy bardzo wyrażne rejestrujące na
wet słabe ślady półcienia, ale za to dające obrazy niezbyt ostre i pozba
wione granicy między cieniem a półcieniem. 

Zdjęcia, pomiar czasu i obróbkę chemiczną negatywów wykonały 
uczennice: Alicja Chr.zanowska, Wiesława Koch, Barbara Ja
<: h y m c z yk i Czesława F i b ich w obecności koleżanek Janiny I w a
nowskiej, Jadwigi Krzywiańskiej i Stanisławy Perzyń_ 
ski ej, które z kolei przygotowały pozytywy do kroniki SKA, gazetek 
:ściennych i ,.,Uranii". 

Pr.zewodnicząca Sekcji Obserwacyjnej SKA 
Alicja Chrzanowska 

Łódż, dnia 4 grudnia 1955 r . 

P R Z E G· L Ą D W Y D A W N I C T W 

Jose f Kle p e s t a, Fotografie hvezdne oblohy. (Fotografia gwiezd
nego nieba). Wydawnictwo: Jednota Ćeskoslovenskich matematiku a fi
:zyku v Praze, str. 245. 

Niedawno na półkach kJSięgarskich ukazała się książka J. Kle p e s t a 
<O fotografiach gwiezdnego nieba. Autor daje popularny wykład fotogra-
1owania nieba przez miłośników astronomii. Po wzmiance historycznej 
o przyrządach astronomicznych prZJechodzi do zagadnienia tytułowego. 
Daje przegląd montaży lunet służących do obserwacji fotograficznych, 
:zwanych astrografami, oraz amatorskich fotograficznych lunet. Następ
nie omawia fotografie Słońca, jego zaćmień, Księżyca, wielkich planet, 
komet, planetek, meteorów, mgławic, Drogi Mlecznej, fotografie stereo
.skopowe, fotografie widm ciekawszych obiektów na niebie, podając przy 
tym ogólne zasady fotografowania nieba. 

Fotografując kawałki nieba "gromadzimy" działanie światła, uzysku
jemy obrazy gwiazd znacznie słabszych, niż gdybyśmy patrzyli okiem 
przez obiektyw o tej samej średnicy. Obrazy mgławic na zdjęciach są 
-efektowniejsze aniżeli oglądane bezpośrednio przez teleskop. Na fotografii 
otrzymujemy materiał obesrwacyjny, który następnie opracowujemy w do
wolnej porze dnia. 

Na zakończenie autor podaje kallalog mgławic oraz czterdzieści czteTY 
mapki okolic tychże mgławic w różnych gwiazdozbiorach. 

Książka jest bogato ilustrowana. 
Zofia Maślakiewicz 

PY'l'ANIA i ODPOWIEDZI 

Jak budować dwusoczewkowy okular Go teleskopu 
.Jak dorobić soczewkę meniskową do 15 cm zwierciadłą, o ogniskowej 1,5 m 

Jakie rozmiary nadać teleskopowi systemu Cassegreina 15 cm 
(Odpowiedzi na pytania ob. Józefa Dąbrowskiego z Łodzi) 

l) Proponujemy budowę okularu Ramsdena, który jest prosty, a jed
nocześnie ma dużo zalet. Składa się z 2 soczewek z jednakowego szkła, 
tylko aby było białe. Wymia;ry, krzywizna i rozstawienie soczewek jak 
niżej: 
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f - ogniskowa okularu. 
Rt = R 2 - promienie krzywizny = 0,697f. 
d 1 = - grubość soczewki pierwszej = 0,142f. 

- odległość między soczewkami = 0,879f. 
d~ = - grubość soczewki drugiej = 0,093f 

tl ó _:_tl ___ y 
~ "/ 

zp V 

Soczewka druga zwrócona do oka. Podsta
wiając w wymienione wzory wartość wybranej 
długości ogniskowej otrzymamy zasadnicze wy
miary potrzebnego nam okularu. Wolna średnica 
soczewek wypadnie z obtoczenia fazek ochron
nych i obsadzenia w oprawie. W przyszłości 
zami-eścimy w "Uranii" specjalny opis budowy
okularów. Rys. L 

2) Budowa menisku do teleskopu C/J 15 cm i tak długiej ogniskowej 
jest niewskazane, gdyż główną zaletą teleskopu Maksutowa jest sz-e
rokie pole widzenia, a w wypadku tak długiej ogniskowej pole będzie 
ograniczone przez drugie lusterko, obojętne Newtona czy Cassegraina. 
czy w jakim innym układzie, a które będzie zakrywać wejściowy otwór 
teleskopu. 

Dla lustra o stosunku średnicy do ogniskowej równym l : 4 podajemy 
przybliżone wymiary zależnie od średnicy menisku D, jak następuje : 

R 1 - promień krzywizny pierwszej menisku = 1,496 D. 
R., - promień krzywizny drugiej menisku = 1,554 D. 
R; -- promień krzywizny lustra sferycznego 8,235 D. 
d~ -- odległość menisku od lustra = 5,468 D. 

2) Wymiary wybrane w przybliżeniu takie, 
które dają optymalne wyniki, dostateczne dla 
teleskopów amatorskich. Przy budowie dużych 
i odpowiedzialnych teleskopów potrzebne spraw
dzenie i wprowadzenie dokładniejszych wartości 
z włączeniem do rachunku współczynników wła
ściwości zastosowanego do meni-sku szkła. 

3) Teleskopy Cassegreina również bywają z lustrem głównym o sto
sunkowo krótkiej ogniskowej, gdyż lusterko Cassegreina wydłuża w sil
nym stopniu wypadkową długość ogniskowej instrumentu. Nie mogę
podać z braku miejsca przebiegu obliczeń, przytoczę tylko przybliżone 
wyniki ·obliczeń projektowanego wykonanego teleskopu C/J 175 mm: 

ogniskowa tego lustra 735 mm 
ogniskowa małego lusterka 104 " 
odlE'gość między lustrami 605 
średnica małego lusterka 31,3 
średnica otworu w głównym lustrze 31,3 " 
średnica obrazu przed okularem 31,3 
długość ogniskowej całego ihstrumentu 4720 " 
kąt widzenia 22'28" 
kąt widzenia okulara 26° 
najmniejsze powiększenie 70 krotne 
Zaznaczam, że okular w tym wypadku jest typu Ramsdena i oblicza 

się spe<:jalnie do projektowanego teleskopu. Poza tym, wskutek nie-
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możliwości zastosowania mniejszego powiększenia, jasność obrazu bę
dzie dwukrotnie mniejsza od normalnej, co trochę utrudni obserwacje 
słabych obiektów, j1ak komety i mgławice. Wniosek stąd taki, że tele
skopu o małej średnicy nie warto budować w systemie Cassegreina. 
najmniejsza średnica wydaje się być 350 mm. 

K. Czetyrbok 

Z KORESPONDENCJI 

Poznajmy Kopernika _gruntownie 
Odezwa na temat .. Poznajmy Kopernika gruntownie" ( .. Urania'" 

XXVII, 323) zawiera następujące nieścisłości: Przede wszystkim w spisie 
wydawnictw Roku Kopernikowskiego autor przeoczył następujące po
zycje: E. Rybka i P. Rybka: Mikołaj Kopernik, K. Górski 
Domostwo Mikołaja Kopernika, oraz TeofiLakta Symokatty listy oby
czajowe, sielskie i miłosne, a przecież te trzy wydawnictwa, po I księ
dze De Revolutionibus, stanowią chyba najcenniejsze pozycje Roku. 

Dalej należy sprostować, że księgi naukowe, które stanowiły kiedyś 
własność Kopernika, znajdują się w bibliotece uniwersyteckiej w Starej 
Upsali, a nie w Sztokholmie, jak twierdzi autor. 

Wreszcie apel wszczęcia badań zapisków Kopernika na marginesach 
jego książek został przez autora mylnie skierowany. Sprawami tymi nie 
zajmuje się Komitet Astronomiczny FAN. lecz Komitet Histo!rii Nauki 
FAN, ściśle biorąc Komisja Kopernikowska FAN. Nadmienię, że opra
cowanie tych zapisków nie leży odłogiem - jak twierdzi autor - lecz: 
trwa już z górą pół wieku. Większość znalezisk L. B i r k e n m aj er a 
opiera się właśnie na interpretacji tych paleografów. Badania te są 
kontynuowane. Projektowany jest w bliskiej przyszłości wyjazd w tym 
celu dwóch czołowych kopernikanistów polskich do Szwecji. Jeżeli zaś 
idzie o zrobienie mikrofilmów tych zapisków, to dokonali tego Szwed?.ł 
już dawno i mikrofilmy te znajdują się także w Polsce, i to w kilku 
egzemplarzach. Między innymi posiada je biblioteka Koła Warszaw
skiego PTMA. Noszą .one tam numer inwentarzowy 15 B i zawierają 
w sumie 184 klatek z marginaliami. 

J. Gadomski 

TO I OWO 

Rocznice 
W roku 1956 przypadają następujące rocznice: 
1400-lecie wprowadzenia systemu rachuby czasu od narodzenia Chry

stusa. Dokonał tego opat Dionizjusz Ex i g u u s. 
200-lecie wyznaczenia odległości Księżyca od Ziemi przez L a l a n -

d e' a w Berlinie i L a c a i 11 e'a na Przylądku Dobrej Nadziei (odległość 
oceniono na 60.273 promieni Ziemi). 

200-lecie ułożenie pierwszego katalogu ruchów własnych gwiazd 
przez Tobiasza M a y er a, który zawiera 80 gwiazd. Katalog ten został 
przedłożony w r. 1760 Królewskiemu Towarzystwu w Getyndze. 

200-lecie urodzin polskiego matematyka .i astronoma Jana S n i a-
d e ck i e g o. · 

175-lecie odkrycia Urana przez W. H er s c h l a. 
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125-lecie odkrycia przez F ar a d a y a zjawisk i praw indukcji elek
tromagnetycznych. 

75-lecie pomiaru prędkości światła za pomocą interferometru M i
<:h e l s o n a. 

25-lecie narodzin radioastronomii. K. G. Ja n s k y odkrywa fale ra-
diowe, pochodzące ze źródeł pozaziemskich. R. S. 

ROZRYWKI UMYSŁOWE 

Logogryf 
W podaną figurę wstawić 9 pięcioliterowych wyrazów. Rząd środkowy 

<!zytany z góry na dół da rozwiązanie. 
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Znaczenie wyrazów: 
l. Gromada otwarta gwiazd w gwiazdozbiorze 

Byka. 
2. Planeta. 
3. Rozszczepione światło białe. 
4. Miasto, gdzie urodził się Kopernik . 
5. Księżyc Saturna. 
6. Gwiazda w gwiazdozbiorze korony Północnej. 
7. Odkrywca komety, która się rozpadła. 
S. Punkt przec~wny Zenitowi. 
9. Stacja zamiejska obserwa1Jori.um kr,akow

skiego. 
Nadesłała: Zofia Maślakiewicz 

Rozwiązania prosimy nadsyłać do dnia l. VI. 
1956 r. Pomiędzy osoby, które nadeślą prawidło
we rozwiązanie, wstaną rozlosowane nagrody 
książkowe. 

ROZWIĄZANIE ELIMINATKI Z POPRZEDNIEGO NUMERU "URANII" 
,.Wstąp do polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii". 
Nazwiska osób nagrodzonych podamy w następnym numerze. 

KALENDARZ ASTRONOMICZNY 
Maj 1956 r. 

Opracował M. Bielicki 
Dane o zjawisku gwiazd spadających podajemy w dziale "Obserwacje" 

w artykule Meteory, efemerydy gwiazd zmiennych w artykule Gwiazdy zmienne. 
Chwile wszystkich zjawisk podano w czasie średnim słonecznym środkowo

europejskim, który jest czasem obowiązującym w Polsce. Godziny, minuty 
t sekundy czasu oznaczono symbolami h, m, s. Przez a l l) rozumiemy wzno
szenie proste i zboczenie gwiazdowe, czyli współrzędne równikowe równonocne 
e!lala niebieskiego. 

W kalendarzu styczniowym br. podane są Informacje dotyczące poszukiwań 
przez lornetkę lub lunetę planet i planetek, niewidocznych gołym okiem. Tam 
również są podane pewne ogólne wyjaśnienia dla obserwacji zjawisk w układzie 
księżyców galileuszowych Jowisza. Opis zjawisk przejścia księżyców na tle 
tarczy Jowisza oraz cleni księżyców po tarczy Jowisza jest podany w kalendarzu 
łutowym br. 



URANIA 157" 

Obecny okres czasu dogodny jest do obserwacji przez lunetę Saturna. 
jego pierścieni i największego księżyca - Tytana. Tytan krąży wokoł() 
planety prawie po kole w płaszczyżnie pierścieni Saturna. Wiedząc, że 
największe odchylenie (elongacja) wschodnie Tytana przypadają w maja 
14dl4h oraz 30dl2h, zaś synodyczny okires obiegu wynosi 15d23h, możemy 
określić jego położenie względem Saturna w dowolnej chwili. 

ld-lOd. Wieczorami można szukać stożka światła zodiakalnego na 
zachodzie. 

2d-23d. Merkury jest w największym odchyleniu wschodnim 210 ocl 
Słońca. Najdogodniejsze warunki dla odszukania Merkurego, gdyż za
chodzi dopiero przeszło w 2h po Słońcu. 

3d5h. Księżyc w ostatniej kwadrze przesuwa się do Marsa i mija 
go po stronie północnej w odległości 6,5°. 

4d-8d. Można obserwować nad ranem światło popielate przy jasnym 
sierpie Księżyca . 

5d-6d. Zaraz po północy należy zacząć obserwować przez lunetę 
astronomiczną znikanie z tła nieba po kolei księżyców l, 2 i 3. 

7<L-8d. Już po zmierzchu widzimy przez lunetę Jowisza oraz koł() 
niego k<>iężyce 3 i 4. Księżyce l i 2 przesuwają się po tarczy planety .. 
a za nimi wstępują kolejno na tarczę ich cienie. 

lld-2lh. Bardzo wąski i trudno dostrzegalny sierp Księżyca wie
czorem jest poniżej Merkurego w odległości 4 tarcz Księżyca. 

12d-16d. Dogodne warunki dla spostrzeżenia wieczorami światła. 
popielatego, które jest światłem odbitym od powierzchni Ziemi. 

13d-8h. Jowisz jest w kwadraturze ze Słońcem (porównaj kwadra
turę Saturna w dniu 22 lutego br.). 

13d-14h. W dalszym ruchu Księżyc mija na niebie Wenus po stro
nie południowej w odległości 6°. 

14d-13h. Merkury nieruchomy w długości ekliptycznej. 
14d-15d. Przez lunety astronomiczne obserwować wchodzenie na. 

tarczę Jowisza księżyców l i 2 oraz ich cieni. 
15dOh. Merkury nieruchomy w wznoszeniu prostym (zjawisko róż

nic chwil wytłumaczone jest w kalendarzu lutowym br. dla daty ld-2~ 
dla przypadku Neptuna). 

15d10h. Księżyc jest na niebie najbliżej planety Urana, oddalony 
od niej tylko o 5° na południe. 

16d3h. Wenus jest w największym blasku jako wspaniała gwiazda 
wieczorna - 4 wielkości gwiazdowej. 

17d4h. Niewidoczne złączenie Księżyca podczas pierwszej kwadry 
z Jowiszem, przy czym Jowisz jest od Księżyca o 6,5° na północ. 

20d2h. Merkury mija na niebie ekliptykę, przechodzi przez węzeł 
:r:stępujący swej orbity. 

20dl5h. Saturn w przeciwstawieniu (opozycji) ze Słońcem, zaś 20dl7hl 
najbliżej Ziemi w odległości 1490 mln/km (różnica chwil obu zjawisk 
była wyjaśniona dla przypadku Jowisza w dniu 16 lutego br). 

2ld3hl3m. Słońce wstępuje w znak zodiaku Bliźnięta. 
22dlh. Księżyc mija Neptuna w odległości od niego 5,5° na południe .. 
22d6h. Mars w odległości zaledwie 20' (2/3 tarczy Księżyca) na północ-

od gwiazdy b Koziorożca o jasności 3 w. gw. 
24d. Częściowe zaćmienie Księżyca niewtidoczne w Polsce, gdyż w cza

sie zjawiska Księżyc będzie pod horyzontem. Zaćmienie natomiast będzie
widoczne podczas całkowitego lub częściowego przebiegu prawie w całe) 
Azji na Oceanie S~okojnym i Indyjskim, w Australii, Antarktydzie., 
Azji' Mniejszej, prawie w całej Afryce. Poszczególne fazy zaćmienia będą.. 
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zachodzić w chwilach: Księżyc wchodzi do półcienia Ziemi 24dl3h35m, 
Księżyc wchodzi do cienia Ziemi 24d14h49m. Największa faza zaćmienia 
24d16h31m. Księżyc wychodzi z cienia Ziemi 24d18h14m. Księżyc wy
chodzi z półcienia 24d19h27m. Podczas największej fazy będzie zasło
nięte 0,97 średnicy Księżyca. 

24dlOh. Księżyc w złączeniu z Saturnem i o 3° na południe od niego. 
26dlh. Merkury jest w złączeniu dolnym (czyli między Ziemią i Słoń

cem w przestrzeni) ze Słońcem o 1°44 na południe od Słońca, zaś 26d19h 
jest najbliżej Ziemi w odległości 82 mln. km. 

30d9h. Merkury w punkcie odsłonecznym (aphelium) swej orbity. 
31d13h. Nieruchomość planety Wenus w a, zaś 31d19h w J.... 

Zjawiska w układzie księżyców galileuszowych Jowisza 

Ma.i 1956 r. 

; środk.-l czns l [ czos l l l czas zjawisko ~ l środk-. zjowtsko ; środk.- zjaUlłsko 
Q rurop. Q europ. j ~l czos l 

środk.- zj awtsko 
Q europ. curop. 

m h m: h m h m 
l 23 o 23J 14 8 l 34 4ppk 15 23 o 324 Jl 24 o 10.7 2 kc 
2 19 32.4 3 kc 19 35.6 l kc 16 21 36.0 2 kc 19 40 4ppk 

23 o lJ 324 23 o 324J l 22 24 3 kk 23 o J 123 
3 23 o J 1234 9119 59.5 3 pc 22 49.4 4pc 25 o 21 4kpk 
4 23 o 2lJ 34 23 o 41 J2 23 o 1J 32 23 o 412 J3 
5 23 o l J234 23 31.8 3 kc 23 58.8 3 pc 26 23 o 42J 13 
6 o 19 lppk 10 23 o 4J 123 17 23 o J 1234 27 21 30 3 kpc 

o 24 2pk 11 23 o 421 J3 18 23 o 21 J34 23 o 413 J2 
o 55 3ppk 12 23 o 42 Jl3 19 23 o 2J 134 28 23 o 43 J12 
l 33 l ppc 13 23 o 431 J2 20 23 o 31 J24 29 2149 l pk 

21 32 l pk 23 27 l pk 21 22 37 l ppk 23 o 432 J 
23 o 3J 24 14 20 42 lppk 23 o 3 J24 30 2015 l ppc 

7 l 6.7 l kc 21 41 2ppk 23 51 l ppc 2118 l kpk 
20 2 l ppc 21 57 l ppc 22 o 20 2ppk 21 29 2pk 
21 4 lkpk 22 58 l kpk 19 52 l pk 22 30 l kpc 
21 39 2 ppc 23 o 341 J 23 o 32 J4 23 o 431 J 
21 58 2 kpk 15 o 12 l kpc 23 26.2 l kc 31 19 50.2 l kc 
22 17 l kpc o 17 2 ppc 23 20 36 l kpc 23 o 4 Jl32 
23 o 312 J4 o 35 2 kpk 22 50 3pk 

8 o 31 2 kpc 21 31.0 l kc 23 o l J4 

Oznaczenia zjawisk: Foczątek Koniec 

Zaćmienie księżyca pc kc 
Zakrycie księżyca przez Jowisza pk kk 
Przejście księżyca na tle tarczy Jawisza ppk kpk 
Przejście cienia księżyca po tarczy Jowisza ppc kpc 

l 

Oznaczenia ciał: l, 2, 3, 4 - księżyce galileuszowe (Jo, Europa, Gani-
medes, Kałlisto) w kolejno wzrastających odległościach od Jowisza; 
J - Jowisz .. 

Każdego dnia o 23h30m podano położenie wzajemne księżyców i Jowi
sza, obserwowane w lunecie astronomi=ej odwracającej obrazy. 



Maj H.l56 r. 

lh czasu Szczecin 
al środk.-europ . ...., 
al 
~ r. czasu j ex l ll wsch. j zach. 

m h m o h m h m 
30IV. + 3 2 29 +14.7 4 30 19 29 
lO V. + 4 3 7 +17.6 411 19 47 
20 V. t- 4 3 47 +19.9 3 55 20 3 
30 V.+ 3 4 27 +21.7 3 42 20 18 

9 VI.'+ l 5 8 +22.9 3 35 20 28 

Ih czasu 
Warszawa 

al al środk.-europ. ...., 
"'iil al 

~ ex l ll wsch. j zach. ~ 

hm o hm 
l V. 19 14 -19.0 - 8 47 11 V. 
2 20 2 -16.3 o 27 9 51 12 

l ~ 20 49 -12.9 o 51 10 59 13 
21 36 - 9.0 112 12 7 14 

5 22 22 - 4.6 l 31 13 16 15 
6 23 8 + 0.1 150 14 27 16 
7 23 56 + 4.9 2 lO 15 40 17 
8 o 46 + 9.6 2 32 16 56 18 
9 l 39 +13.9 2 56 18 15 19 

lO 2 36 +17.7 3 28 19 34 20 

sto~c~ 

Poznań Wrocław Gdańsk Kraków Warszawa Rzeszów Białystok 

wsch. l zach . wsch. j zach . wsch. l za ch. wsch. J zach. wsch. j zach. wsch. j zach. wsch. j zach. 

h m i h m h m h m h m i 
4241916 4 28 19 12 4 lO 
4 5 19 33 410 19 28 3 50 
3 49 19 49 3 55 19 43 3 33 
3 38 20 2 3 45 19 55 3 20 
3 31 20 121 3 38 20 51 3 ll 

KSIĘZYC 

Ih czasu 
Warszawa 

środk.-europ. al ...., 
al 

ex l ll wsch. j zach . ~ 

h mi o h m h m 
3 35 + 20.4 4 8 20 46 21 V. 
4 37 + 21.8 5 l 21 50 22 
5 41 + 21.8 6 5 22 40 23 
6 43 + 20.3 7 19 23 21 24 
7 44 + 17.4 8 38 23 52 25 
8 41 + 13.5 lO O - 26 
9 35 + 9.0 ll19 o 18 27 

lO 28 + 4.0 12 36 o 40 28 
ll 18 -1.1 13 53 l l 29 
12 8 - 6.0 15 7 l 22 30 

31 

h m h m 
19 16 419 
19 34 4 2 
19 51 3 48 
20 6 3 38 
20 18 3 31 

l 

-
Ih cza su 

środk .-europ. 

ex l 1l 

hm o 
12 58 -10.6 
13 48 -14.6 
14 39 -17.9 
15 31 -20.3 
16 24 -21.6 
17 16 -22.0 
18 8 -21.3 
18 59 -19.7 
19 47 -17.2 
20 35 -14.0 
21 21 -10.2 

h mi h m h mi h m h m h m h m 
18 57 4 8 19 o 411 18 49 3 56 18 53 
19 12 3 50 19 16 3 54 19 4 3 38 19 10, 
19 26 3 34 19 32 3 40 19 18 3 21 19 27; 
19 38 3 23 19 45 3 30 19 30 3 9 
19 47 3 16 19 55 3 23 19 39 3 2 

19 411 
19 511 

Warszawa 

wsch. J zach . 

hm hm 
16 21 l 44 
17 32 l 7 
18 39 2 35 
19 42 3 10 
20 36 3 51. 
21 22 4 40' 
21 59 5 36 
22 29 6 36 
22 55 7 39 
23 16 8 46 
23 35 9 52 

l 

Fazy Księżyca 
d h m 

Pełnia IV. 25 2 40 
Ostatnia kw. V. 3 3 55 
Nów V. 1014 4 
Pierwsza kw. V. 17 6 15 
Pełnia V. 24 16 26 
Ostatnia kw. VI. l 20 13 

Odległość Księżyca 

od Ziemi 
d h 

Największa V. l 6 
Najmniejsza 
Największa 

V. 13 2 
V 28 22 

c: 
::0 

> 
z 
,_.. 

> 

..... 
<Jl 

"" 



Maj 1956 r. 
PLANETY I PLANETKI 

Cli -Cli 
t:l 1 

Merkury 1-Wenus l Mars l Jowisz l Saturn l Uran l Neptun l PlutonTw::'l 

o; j ~ o; j ~ o; j ~ o; j ~ o; l a o; l ~ o; l ~o; ~~~~ 
--. - l l l l l l l l 

h m o h m o h m. o h m O h m o h m o h mi 6 h m o h m1 o 
IV. 30 3 49 + 22.7 5 33 + 27.3 20 50- 19.4 9 38 + 15.3 15 57- 18.2 8 3 + 21.0 13 50- 9.4 10 9 + 23.0 14 22 - 1.3 
V. lO 4 24 + 23.8 6 6 + 27.4 2115- 17.9 9 40 + 15.1 15 55- 18.0 8 4 + 21.0 13 49- 9.3 10 9 + 23.0 14 13 - 1.0 
V. 20 4 24 + 21.6 6 29 + 26.9 21 39 - 16.3 9 43 + 14.815 51-17.9 8 5 + 20.9 13 48- 9.2 10 9 + 22.9 14 5 - 1.1 
V.30 4 4+18.0 640+25.722 3-14.7 9 47 + 14.5 15 48-17.7 8 7 + 20.8 13 471- 9.110 9 + 22.9 14 o - 1.5 

VI. 9 3 56+ 16.3 6 34 + 24.1122 25 -13.2 9 52 + 14.0115 46-17.6 8 9 + 20.7 13 46- 9.110 10 + 22.8 13 57 - 2.'2 

f- wsch.~ wsch. j~ wsch . nch. wsch .,~ wsch .~ wsch.~ wsch.r·zacb. wsch. ,~ wsch. za<h . 

h m h m h m h m h m h m h m h m h m h m h m h m h m h m h mi h m h m h m 
IV.30 438 2111 544 2330 13810101113 2 9 2034 525 9 2 110 1737 4 71055 3311726 523 
V. 10 4 25 21 9 5 36 23 23 l 14 10 5 lO 37 l 31 19 51 4 43 8 24 O 32 16 56 3 28 10 15 2 51 16 35 4 35 
V. 20 4 l 20 11 5 26 23 O O 50 10 O lO' 4 O 52 19 B" 4 2 7 47 23 50 16 15 2 4R 9 36 2 12115 49 348 
V.30 327 1847 56 2220 024 953 930 015 1825 320 710 2312 1535 2 8 858 03415 7 3 2 

IV. 9 251 1752 433 2121 2355 945 858 2334 1742 239 633 2234 1455 128 819 153 1430 217 
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ltOiftJli(IKATY KOl. PTIIA 
na miesiąc maj 1111 r. 

Prombork - l Sekretariat Koła czynny we wtorki l piątki w godz. 18-20, ulica 
Katedralna 21. 
2. Zebranta odbywają się w każdy drugi czwartek miesiąca . 
3. Punkt obserwacyjny z lunetą czynny w każdy pogodny wieczór. 

Gdańsk - Sekretariat Koła czynny w poniedziałki l piątki w godz. 11-18 w U 
Zakładzie Fizyki Polltechnlki Gdańskiej. 

Gliwice - Sekretariat Kola czynny w poniedziałki l czwartki w godz. 1&-19. 
ul. Puszkina 8/2. I. p., tel. 36-19. 
1. Biblioteka czynna przy Sekretariacie. 
2. Pokazy nieba odbywają się w każdy bezchmurny wieczór po uprzednim 

telefonicznym porozumieniu. 
Ruda Sl., ul. Obrońców Stalingradu 32, tel. 52-481, J. Kasza. 
Miesięczne Zebrania Sekcji InstrumentalneJ odbywają się co miesiąc w każdą 

drugą sobotę o godz. 17,30 w Stalinogrodzie w Palacu Młodzieży im. B . Bieruta. 
Kraków - l. Sekretariat Kola czynny codziennie w godz. 9-13 l 16-19, w so

boty 9-13, w lokalu Kola ul. Solskiego 30/8, tel. 5~8-92 . 
2. Biblioteka czynna w poniedziałki w godz. 18-19, lokal Nr 4, I p. 
3. W dniach 10 i 25 bm. odbędą się (ldczyty o godz. 18-tej, tytuły zapodane 

zostaną w prasie. 
4. W każdy poniedziałek l czwartek o godz. 16-20 w lokalu Kola prowadzony 

jest kurs szlifowania zwierciadeł teleskopowych. 
5. Pokazy nieba odbywają się na Wawelu w każdy bezchmurny wieczór z wy

jątkiem niedziel l świąt. 
Lódż - l. Sekretariat Kola czynny trzy razy w tygodniu: w poniedziałki , 

środy l piątki w godz. 17-19. 
2. Biblioteka czynna w każdy poniedziałek, w godz. 17-19. 
3. Odczyty: Dnia 2-go maja o godz. l8 w salt odczytoweJ WDK, ul. Traugutta 18, 

odczyt p .t . .,Co to jest Droga Mleczna?". 
Dnia 14-go maja o godz. 18 odczyt p .t . .,Jak śledzimy r•.1chy gwiazd". 
Dnia 24-go maja o godz. 18 odbędzie się seminarium na temat: .,0 astro

-~ mil gwiazdowej". 
4. Pokazy nieba odbywają się w każdy pogodny wieczór przed lokalem Kola , 

ul. Traugutta 18. 
Nowy Sącz - Sekretariat Kola czynny we wtorki i piątki w godz. 17-19 w lokalu 

Kola , ul. Jagiellońska 50a. 
Poznań - l. Sekretariat Kola czynny we wtorki 1 czwartki w godz. 17-19, 

w lokalu przy ul. Chełmońskiego l. 
2. Publlczne pokazy nieba odbywają się w każdy pogodny wieczór wtorkowy 

i czwartkowy w Dostrzegalni P. T.~· A. w Parku lm. Kasprzaka (przy 
Palmlarnl). 

l'oruń - 1. Sekretariat l biblioteka Koła czynne w poniedziałki l czwartki w go
dzinach 18-20, oraz w sobotę w godz. 17-19. w lokalu Kola, przy ul. Koper
nika 17. 
2. Pokazy nieba w każdy pogodny wieczór, szczegóły w witrynie lokalu Kola . 
3. Dnia 7-go l 21-go maja o godz. JR odbędą się odczyty - tematy ogłoszone 

zostaną w prasie miejscowej . 
warszawa - 1 Dnia 17-go maja o godz. 17 w sali M. Kopernika Obs. Astr. 

u . w. Al. Ujazdowskie 4 prof. dr Cz. Kamela wygłosi odczyt na temat po
miarów Ziemi. 
2. Pokazy nieba w bezchmurne wieczory odbywają się codziennie 

w godz. 26-22. 
3. Sekretariat i Sekcje Koła czynne są we wtorki, czwartki l soboty w ~odz. 

16-21 (Al. Ujazdowskie 4). 
4. Biblioteka Koła czynna we wtorki w godz. 19-21. 

Wrocław - Dnia 9 maja, godz. 19 odczyt mgra A. Stanktewicza p.t. ,.Jak 
badamy Słońce". Dnia 23-go maja godz. 19 odczyt mgra P . Rybki p .t . ,.Wpływy 
Słońca na Ziemię". Odczyty odbędą się w Wojew. Klubie TPPR, Wrocław, 
Plac Teatralny 4. 

w dniach 2-go i 16-go maja odbędą się w Obserwat. Astronomicznym 
ul. M. Kopernika 11 o godz. 19 Seminaria prowadzone przez mgra P . Rybkę 
z astronomil ogólnej . 

Płyty szklane na zwierciadła teleskopowe o średnicy 150 mim, grubości 
ao m;'m - w cenie zł 50 (2 płyty, 50 gr tlenku ceru do polerowania zwierciadeł. 
wraz z przesyłką poczt.). 

Tubusy bakelitowe, śr . 170 mm, dług. do 2 m w cenie zł 40 za l kg. 
przeciętna waga od 5 do 5.50 kg - rozprowadza członkom T-wa Zarząd Gł. 
PTMA 1 wysyła po otrzymaniu wpłaty na konto PKO Nr 4-9-5227. 

Odznaki PTMA, dla członków zwycz. (emaliowane) w cenie 25 zł (plua zł 4 
na koszta przesyłki) oraz dla członków-kandydatów (oksydowane) w cenie 
zł 4.50 (bez koszt<.w przesyłki) są do nabycia w biurze Zarz. GI. PTMA. 
Obrotowa Mapka Nieba. do nastawiania na określony dzień i godzinę, ułatwia 
rozpoznanie gwiazdozbiorów. Do nabycia w !)lurze Zarządu GI. PTMA w cenie 
:et 9.- (plua 4 zt na koszta przesyłki). 
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Nr 6 

ORGAN POLSKIEGO TOWARZYSTWA MIŁOŚNIKÓW ASTRONOMil 
KRAK 0 W 1tS6 

Pismo zalecone reskryptem Ministerstwa Oświaty z dnia 20. X. 1955 r, 
Nr Oc-506/50, jako pożądane w bibliotekach licealnych i nauczycielskich 

LUDOSŁA W CICHOWICZ - Warszawa 

O GEODEZYJNYCH POMIARACH KRAJU 
Część I. 

A:stronomia, której początki sięgają czasów najdawniejszych, 
podczaJs wielowiekowego rozwoju uległa stopniowemu podzia
łowi na samodzielne, niekiedy odrębne dyscypliny. Tak, więc 
obok astronomii sferycznej, teoretycznej, mechaniki niebios, 
astrofizyki od dawna rozwija się astronomia geodezyjna. Jest 
to nauka stosowana, zajmująca się tymi problemami astronomii 
praktycznej, które posiadają nierozerwalny związek z praktycz
nymi i teoretycznymi zagadnieniami geodezji : wyznaczanie 
współrzędnych geograficznych, wyznaczanie azymutu przed
miotu ziemskiego, służba czasu, służba szerokości geograficz
nej itp. 

O geodezji można powiedzlieć, że istnieje ona od tak dawna, . 
odkąd ludzie poczęli rozgraniczać swoje ziemskie włości, bu
dować osiedla, drogi. Ale dopiero silny roz.wój fizyki, mate
matyki i w ogóle nauk ścisłych w dobie Oświecenia dał geo
dezji trwałe podstawy rozwoju. Współczesna geodezja jest 
nauką atrakcyjną i żywotną; świadczy o tym fakt przyswaja
nia różnorodnych, coraz nowszych metod badawczych i po
miarowych (radar, pomiary interferencyjno-świetlne, metody 
dynamiczne itd.), fakt pogłębiania związków z naukami po
krewnymi. 

Istnieją dwa powiązania geodezji z astronomią. Z jednej 
strony geodezja wyższa (matematyczna i fizyczna), jako nauka 
o rozmiarach i figurze Ziemi, podobnie jak .geologia i geofi
zyka, dostarcza astronomii niektórych danych dotyczących 
globu ziemskiego. Z drugiej strony - prace geodezyjne w za-
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kresie pomiarów obszarów danego kontynentu, czy kraju wy
magają szeregu uzupełniających wyznaczeń astrOIIlomicznych. 

Oczywiście szczegółowe omówienie wymienionych zadań 
zajęłoby osobny cykl referatów; tym bardziej nie sposób by
łoby opowiedzieć czytelnikom "Uranii" wyczerpująco o cało
kształcie zagadnień, którymi zajmują się geodeci. Niniejszy 
artykuł poświęcam więc jednemu tylko, być może najważ
niejszemu zagadnieniu stojącemu przed geodezją: pomiarom 
kraju. 

Na całym obszarze kraju, jak Polska długa i szeroka, można 
tu j ówdzie dostrzec dominujące nad okolicą strzeliste piramidy 
drewniane, zbudowane na pozór z chaotycznego rusztowania 
belek, wysokie od kilku do przeszło pięćdziesięciu metrów. Te 
piramidy, zwane zależnie od wysokości sygnałami albo wieżami 
triaiilgulacyjnymi, - to warsztat pracy inżyniera geodety. 

Jest rzeczą oczywistą, że tak wielkie gospodarstwo, jakim 
jest terytorium państwowe, musi być dokładnie pO'mierzone, 
zinwentaryzowane, pokryte siecią utrwalonych znaków pomia
rowych, odwzorowane na szczegółowych mapach. Prace w tym 
kierunku są przeprowadzane od dawna we wszystkich krajach, 
ale w miarę upływu czasu podejmuje się je na nowo, bądź 
ze względu na konieczność aktualizacji i uzupełnień, bądź na 
większe wymagania tyczące się dokładności pomiarów. 

Po odzyskaniu niepodległości kraju, przed geodezją polską 
stanęło odpowiedzialne zadanie: pomiar terytorium oraz spo
rządzenie dokładnej mapy Polski w nowych granicach. Do 
realizacji tego zadania został powołany Główny Urząd Pomia
rów Kraju (obecnie Centralny ·Urząd Geodezji i Kartografii) 
wraz z podległymi mu przedsiębiorstwami. 

Oczywiście, założenie tej tzw. "geodezyjnej osnowy kraju" 
nie da się wykonać w ciągu jednego sezonu. Wszak pomiary 
kraju to kompleks różnorodnych problemów, teoretycznych 
i praktycznych, rozwiązywanych przez setki zespołów tereno
wych oraz liczne biura, pracownie, kreślarnie itd. Nie sposób 
byłoby w jednym artykule opisać przebieg tych wszystkich 
prac. Oto jedne zespoły zajmują się niwelacją, inne wyko
nują tzw. poligonizację, jeszcze inne przeprowadzają pomiary 
triangulacyjne, astronomiczne, magnetyczne itd. 

Na przykładzie triangulacji, najbardziej złożonego i wyma
gającego najwięcej zbiorowego wysiłku procesu, postaram się 
opisać pracę geądety, trudną i odpowiedzialną, ale jednocześnie 
jakże urzekającą swym rozmachem, charakterem pionierskim, 
a także urokiem włóczęgi i krajoznawstwa. 
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Triangulacja, której nazwa pochodzi od łacińskiego wy
razu triangulum, tj. trójkąt, polega na pokryciu mierzonego 
obszaru siecią trójkątów. Wierzchołki tych trójkątów utrwala 
się w terenie za pomocą słupów wkopanych w ziemię, a na
stępnie dokonuje się pomiaru kątów i boków. Podstawowy 
aparat rachunkowy, służący do ostatecznego wyliczenia ele
mentów każdego trójkąta stanowi trygonometria. Ale jakkolwiek 
.zasada triangulacji jest niezwykle prosta, boć niemal w nie-

Rys. l. Wieża triangulacyjna stała, wysokość około 50 m. 
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zmieniOlilej postaci stosowana już od przełomu XVI i XVII w., 
to jej realizacja stanowi przedsięwzięcie nielada. Co inneg<> 
przecież narysować na arkuszu papieru niewielki trójkąt, a na
stępnie zmierzyć jego kąty i boki kątomierzem i linijką, wiele 
trudniej natomiast wytrasować w terenie gigantyczny trójkąt, 
pomierzyć długości jego kilkudziesięciokilometrowych boków 
oraz jego kąty. 

Wszak każda okolica obfituje w rozliczne szczeg6ły kraj
obrazu, jak wzgórza, wysokopienne lasy, większe osiedla, wody, 
bagna itp., które dla pomiarowców stanowią przeszkodę nieraz 
nie do pokonania. 

W jaki sposób zatem zabrać się do dzieła? Od czego zacząć? 
Otóż całokształt prac nad zakładaniem państwowej sieci 

triangulacyjnej można podzielić na parę etapów, które prze
biegają w następującym porządku: l) projekt sieci, 2) wywiad 

Rys. 2. ObserwatOT na stanowisku przy instrumencie uniwersalnym 
Wild T3 

w terenie, 3) stabilizacja punktów i budowa wież, 4) obserwa
cje i pomiary uzupełniające oraz 5) obliczenia. 

Omówimy je kolejno. 
Wszelkie prace geodezyjne- przed ich rozpoczęciem - są 

dokładnie wyreżyserowane w pracowniach projektowych. Pro
jekt sieci triangulacyjnej sprowadza się do wytrasowania pod
stawowych łańcuchów trójkątów. Stanowią one coś w rodzaju 
szkieletu. Następnie zagęszcza się luki powstałe między tymi 
łańcuchami siecią trójkątów mniejszych. Zależnie od roli, jaką 
dany łańcuch lub sieć odgrywa w całokształcie triangulacji, 
mówimy o punktach triangulacyjnych I-go, II-go, III-go i IV-go 
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rzędu, przy czym długości boków I-go rzędu sięgają 30-40 km, 
:zaś IV -go rzędu wynoszą kilka km. 

Po ustaleniu ostatecznych założeń geometrycznych, odno
szących się do stopnia zagęszczenia sieci, operat dzieli się mię
dzy pracownie, które projektują położenia pU!Ilktów na arku
szach map w skali l : 100 000 oraz l : 300 000. Wykonanie robo
<:zego projektu na mapie to prawdziwa łamigłówka. Należy 
bowiem podobierać przyszłe wierzchołki trójkątów tak, ażeby 
w przybliżeniu zachowane były przepisowe długości boków 
a kształt trójkątów nie wiele odbiegał od trójkąta równobocz
nego, jednocześnie zaś żeby ich usytuowanie w terenie zezwo
liło na wzajemną widoczność każdych dwóch punktów le
żących na krańcach każdego boku. Spróbujcie wykonać takie 
ćwiczenie na jakiejkolwiek ma~pce, a zobaczycie ile cierpliwo
ści potrzeba, żeby utrafić na najlepsze rozwiązanie. Ale zapy
tacie, czy może być mowa· o zachowaniu wzajemnej widocz
ności; przecież nie zawsze, stojąc w jakimś punkcie terenu, 
zdołamy dojrzeć kilka innych punktów uprzednio obranych 
z mapy, oddalonych o kilometry. 

Otóż obserwacje triangulacyjne prawie nigdy nie są wyko
nywane z ziemi; najczęściej prz:eprowadza się je za pomocą 
instrumentu kątomierczego ustawionego na wieży. 

/Możność wzniesienia wierzchołka trójkąta o kilkadziesiąt 
metrów nad ziemię stanowi ułatwienie dla projektanta, ale 
musi on dla każdego punktu podać wysokość wieży, jaką na
leży w danym miejscu pobudować, aby zapewnić widoczność. 

W rezultacie jedną z czynności przy projektowa..--riu sieci 
jest wykreślenie profilu terenu wzdłuż liillii łączącej wierz
chołki każdego z trójkątów. Wymaga to dobrej znajOliilości 
o:zmaczeń mapy oraz umiejętności plastycznego widzenia 
ukształtowania pionowego i 1pokr!ycia terenu. iPonadto l:przy 
projektowaniu trójkątów o dużej powtierzchni zachodzi po
trzeba uwzględillienia wpływu zakrzywienia powierzchni Ziemi. 

Jednak mimo stosowania różnych wybiegów, zachodzą 
przypadki, że w żaden sposób nie można zapewnić widoczności; 
oś celowa na przykład napotyka na swojej drodze wysokopien
ny las. Wtedy projektant decyduje się z ciężkim sercem na za
projektowanie tzw. przecinki, to jest zarządza na określonym 
odcinku wycięcie kilkunastometrowej uliczki. Z drugiej jednak 
strony unika się projektowania zbyt wysokich wież ze względu 
na ich kosztowność. Słowem, projektant musi uwzględniać nie 
tylko warunki geometryczne, ale jednocześnie winien dbać 
o jak najbardziej ekonomiczne rozwiązanie projektu. 
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Dotąd mówiliśmy o projektowaniu punktów, na których zo
staną wykonane obserwacje kątowe. A co z pomiarami linio
wymi? - zapytacie. Wszak znajomość samych tylko kątów nie
wystarcza do obliczenia pozostałych elementów trójkąta. 

Rys. 3. Zakładanie tzw . .. ekranu" 
za sygnałem triangulacyjnym IV 

rzędu 

Pomierzenie długości wszyst
kich boków sieci byłoby zbyt 
uciążliwe, nieraz wprost nie-
wykonalne, a przede wszystkim. 
zbyteczne. Jeżeli znamy dłu
gość jednego z boków trójkąta 
oraz jego kąty, to na mocy 
wzorów trygonometrycznych 
możemy obliczyć pozostałe boki 
oraz powierzchnię. Zatem w pro
jekcie sieci triangulacyjnej na
leży zaznaczyć bok, którego 
długość zostanie z bardzo wiel
ką dokładnością pomierzona 
w "naturze". Bok taki w języ
ku geodetów nosi nazwę bazy. 
Oczywiście baza winna prze
biegać w terenie płaskim i po
zbawionym większych prze
szkód. 

Ze względu na narastanie 
błędów, wynikających z obli
czeń, jedna baza może "obsłu
żyć" tylko pewną liczbę trójką
tów; w niezbyt odległym są
siedztwie obiera się następną 
bazę itd. 

W ten sposób kończy się etap pierwszy; plik map z wy
kreślonym projektem sieci, trójkątami, bazami i wysokościa
mi przyszłych wież zostaje przekazany grupom wywiadu. 

Wywiad triangulacji to jedna z najbardziej urozmaico
nych i emocjonujących prac polowych w geodezji. Jej zada
niem jest ostateczne zatwierdzenie projektu sieci. Jak już 
wiemy, projektowanie odbywa się w pracowni. Inżynier nie 
penetruje terenu, lecz ma przed sobą jego wyobrażenie na ma
pie. Tymczasem mapa może się okazać miejscami przestarzała. 
Tu bowiem zagajnik stał się dorosłym lasem, tam pobudowano 
osiedle, wyrosły kominy cegielni itp. Zachodzi konieczność 
wyjazdów na zaprojektowane punkty i sprawdzenia wszyst
kiego na miejscu. 
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Zatem czy punkt A jest widoczny z punktu B i czy nie by
łoby lepiej przenieść punktu X na sąsiednie wzgórze, czy za
projektowana wieża Y nie będzie zbyt wysoka, bo otaczający 
to miejsce las został wypalony? 
Aby odpowiedzieć na te pyt3.
nia jadą wywiadowcy w te
ren. Każdą grupę wyposażono 

w auta polowe i motocykle, 
w zestaw składanych drabin, 
przypominających drabiny stra
żackie, flagi biało-czerwone, wie
chy oraz rozmaity sprzęt tere
nowy. Po zakwaterowaniu się 
w okolicy objętej akcją, wywia
dowcy przystępują do szturmu. 

Oto zadanie " ... rozbić obozo
wisko na wzgórzu 225 w pobli
żu wioski Iksowo, rmstawić 
drabinę wywiadowczą i spraw
dzić widzialność sąsiednich sze- · 

ściu punktów ... " Brną więc mo- ,~~~&~~~;~~!~ 
tocykliści ku <awyTffi punktom, ~ 
oznaczonym na mapie, przy
bywszy na miejsce wznoszą 
wielometrowe tyki uwieńczo
ne czerwono-białym proporcem. 
Nieco później, zawieszony gdzieś 
u szczytu drabiny wywiadowca, Rys. 4. Prz0nośna w 1eza trian
wypatruje we wskazanych kie- gulacyjna - wysokość okolo 25m. 
runkach owych sygnałów. 

Jeżeli projekt nie zawierał omyłek i nie zaistniały jakieś 
nieprzewidziane przeszkody terenowe, wówczas może tylko to 
i owo wypadnie zmienić, tu przesunąć stanowisko o kilkadz ie
siąt metrów, tamtą wieżę nieco podwyższyć, albo usunąć kę
pę drzew, które ją zasłaniają itp. 

W przeciwnym razie dopóty trzeba manewrować, dopóki 
drogą kolejnych przybliżeń nie osiągnie się najekonomiczniej
szego rozwiązania przy jednoczesnym spełnieniu warunków 
geometrycznych narzuconych przez projekt. Powodzenie wy
wiadu w triangulacji nie zależy tylko od kaprysów terenu; 
może właśnie najwięcej od przedsiębiorczości ekipy i jej kie
rownika - czy jest doświadczonym terenowcem, czy posiada 
wyczucie odległości i czy ma "śpiczaste" oko - jak żartobli
wie nazywają geodeci dobrych obserwatorów. 
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Pomyślne wykonanie wywiadu na danym stanowisku uwień
czone jest wystawieniem słomianej wiechy w miejscu, w któ
rym ma stanąć wieża; zazwyczaj przytwierdza się ją u szczy
tu drzewa, na wysokiej żerdm itp. Pozostaje ostatnia czynność: 
zatwierdzenie projektu przez wykreślenie na mapie ostatecz
nego kształtu sieci trójkątów. Po czym ekipa zwija obóz i uda
je się na następne stanowisko. 

JAN KASZA- Ruda śląska 

KASTOR - GWIAZDĄ SZEŚCIOKROTNĄ 

Dwie najjaśniejsze gwiazdy w Bliźniętach nazywają się 
Kastor i Polluks. Odległość między nimi na sferze niebieskiej 
wynosi 41/2°, przy czym Kastor znajduje się w kierunku pół
nocno-zachodnim. Chociaż Kastor nosi w Rocznikach Astro
nomicznych nazwę alfa Bliźniąt a Folluks beta Bliźniąt, nie 
należy z tych ozna,czeń wyciągać wniosku, jakoby Kastor był 
gwiazdą jaśniejszą od Polluksa. Kasrtor bowiem posiada ja
sność · okrągło 2m, natomiast Folluks jest od niego 21/2 razy ja
śniejszy, posiada więc jasność ok. 1m. Jest to jeden z wyjąt
ków łamiących regułę, że przez alfa oznacza się najjaśniejszą 
gwiazdę w danym gwiazdozbiorze. 

Dr Otto S t r u v e, z Obserwatorium Astronomicznego Uni
wersytetu Kalifornijskiego, ogłosił przed niedawnym czasem 
artykuł w "Sky and Telescope" na tema:t osobliwości Kastora, 
który obecnie znany jest jako gwia:zJda sześciokrotna. 

Znajdujący się w odległości 44 lat światła system Kastora 
składa się z dwóch spektroskopowo podwójnych gwiazd Ka
stor A (alfa1 Geminorum) oraz Kastor B (alfa2 Gemi11orum}, 
naokoło których obiega gwiazda podwójna zaćmieniowa Ka
stor C, posiadająca swoje własne oznaczenie YY Geminorum. 

Kastor A i B są gwiazdami o zabarwieniu niebieskim, obie
gającymi się wzajemnie w ciągu 346 lat ziemskich. Po odkry
ciu ich charakteru podwójności przez B rad l e y'a i P o u n
d a w roku 1719, obiegły one dotychczas dopiero 5/s swej orbi
ty eliptycznej. średnia odległość gwiazd od siebie wynosi 75 
jedn. astronomicznych (mniej więcej podwójna odległość Słoń
ca od Plutona); . obecna pozorna odległość kątowa obu tych 
gwiazd od siebie wynosi ok. 3". Kastor A posiada jasność łącz
ną 2.0m i składa się z dwóch składników, których masy wyno
szą 3.0 .wzgl. 0.2 mas Słońca, obiegających się wzajemnie 
w ciągu 9.2 dni; szybkość jaśniejszego z nich wynosi 12 km 
na ~.ektmdę. 
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Kastor B wykazuje 'asność łączną, wynoszącą 2.8m i skła
da się z dwóch pojedynczych gwiazd, których masy wynoszą 
2.0 wzgl. 0.4 mas Słońca; jaśniejszy składnik obiega swego 
ciemnego towarzysza w ciągu 2.9 dni, z szybkością 44 km na 
sekundę. l 

Kastor C jest tutaj najbardziej interesującym składnikiem. 
Przebiega on obecnie po eliptycznej orbicie punkt ciężkości 
systemu A-B, w pozornej odległości kątowej 72" (równa się 
to odległości, wynoszącej co naJmniej llJtJU jednostek astrono
micznych - odpowiada to przestrzeni, jaką przebywa światło 
w ciągu okrągło 6 dni). 

Kastor C przedstawia czerwoną gwiazdę zacmieniową 
o łącznej jasności gwiazdowej, wynoszącej 9.7m, której po
szczególne składniki obiegają się wzajemnie w ciągu 0.81 dnia 
i to w płaszczyźnie, która prawie dokładnie leży w kierunku 
promienia widzenia gwlazdy. Z tego powodu następują w jed
nym cyklu, wynoszącym 191/ 2 godzin za każdym razem dwa 
zaćmienia. 

Średnia połowa wielkiej osi obu składników Kastora C 
wynosi okrągło 2.800.000 km, czyli trochę więcej od siedmio
krotnej odległości Księżyca od Ziemi. 

Obie gwiazdy posiadają mniej więcej tę samą jasność 
i prawdopodobnie posiadać będą również tę samą barwę, wiel
kośt· i masę. Przypuszcza się, iż masy każdego z tych składni
ków wynoszą O. 7 mas Słońca. 

Na szczególne podkreślenie zasługuje rezultat, osiągnięty 
przy tej sposobności przez astronomię obserwacyjną, która 
stwierdza, że przynajmniej jeden ze składników Kastora C wy
kazuje na swojej powierzchni ożywioną działalność plamo
twórczą. Wydaje się, jak gdyby plamy te ukazywały się i za
nikały w nieregularnych odstępach czasu. 

(Wg "Sky and Telescope"). 

ANDRZEJ WROBLEWSKI - Warszawa 

Z TAJEMNIC MARSA 

.Mars jest najbardziej interesującą i najlepiej zbadaną 
planetą spośród planet naszego układu słonecznego. Zadna 
inna planeta nie stała się przedmiotem tylu badań i obser
wacji, nie wywołała tylu hipotez i zażartych dyskusji; o żad
nej innej planecie nie napisano też tylu mniej lub więcej 
poważnych prac. Już w starożytności M.3.rs zwracał na siebie 
uwagę barwą czerwoną, przypominającą krew czy łuny 
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pożarów, która zjednała mu nazwę boga wojny. W czasach 
nowoczesnych nazwa ta znalazła nieoczekiwanie uzasadnienie. 
Mars bowiem rozpętał wśród astronomów prawdziwą wojnę. 
Przyczyną jej wybuchu było odkrycie w 1877 r. przez G. V. 
s· c h i a p ar e l l e g o (1835-1910) kanałów marsowych. Pa
ijonujące są dzieje tej blisko stuletniej wojny o wyJaśnienia 
zagadek Marsa. Brało w niej udział tysiące uczonych. Cho
ciaż zagadnienie kanałów Marsa zostaŁo wyjaśnione, walka 
nie ustała, przeniosła się tylko na inne pola bitewne. Dziś 
w kwestii Marsa zabierają głos nie tylko astronomowie, ale 
również fizycy, chemicy, biologowie i geologowie. Główną 
przyczyną obecnych sporów jest zagadnienie życia na Marsie. 

W bieżącym roku nastąpi niezwykle dogodne do obserwacji 
zbliżenie Marsa do Ziemi. Walka o wyjaśnienie tajemnic 
Marsa przybierze znów na sile. Wydaje się słuszne przypom
nienie czytelnikom dotychczasowych dziejów tej walki. 

Z cyklu artykułów, który ukaże się na łamach "Uranii", 
poruszone będą najciekawsze zagadnienia dotyczące Marsa. 
Cykl nie będzie jednak stanowił systematycznego wvkładu 
obecnego stanu wiedzy o Marsie. Zestawienie ogólnych 
wiadomości o Marsie mogą czytelnicy znaleźć w artykule K. 
Rudnickiego (Urania 1954 r., Nr 6). 

~anały Marsa 

Odkrycia kanałów na powierzchni Marsa dokonał w czasie 
wielkiej opozycji 1877 roku włoski astronom G. V. Schiapa
relli. Zauważył on na tarczy Marsa wiele cienkich, prostoli
niowych ciemnych linii przecinających w różnych kierunkach 
lądy Marsa 1. Utwory te Schiaparelli nazwał kanałami (p'o 
włosku- canali). 

Wydłużone podobne do kanałów utwory były już przedtem 
niejednokrotnie obserwowane przez różnych obserwatorów; 
niektóre z nich zauważył już W. H er s c h e l (1738-1822) . 
Również nazwa "canali" nie była po raz pierwszy użyta przez 
Schiaparellego, już bowiem w 1859 r. posługiwał się nią A. 
S e c c h i (1818-18/8). Nikt jednak z poprzedniKów ::,~.;,!id.
parellego nie widział takiej ilości kanatów, ani też nie zwrócił 
uwagi na ich niezwykłą prawidłowość, dlatego też Schiapa
rellego uznano za właściwego ich odkrywcę. 

Obserwacje Schiaparellego wielokrotnie przewyższały do-

1 Zgodnrie z tradycją, jasne obszary na powierzchni Marsa nazywa 
ii.~ lądami, ciemne zaś - morzami. 
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kładrrością wszystkie poprzednie badania. Luneta, którą się 
posługiwał, miała wprawdzie średnicę zaledwie 21 cm, jednak 
przejrzystość włoskiego nieba i niezwykle ostry wzrok Schia
parellego pozwoliły mu dostrzec na tarczy Marsa wiele no
wych, nieznanych szczegółów. Już pierwsza mapa Marsa ze
~>tawiona przez Schlaparenego na podstawie jego obserwacji 
z roku 1877 obfitowała w szczegóły, ale nie zawierała jeszcze 
kanałów. Mapa ta była sporządzona na podstawie dokładnych 
pomiarów mikrometrycznych. Schiaparelli opracował nową 
nomenklaturę opartą na mitologii i historii starożytnej, igno
rując zupełnie używane dotąd nazwy. Na tej pierws7.ej mapie 
widoczne były tylko nieregularne, często wykrzywione, wy
dłużone utwory. Już jednak w kilka miesięcv po momencie 
największego zbliżenia Marsa do Ziemi w r. 1877, Schiaparelli 
r:mienia technikę rysowania. Wydłużone, nieregularne utwory 
zastępuje stopniowo prostymi liniami. W 1881 r. rysuje on 
kanały już jako dokładnie prostoliniowe prawidłowe utwory. 

Ogółem Schiaparelli zauważył na tarczy Marsa 113 kana
łów. Pokrywały one lądy Marsa niby siatką pajęczą. Ciemne 
plamy w miejscach skrzyżowania się kanałów nazwane zostały 
jeziorami. Zdumiewająca była wielkość kanałów : niektóre 
z nich ciągnęły się na przestrzeni prawie 6000 km przy sze
rokości do 200 km. Barwa kanałów i jezior była podobna do 
barwy mórz. 

Kanały nie znajdowały na Ziemi odpowiedników zarówno 
pod względem wielkości jak i prawidłowości. Schiaparelli na
dając tajemniczym utworom miano kanałów nie chciał suge
rować, że mogą być one wykon.'llle sztucznie przez jakieś 
istoty. Słowo "canali" posiada bowiem w języku włoskim dwa 
znaczenia: naturalne przesmyki czy przetoki, oraz sztucznie 
wykonane kanały. Jednak niezwykłe cechy kanałów sprawiły, 
że powszechnie zaczęto je uważać za dzieło istot rozumnych. 
Opinia ta zwolna przeniknęła także do świata uczonych i w ro
ku 1895 Schlaparelli wyraził w swej pracy pogląd, że kanały 
to sieć irygacyjna, stworzona przez mieszkańców Marsa w celu 
nawodnienia pustyń marsowych. 

Po odkryciu Schiaparellego również i inni astronomowie 
zauważyli kanały. Na ogół wszyscy obserwatorzy byli między 
»obą zgodni co do największych kanałów. W przypadku mniej
~>r.ych jednak zdarzało się, że różni obserwatorzy widzieli je 
w różnych miejscach i poszczególne spostrzeżenia trudno było 
ze sobą powiązać. Tłumaczono ten fakt tym, że kanały znaj-
4ują się na granicy widzialności i obserwator w zależności 
od warunków zwraca uwagę na odmienne szczegóły. 
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W roku 1881 Schiaparelli dokonał jeszcze jednego niezwy
kłego odkrycia. Okazało się mianowicie, że niektóre kanały 
obserwowane przez nic;5o w czasie poprzedniej opozycji jako 
pojedyncze proste linie, rozdwoiły się. Odległość składowych 
rozdwojonego kana.łu była stała, przy tym samo rozdwajanie 
okazało się zjawiskiem sezonowym i występowało tylko w nie
których kanałach. Wkrótce i inni obserwatorzy dostrzegli roz
dwajanie się kanałów. 

Odkrycie Schiaparelliego miało duże znaczenie dla astro
nomii. Ludzkość zaczęła się interesować astronomią. Mnożyły 
się tysiące fantastycmych pomysłów podróży mk:lzvuhnet::lr
nych i sposobów porozumienia się z mieszkańcami Marsa. Na 
tym powszechnym zainteresowaniU si_ę astronomia 7'~S 1 ;;:a1a 
nauka, gdyż powstało wiele -nowych obserwatoriów. Między 
innymi wielki milioner amerykański Y e r k e s ufundował 
w 1892 r. obserwatorium z największym na świecie refrakto
rem, a P. L o w e l l (1855-1916) zbudował w 1894 r. w Ari
zonie specjalne obserwatorium do badal1 M1arsa. Sam Lowell 
stał się najgorliwszym zwolennikiem poglądu, że kanały są 
dziełem istot rozumnych. Obserwatorium Lowella stało się 
wkrótce centralnym cśrodkiem badań kanałów. Po opozycji 
1909 roku znano tam już przeszło 700 kanałów. Poznano także 
dokładniej ich własności. Okazałą się, że kanały nie są zawsze 
jednakowo wyraźnie widoczne. Na tej półkuli Marsa, na której 
w danej chwili panuje zima, kanały nie są widoczne. Z na
staniem wiosny, kiedy zaczyna topnieć pokrywa lodowa na 
biegunie Marsa, stają się widoczne kanały położone najbliżej 
bieguna. Następnie stopniowo pojawiają się kanały w strefach 
leżących dalej od bieguna, aż wreszcie widoczne stają się 
kanały w strefie równikowej. Wkrótce zaczyna się proces 
odwrotny: znikania kanałów. Zjawisko to również rozpoczyna 
się od obszarów biegunowych, a ostatnie znikają kanały w stre
fie równikowej. Taki przebieg zjawiska sugerował, że widocz
ność kanałów jest uwarunkowana przez przepływ jakiejś sub
stancji np. wody z topniejących czapek polarnych. 

W oparciu o te zjawiska Lowell stworzył piękną teorię 
tłumaczącą zagadkę kanałów. W suchym i pustynnym klimacie 
Marsa woda jest niezwykle rzadką i cenną substancją. Jedyne 
miejsca, gdzie zbiera się ona w dużych ilościach to bieguny 
planety, na których tworzą się pokrywy lodowe. Na pustyn
nych obszarach Marsa rosrue rosnnnvsc, ktoreJ wegetacJa Jest 
uzależniona od obecności wody. Kiedy więc na wiosnę czapka 
polarna zaczyna topnieć i woda z niej dochodzi do obszarów 
podbiegunowych odżywa rosnąca tam roślinność. Lowell wyo-
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brażał sobie, że woda jest rozprowadzana kanałami sztucz
nymi do tego celu wykonanymi przez istoty rozumne zamie
szkujące Marsa. Vv miarę przemieszczania się fali wodnej do 
równika odżywa roślinność rosnąca w pobliżu kanału i kanał 
staje się wyraźnie widoczny. Lawell obliczył now"t szybkość 
przemieszczania się fali wodnej w kanale na 3.4 h:m'godz. Jego 
zdaniem kanały służą również do doprowadzania wody do 
jezior (punktów przecięcia się kanałów), które są jakby mia
stami zaludnionymi przez mieszkańców Marsa. Teoria Lawella 
pięknie tłumaczyła wszystkie ,własności kanałów, wymagała 
jednak przyjęcia, że na Marsie żyją jakieś istoty rozumne. 
Teoria ta zyskała wielu zwolenników, jeszcze więcej jednak 
przeciwników. 

Wspomnieliśmy już przedtem, że często różni obserwatorzy 
widzieli kanały w różnych miejscach. Niektórzy astronomowie 
rysowali też kanały inaczej niż Lawell i Schiaparelli. Powstał 
więc pogląd, że kanały takie. iak ie rysuią ci dwai astronomo
wie, są tylko złudzeniem optycznym. Już w 1879 roku, a więc 
zaledwie dwa lata po odkryciu Schiaparellego, znany obser
wator Gr e e n wygłosił pogląd, że kanały są tylko zbiorowi
skiem. drobnych plam, znajdujących się na granicy widzial
ności. Pogląd, że geometryczna siatka kana.łów na Marsie jest 
złudzeniem optycznym, zyskiwał sobie odtąd coraz więcej zwo
lenników. Wielu obserwatorów zwracało uwagę na fakt, że ka
nały są znacznie lepiej widoczne przez mniejsze instrumenty 
aniżeli przez większe. Na przykład E. E. B ar n ar d (1857-
1923), obserwując Marsa przez wielki 92 cm refraktor obser
watorium Licka nie widział w ogóle kanałów. Włoski astronom 
V. Cer u l l i zwrócił uwagę na fakty śwladczące, jego zda
niem, o iluzoryczności kanałów. Niezależnie bowiem od pozor
nych rozmiarów tarczy Marsa, w dogodnych i niedogodnych 
or;ozycjach, kanały rysowane przez Schiaparellego miały zaw
sze te san1e rozmiary. Wobec tego geometryczna siatka kana
łów jest złudzeniem optycznym polegającym na podświado
mym łączeniu przez oko drobnych, ledwo dostrzegalnych 
szczegółów w linie proste. Podobne zjawisko możemy obser
wować np. patrząc z dużej odległości na gazetę: nie widzimy 
wówczas poszczególnych liter a wiersze wydają się nam linia
mi prostymi. W celu potwierdzenia swych poglądów Cerulli 
wykcnał ciekawe doświadczenie. Sporządził mianowicie rysu
nek Marsa bez kanałów, zaznaczając na nim szczel!óły widzia
ne przez wszystkich astronomów a więc: kilka jezior, 
mórz i drobnych nieregularnych plamek w miejscu kana!ow. 
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Tak wykonany rysunek ustawił w klasie szkolnej przed ucz
niami i polecił go przerysować. Okazało się, że uczniowie sie
dzący na dalszych miejscach, z których rysunek był już trud
no dostrzegalny, narysowali kanały i to w tych miejscach, 
w których rysowali je zwolennicy kanałów. Doświadczenie to 
było następnie wielokrotnie powtarzane przez E v a n s a, 
M a u n d er a i S. N e w c O· m h a (1835-1909). N :J. icir'kaw
szy był wynik próby Newcomba. Zaprosił on mianowicie kil
kunastu wybitnych badaczy Marsa i poprosił o możliwie naj
dokładniejsze przerysowanie wzoru, który był ustawiony w du
żej odległości przed salą tak, że szczegóły zacierały się. Na 
rysunku wzorcowym zamiast kanałów byty narysowane gru
py drobnych plamek. Okazało się, że wszyscy astronomowie, 
nawet ci, którzy nigdy nie widzieli na Marsie kanałów (np. 
Barnard) narysowali je w tych właśnie miejscach, gdzie wi
dzieli je Schiaparelli i Lowell. Doświadczenia te poważnie 
przemawiały za poglądem~ że kanały są złudzeniem optycznym. 

W alka o kanały na Marsie przybrała szczególnie ostry cha
rakter po opozycji 1909 roku, podczas której Lawell ze swymi 
współpracownikami odkrył ponad 200 nowych kanałów. Nie 
zważając na wyniki doświadczeń i zarzuty przeciwników zwo
lennicy kanałów uparcie twierdzili, że widzą je na powierz
chni Marsa zupełnie wyraźnie. Gdy jednak do przeciwników 
geometrycznej siatki kanałów przyłączył się astronom fran
cuski A n t o n i a d i losy walki powoli zaczęły się przesądzać. 
Antoniacli początkowo obserwował Marsa przy pomocy małe
go, zaledwie 22 cm refraktora. Widział on wtedy i rysował 
wiele kanałów, opracował nawet wspólnie z K. F l a m m ar i o
n e m (1842-1925) mapę Marsa, na której wiele z mch umie
ścił. Focząwszy jednak od 1909 roku obserwował on Marsa 
przez wielki 83 cm refraktor obserwatorium w Meudon. lVIi
mo tego, że rysunki Antoniadiego zawierają mnóstwo drob
nych i ledwie uchwytnych szczegółów nie ma na nich ani śla
du geometrycznej siatki kanałów. Na miejscu kanałów Anto
niacli widział zawsze tylko zbiorowiska drobnych .nieregular
nych, czasem wydłużonych utworów. Na podstawie swych 
obserwacji Antoniacli doszedł do wniosku, że kanały mają pod
stawę realną, jednak ich geometryczna siatka jest złudzeniem. 
Do podobnych wniosków doszli i inni astronomowie pr.'lCUJą

cy za pomocą dużych narzędzi, między innymi G. E. H a l e 
(1859-1938), z obserwatorium na Mount W11son (:l5U cm re
fraktor). 

Zwolennicy Lawella jednak nie ustępowali. Wysunęli oni 
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nowe argumenty: mianowicie, wskutek zwiększonego wpływu 
falowania powietrza duże instrumenty są mniej przydatne do 
obserwacji planet niż mniejsze; dlatego też przez większe na
rzędzia trudno jest zauważyć delikatną siatkę kanałów. Spór 
wydawał się więc na razie nierozstrzygnięty. 

Podczas niezwykle dostępnej opozycji z roku 1924 spór 
znów przybrał na sile. V. M. S l i p h er (po śmierci Lawella 
kierownik jego obserwatorium), T rum p l er z obserwato
rium Licka i inni, znów widzieli i rysowali kanały. Natomiast 
Antorn.iadi, B 1ł!l d e 1t, V a n B i e s b r o e ck i inni nie wi
dzieli kanałów, mimo iż pracowali przy dużych narzędziach. 
Spór miała rozstrzygnąć fotografia. 

Próby fotografii Marsa były przeprowadzane już podczas 
poprzednich opozycji przez Uowella, a także w Pułkowie 

przez G. A. T i c h o w a. Podczas opozycji 1924 roku fotogra
fowali Marsa Slipher i Trumpler. N a otrzymanych przez 
nich zdjęciach rzeczywiście widoczne były niektóre kanały . 
Na mapie opracowanej na podstawie zdjęć Trumpler zamie
ścił ponad 100 kanałów. Nie wszystkie z nich miały jednak 
wygląd cienkich, prostych linii : zdarzały się kanały mniej 
lub więcej wykrzywione i nieregulame. Wiadomo jednak, że 
fotografia znacznie ustępuje obserwacjom wizualnym, jeśli 
chodzi o dostrzeganie drobnych szczegółów. Przv ekspQzvci1 
trwającej kilka minut, masy powietrza, na drodze promienia 
świetlnego do obiektywu, znajdują się w ciągłym ruchu. Wsku
tek tego falowania obraz na kliszy jest nieco rozmyty i zare
jestrowanie w ten sposób drobnych szczegółów staje się nie
możliwe. Oko ludzkie natomiast może w ułamkach sekundy, 
w których atmosfera jest spokojna, zauważyć i zapamiętać 
wszystkie delikatne. szczegóły. Tak więc obserwacje fotogra
ficzne mogły tylko potwierdzić to, na co się zresztą zgadzali 
przeciwnicy kanałów, a mianowicie, że mają one podstawę 
realną, że na miejscu każdego z nich znajdują się grupy pla
mek o tendencji do układania się w wydłużone pasma. 

Ostateczny cios geometrycznej teorii kanałów zadał Anto
niadi w roku 1926. W pracy wydanej w tym roku udowodnił 
on, że geometryczna siatka kanałów jest sprzeczna z prawami 
perspektywy i dyfrakcji światła. Tym samym sprawa kanałów 
została rozwiązana - zakończył się wieloletni spór. 

Jak można więc sformulować obecny stan poglądów na 
kanały Marsa? Jest rzeczą niewątpliwą, stwierdzoną przy po
mocy fotografii i obserwacji wizualnych, że charakterystyczną 
cechą ukształtowania powierzchni Marsa jest układanie lsię 
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drobnych plamek w wydłużone utwory. Przy obserwacjach 
przez duże lunety, wszystkie drobne szczegóły na powierzchni 
Marsa są dokładnie widoczne, natomiast przy obserwacji ma
łymi lunetami oko łączy bliskie siebie szczegóły w linie proste. 
Jeśli więc pod nazwą "kanały" rozumieć proste geometryczne 
linie, to takie na Marsie nie istnieją, jeśli natomiast nazywa(~ 
tak nieregularne, wydłużone, składaiące sie z drobnvrh plam 
utwory, to kanały istnieją. Oczywiście, własności kanałów, ich 
stopniowe pojawianie się i znikanie, jest ZJawiskiem realnie 
występującym. O współczesnej interpretacji kanałów będzie 
jeszcze mowa w artykule o roślinności na Marsie. 

ANDRZEJ MARKS- Warszawa 

SZTUCZNY SATELITA ZIEMI 

(Część II) 

Ostatnim osiągnięciem w dziedzinie budowy sztucznych 
księżyców Ziemi będzie ·niewątpliwie budowa takiego sztucz
nego satelity, wewnątrz którego będzie mogła przebywać za
łoga ludzka. Na razie realizacja takiego projektu, który prze
ciwstawiłby się projektom małych i efemerycznych satelitów, 
omówionych w pierwsz.ej części artykułu, jest ijeszcze nie
możliwa. Niemniej jednak już obecnie prowadzone są rozwa
żania teoretyczne, jakim warunkom będzie musiał odpowiadać 
sztuczny satelita z załogą ludzką i jak on będzie zbudowany. 

Przede wszystkim taki sztuczny księżyc będzie musiał po
siadać hermetycznie zamknięte pomieszczenie, w którym mo
głaby przebywać załoga i w którym będzie można zgromadzić 
powietrze, niezbędne do oddychania przebywających tam ludzi. 
Zużyte powietrze będzie się regenerować przez usuwanie z niego 
dwutlenku węgla za pomocą odpowiednich związków chemicz
nych, jak też przez uzupełnianie powietrzem sprężonym w b•t
tlach, które będzie dowożone z Ziemi rakietami towarowymi. 
Tak samo sprawa zgromadzenia odpowiedniej ilości pożywie

nia i wody i ich przechowanie nie przedstawia obecnie trud
ności. 

Warto tu zauważyć, że obecnie okręty podwodne zanurzają 
się w głąb morza na okres czasu dłuższy niż miesiąc, a mimo 
to ich załoga spędza ten czas dość wygodnie, a więc można 
przyjąć, iż przynajmniej w ciągu takiego okresu czasu czło
wiek m<Jże przebywać w hermetycznej kabinie odciętej od 
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normalnego jego biologicznego środowiska. Do czynników two
rzących warunki ,.normalnego" życia załogi wewnątrz sztucz
nego satelity należy także problem utrzymania w jego wnę
trzu odpowiedniej temperatury. Na ogół błędnie mówi się, iż 
"w przestrzeni kosmicznej panuje temperatura. zera bezwzględ
nego" (-273°C), ale prawdą jest, iż nieogrzewany sztuczny 
satelita mógłby się oziębić do bliskiej bezwzględnemu zeru 
temperatury. Sprawa ogrzewania sztucznego księżyca nie 
przedstawia jednak też trudności i zostanie rozwiązana bądż 
przez zastosowanie pieca atomowego (stosu atomowego), bądż 
też przez ogrzewanie go ciepłem Słońca (na tej ostatniej drodze 
bardzo łatwo jest osiągnąć i regu~owac wewnątrz sztucznego 
satelity temperatury w przedziale od -76° C, +42° C). Stos 
atomowy lub promienie słoneczne będą także dostarczać energii 
niezbędnej do uruchomie111a szeregu urządzeń na sztucznym 
księżycu. Innym zagadnieniem, z jakim się zetkną mieszkańcy 
sztucznego sateli.ty, będzie to, iż nie będą oni odczuwać przy
ciągania Ziemi, a będą podlegać właściwie tylko przyciąganiu 
grawitacyjnemu przez samą konstrukcję sztucznego księżyca, 

które będzie, oczywiście, bardzo małe w porównaniu z przycią
ganiem ziemskim. Ten efekt jest oczywiście zupełnie zrozu
miały, o ile przypomnimy sobie warunek teoretyczny istnienia 
sztucznego, a także i naturalnego Księżyca, to jest zrównowa
żenie siły grawitacyjnego przyciągania przez Ziemię siły od
(:rodkowej powstałej z ruchu obiegowego wokół Ziemi (a więc 
te dwie siły jako równe i działające w przeciwnych kierunkach 
znoszą się i mieszkańcy wnętrza sztucznego satelity nie będą 
w praktyce odczuwali żadnej z nich). Taki, prawie zupełny 
brak ciążenia na sztucznym księżycu, może być na pierwszy 
rzut oka bardzo pociągający, ale okazuje się, iż może on bar
dzo skomplikować życie na sztucznym księżycu, a nawet, być 
może, wywrzeć szkodliwy wpływ na organizm jego mieszkań
ców. Aby więc uniknąć braku ciążenia, wprawi się sztucznego 
satelitę w ruch obrotowy, co spowoduje powstanie siły odśrod
kowej, która przy odpowiedniej szybkości obrotu będzie mogła 
zastąpić silę ciążenia grawitacyjnego. Pomysły zastosowania 
butów z wmontowanymi magnesami, za pomocą których można 
by poruszać się po stalowych częściach konstrukcji sztucznego 
księżyca, nie zastępują siły ciążenia czy siły odśrodkowej, gdyi
buty takie umożliwiają tylko - w zastępstwie nieobecnego 
tarcia - poruszanie się, a nie wprowadzają siły działającej na 
całe ciało człowieka, gdyż nie podleg~ ono działaniu s1ł magne
tycznych). 
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Budowa takiego sztucznego satelity przyniesie bardzo wiel
kie korzyści dla nauki i ży::ia praktycznego, gdyż umożliwi 
zbudowanie tam laboratorium fizycznego, w którym będzie 
można łatwo osiągać bardzo wysokie i bardzo niskie tempe
ratury, bada.ć zachowanie się ciał i przebieg różnych zjawisk 
fizycznych w absolutnej próżni i przy braku siły ciążenia. 
Stanie się też możliwe badanie pierwotnych promieni kosmicz
nych i wielu innych zjawisk, które na Ziemi jest niemożliwe 
do zrealizowania. Astronomia skorzysta wiele z budowy sztucz
nego księżyca, gdyż można będzie na nim zbudować obserwa
torium astronomiczne i radioastronomiczne, które będzie miało 
wobec braku atmosfery zkmskiej idealne warunki do przepro
wadzania obserwacji. Ze sztucznego satelity będą także mogli 
korzystać meteorologowie, gdyż da im to możność badania po
gody na dużych obszarach Ziemi, co udokładni służbę pogody. 
Sztuczny księżyc będzie można także wykorzystać do badań 
geofizycznych. Poza tym będzie można rozwiązać problem objęcia 
telewizją dużych obszarów Ziemi. Wreszcie sztuczny satelita 
będzie mógł być wykorzystany jako baza zaopatrzeniowa dla 
lotów międzyplanetarnych. Oczywiste jest, iż załoga sztucznego 
satelity narazi się na szereg niebezpieczeństw natury "kosmicz
nej". Na pierwszym miejscu jest wymieniane niebezpieczeń
stwo rozbicia sztucznego księżyca przez meteory, jednak wy
daje się ono nieistotne, gdyż prawdopodobieństwo niebezpiecz
nego zderzenia się z meteorem wyraża się stosunkiem: jedno 
zderzenie na 10 000 lat (wg S u b o t o w i c z a). O wiele bar
dziej groźne są promienie kosmiczne, które na dłuższą metę 
są zgubne dla organizmu ludzkiego (na Ziemi chroni nas od 
nich w poważnym stopniu atmosfera). Ograniczą one prawdo
podobnie czas pobytu załogi na sztucznym satelicie do kilku 
dni. Tak więc załoga badaczy kosmicznych będzie się co parę 
dni zmieniać. Od promieni kosmicznych można się co prawda 

• zabezpieczyć za pomocą pancerza ołowianego kilkumetrowej 
grubości, otaczającego część mieszkalną, ale wydaje się, iż ze 
względów technicznych nie da się tego zrealizować. O niebez
pieczeństwie związanym z istnieniem wokół Ziemi granicy 
Roche'a nie będę pisał, gdyż zostało ono omówione w paździer
nikowym numerze "Uranii" (z 1955 r.). 

Wreszcie na zakończenie: Jak taki duży (wydaje się, iż 

o masie rzędu przynajmniej kilkunastu, a raczej kilkudziesię
ciu ton), sztuczny księżyc będzie zbudowany? Uniesienie takiej 
dużej konstrukcji i umieszczenie jej na orbicie za pomocą jed
nej rakiety wielostopniowej wymagałoby rakiety (przy obec-
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nym stanie techniki w tej dziedzinie) o masie startowej rzędu 
przynajmniej setek tysięcy ton, co wydaje się niemożliwe do 
zrealizowania. A więc sztuczny satelita będzie musiał być bu
dowany "po kawałku", tzn. poszczególne części będą dostar
czone na orbitę (w określony punkt orbity) za pomocą wielu 
1:espołów małych rakiet wielostopniowych, a następnie po 
zgromadzeniu wszystkich części konstrukcyjnych (każda z nich 
będzie się zachowywać jak samodzielny sztuczny księżyc) zo
staną one zmontowane w jedną całość przez robotników 
w skafandrach próżniowych. 

Komunikacja między Ziemią a sztucznym księżycem będzie 
odbywać się za pomocą rakiet pasażerskich i towarowych, 
a droga do jego wnętrza będzie prowadzić przez system śluz. 
Wydaje się , iż to pierwsze sztuczne ciało niebieskie zostanie 
skonstruowane w ciągu najbliższych kilkudziesięciu a może 
kilkunastu lat. 

Dla czytelników, którzy pragnęliby zapoznać się bliżej z za
gadnieniem omawianym powyżej, podaję spis odnośnej litera
tury popularnonaukowej, dostępnej w księgarniach. 

l. E. B i a .ł o b o r s k i - Sztuczny satelita. 
2. E. B i a ł o b o r s k i - Rakieta księżycowa . 

3 M. S u b c t o w i c z - Silniki odrzutowe i loty międzyplanetarne. 
4 . .T ar ząb e k - Loty kosmiczne 
5. B. L j a p u n o w - Rasskazy o rakietach. 
6. G i l z i n - Od rakiety do ko~micznego korablja. 
7 B. L j a p u n o w - Rakieta . 

KRONIKA 

Szybkość obrotu Słońca dokoła osi 

A. B. H ar t przeprowadzał ostatnio dokładne badania obrotu Słońca 
<iokoła osi na podstawie fotograficznych obserwacji widma wschodniego 
i zachodniego brzegu tarczy Słońca w pobliżu równika słonecznego. Na 
podstawie przesunięć linii widmowych (linii Fraunhofera) określono do
kładnie szybkość obrotu Słońca na równiku. Dla epoki 1951.5 wyniosła 
ona dokładnie 1,91 kmfsek. Okazało się poza tym, że zdarzają się obsza
ry posiadające inną szybkość obrotu (obserwowane różnice szybkości 

wynosiły do 0,3 km/sek., co znacznie przewyższa dokładno3ć obserwacji). 
Obszary wykazujące taką różnicę szybkości obrotu były oddalone od 
siebie około 75 000 km. 

(M. N . 1954, 114, nr. l , str. 17) A. W. 
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O własnościach pochodni na Słońcu 
Obecnie można śmiało powiedzieć, że bad:mie pochodni wYstępują

cych na Słońcu mot-e dać wiele informacji o źródłach i naturze aktyw
ności słonecznej. Niestety, prac !teoretycznych z tego zakresu jest 1ie
wiele, materiał obserwacyjny też nie jest zbyt obfity. 

Przy badaniach .fotoheliogramów stwierdzono już dosye dawno, że

pochodnie, podobnie jak fotosfera Słońca , składają się z drobnych ja
snych ziarn - granul (zob. "Urania" Nr 10, 1955, 309). Mimo dużych 
trudności obserwacyjnych wykazano, że czas istnienia granul w po
chodni jest rzędu jednej godziny, podczas gdy dla granulacji fotosfe
rycznej wynosi on kilka minut. Granule w pochodni są nieco jaśniejsze 
od granul fotosfery nie pobudzonej. Jeśli zaś chodzi o rozmiary, to do
~ !rzegalnych ~różnic nie udało się zaobserwować . Niezależnie od krót
kiego czasu życia pojedynczej granuli, obszar objęty pochodnią utrzy
muje dość długo swój stan pobudzenia, możemy więc śledzić pochodnię

nawet przez czas kilku obrotów Słońca. 

Osobliwością granul w pochodniach jest to, że ukł>!dają się one 
w postaci łańcuszków. Skutkiem tego można zobaczyć na zdjt;ciach, .i.e 
pochodnie składają się z włókien oddzielonych pasemkami niczym się

nie różniącymi od niepobudzonej fotosfery. Interesującą jest rzeczą , 

że łańcuszki granul Zlachowują dość dużą stabilność, przy czym czas 
istnienia takiego łańcuszka ocenia się co najmniej na trzy doby. Z du
żej różnicy czasów życia dla łańcuszka i pojedynczej granuli wynika. 
że mechanizmy ich powstawania różnią się w sposób !stctn~', nic można• 

więc powstawania łańcuszków tłumaczyć istnieniem prądów konwek
cyjnych, które wyjaśniają powstawanie granul. 

Z dalszych badań wynika, że granule wykazują tendenc-ję <10 gru
powania się w łańcuszki tylko w pierwszym etapie rozwoju pochodni. 
Pochodnia taka mniej więcej po upływie połowy czasu jej istnienia 
zaczyna się rozpadać. Zwiększa się obszar zajęty przez pochodnię, rów
nocześnie maleje ilość granul na jednostkę powierzchni, łańcusziki roz
padają się na oddzielne bezładnie rozmieszczone skupiska granul. 
W ciągu dalszej ewolucji pochodnia ulega zupełnemu rozproszeniu . Roz
wój pochodni można rozpatrywać jak rozprzestrzenianie się pewneg1.. 
zaburzenia, przy czym szybkość rozchodzenia się zaburzenia powinna· 
być proporcjonalna do wzrostu powierzchni zajmowanej przez pochod
nię. Rachunek przeprowadzony dla typowej pochodni daje prędlrośi::" 

rzędu 4 m/sek. Najprawdopodobniej mamy tu do czynienia z mecha
llicznym zaburzeniem falowym, a obserwowany obraz pochodni może

być wynikiem nałożenia granulacyjnych ruchów konwekcyjnych na to 
zaburzenie. 

(Wg. Biull. Komissji po Issledowaniju Solnca Nr 10 24), 40, 1954). 

A. St. 
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Największy radioteleskop 

Z Sydney (Australia) donoszą o budowie gigantYcznego radioteleskopu. 

który będzie posiadał średnicę 457 metrów. Nowy teleskop pozwoli le
piej zbadać wiele nowych źródeł promieniowania radiowego. Dotych· 
czas największym radioteleskopem był teleskop w Jordel Bank (średnica 
67 metrów). A. W. 

Nowy krater kosmiczny 

W. Me K e n n e y badając świętą jaskinię indyjskiego plemienia 
Papagos, położoną w zboczu Pico del Pinacate, najniespodziewaniej od_ 
krył krater kosmiczny. Pico del Pinacate leży w północnym Meksyku 
w jednej z najdzikszych okolic prowincji Sonory. Ponieważ znajduje się 
tam wiele kraterów pochodzenia wulkanicznego, dlatego krater kosmicz
ny nie zwrócił uwagi meterytologów. Utwór ten o nazwie "Crater Ele
gente" jest nie byle jaki, gdyż zajmuje co do wielkości drugie miejsce 
po największej tego rodzaju formacji, jaką jest "Ungava" w Quebec 
(,.Urania", XXII, 50). ,.Ungava" ma średnicy 3200 m, "Crater Elegente•• 
natomiast 1600 m średnicy i około 200 m głębokości. Stosunek średnicy 
do głębokości odpowiada relacjom, jakie cechują kratery pochodzenia 
kosmicznego. 

Siad uderzenia meteorytu jest dobrze widoczny. Krater ma dokoła 
od wewnątrz 70-metrowej wysokości ściany, na których da się prześle

dzić przekrój pięciu warstw lawy. Droga przebicia się meteoru zazna
czona jest szlifem stopionej lawy w warstwic o grubości !1/2-2 cm. 
Badacz tego krateru A. O. K e l l y w czasie swego krótkiego pobytu na 
miejscu nie znalazł odłamków meteorytowych. Ich obecność nie jest 
uważana za konieczną do identyfikacji utworów tego typu. 

J. G. 

Radiowe badania Księżyca 

Badania naszego satelity za pomocą fal radiowych pozwalają na do
kładniejsze zbadanie jego własności. Tak na przykład badano niedawno 
odbicie fal radiowych od powierzchni Księżyca. Fale o długości 1,25 me
tra odbijają się cd warstwy leżącej 40 cm pod powierzchnią Księżyca. 

Wyniki te potwierdzają pogląd, że powierzchniowa warstwa Księżyca 
ma strukturę sypką. Ostatnio rozważa się również projekt zbadania roz
rzedzonej atmosfery Księżyca, na istnienie której wskazują inne badania 
(polarymetryczne). Za pomocą fal radiowych można by mianowicie olct'•'·
ślić wysokość jonosfery Księżyca. 

A. W. 

Subtelna struktura promieniowania radiowego Słońca 

Słońce wysyła trzy rodzaje promieniowania radiowego: "spokojne~. 

którego natężenie nie zmienia się całkowicie, oraz "wzmocnione" i "wy
buchowe". Te dwa ostatnie rodzaje promieniowania rad:ow.ego są wy-
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syłane w okresach wzmożonej aktywności słonecznej, przy czym pr~ 
mieniowanie wzmocnione jest związane z plamami słoneCZII1ymi, a pro
mieniowanie wybuchowe z tzw. rozbłyskami chromosferycznymi. 

G. Re b er badał promieniowanie wybuchowe posługując się spe
cjalną aparaturą o małej bezwładności. Badania były przeprowadzane 
w częstościach 480,160 i 51 megacykli. Okazało się, że promieniowanie 
składa się z wielkiej ilości drobnych błysków oddzielonych ma vmi 
odstępami czasu, przy czym czas trwania poszczególnych błysków jest 
na ogół jednakowy. Dla podanych wyżej częstości średnie czasy trwania 
błysków wynosiły odpowiednio 0,7, 2 i 6 sekund (czas trwania błysku 
określano jako odstęp czasu między momentami, w których amplituda 
wynosiła 0,707 maksymalnej). Zachodzi więc w przybliżeniu zależność: 

długość błysku (obserwowanego w danej długości fali) równa jest dłu
gości fali wyrażonej w metrach. 

Na ogół błyski obserwowane w różnych długościach fali nie wyka
zywały żadnego związku miQdzy sobą. Świadczy to o tym, że błyski 

mają różne niezależne od siebie źródła i że źródła te wysyłają promie
niowanie w ściśle określonej długości fali. 

(Nature, 1955, nr. 4446, str. 132) A. W. 

Z obrad Międzynarodowej Federacji Astronautycznej w Kopenhadze 

W dniach 1-6 sierpnia 1955 r. blisko 150 delegatów 21 krajów wzięło 
udział w szóstym kongresie Międzynarodowej Federacji Astronautycznej 
w Kopenhadze. Gospodarzem było Duńskie Międzyplanetarne Towarzy
stwo (Dansk Interplanetary Selskab) . Poprz«lnie kongresy odbyły się 

kolejno: w Paryżu, Londynie, Stuttgarcie, Zurychu i Innsbrucku. 
W dwudziestu referatach ujęto zagadnienia, jakie są obecnie na 

warsztacie naukowym astronautów. Na pierwszy plan wysuwa się reali· 
zacja tzw. s a t e l o i d ów. Taką nazwę nadano pojazdom reprezentu
jącym typ pośredni między samolotem, a rakietą. Sateloidy - z ludźmi 
wewnątr:zJ - mają krążyć na wysokości ponad 120 km nad powierzchnią 
Ziemi z prędkością 27 000 km/godz., tj. 7 razy prędzej od głosu i 3 razy 
prędzej od kuli karabinowej. Jest to o tyle możliwe, że gęstość atmo
sfery ziemskiej na tej wysokości wynosi tylko 1,9XlO-ll g/cm3, a więc 
jest około 60 milionów razy mniejsza niż nad poziomem morza. Zu
żywając na wyrównanie oporu resztek atmosfery 1700 kg paliwa na
pędowego w czasie 6-dniowego lotu, obsada okrąży 10 razy Ziemię nad 
równikiem. Na drugim etapie projektowane jest uruchomienie podob
nych sateloidów na wysokośc i 320 i 800 km nad Ziemiq. Będzie 10 zn '1c'nie 
trudniejsze. Podczas tych lotów załoga ma badać bezpośrednio górne 
warstwy atmosfery ziemskiej dotychczas tylko sporadycznie sondowane 
przez roboty obserwujące i to w ciągu kilku zaledwie minut. Jest to 
projekt dra Kra!fta E h r i c k e z Amerykańskiego Towarzystwa Astro
nautycznego. 



URANIA 183 

Dyrektor tego Towarzystwa, N. V. P e t er s e n, zreferował zagad
nienie cmsu utrzymania się sztucmego satelity na orbicie zależnie od 
wysokości. Okres "życia" satelity jest propor·cjonalny do stosunku masa: 
powierzchnia. Ponadto wzrasta ono wybitnie wraz z wysokością nad 
Ziemią. Na wysokości 240 km satelita bez napędu może utrzymać się 

zaledwie l dzień, na wysokości 320 km - 100 dni, a począwszy od 
pułapu 800 km nawet rok. Wynika to z równań ruchu orbitalnego. 

F. J. Ord w a y i H. E. C a n n e y streścili swą obsz,erną pracę pt. 
"Zastosowanie pojazdów sztucznych satelitów". Rozważają w niej ko
rzyści, które sztuczne sateiity mogą wnieść do badań w dziedzinach: 
astronomii, astrofizyki, fizyki, chemii, geofizyki i biologii, Satelita może 
też służ:fć jako stacja przekaźnikowa, radarowa i "boja" nawigacyjna 
dla astronautów. 

A. B o n i (Włochy) wyłożył technikę wmanewrowania sztucznych sate
litów w orbity kołowe wokół Ziemi przy użycm siły napędowej prosto
padłej do kierunku siły ciążenia Ziemi. 

G. Part e l (Włochy) przedstawił korzyści startu satelitów z wyso
kogórskich stacyj. Wybrał on 6 pól startowych w Andach (w Boliwii 
i Peru), obsługiwanych przez najwyżej sięgające linie kolejowe świa_ta. 

Projektuje wysokości 4 000 i 5 000 m npm., gdzie więcej niż połowa 

masy atmosfery ziemskiej znajdzie się poniżej startowiska. Zredukuje 
to w dużym stopniu opory powietrza, największe w pierwszej fazie lotu. 
Fartel jest również zwolennikiem sateloidów. 

R. T o u s e y z Morskiego Laboratorium Badawczego (USA) rozważał 
warunki widzialności satelity z Ziemi. Bierze pod uwagę mode:l "Myszy" 
o średnicy około 60 cm pomalowany na biało, który ma krążyć wokół 
Ziemi w płaszczyźnie równika na wysokości 320 km. Obliczl)'ł wielkość 

gwiazdową wehikułu i jego "fazy". Jeżeli będziemy dokładnie wiedzieć, 

gdzie i kiedy patrzeć na niebo, to taki satelita znajdujący się co najmniej 
'10° nad horyzontem, będzie widoczny przez lornetkę pryzmatyczną 7X50 
w założeniu, że Słońce znajduje się 2° pod horyzontem. Gdy Słońce 

zapadnie co najmniej 9°, będziemy mogli obserwować satelitę gołym 

okiem aż do chwili, gdy zanurzy się w cień Ziemi (zaćmienie satelity). 
Nastąpi to przy położeniu Słońca 18° pod horyzontem. Odszukanie 
iatelity ułatwi jego szybki ruch pozorny. 

F. A. H i t c h c o ck z uniwersytetu w stanie Ohio (USA) referował 
wyniki badań warunków życiowych astronautów. Badania wykonał 

w Laboratorium Psychologii Lotniczej. Mówił o "psychologii przestrzeni", 
o konieczności stosowania sztucznej atmosfery, której technikę wytwa
rzania opracował. Dokonał wielu doświadczeń ze zwierzętami w warun
kach zbliżonych do próżni. Przewiduje znaczne trudności biologiczne 
w czasie lotów kosmicznych, jak: wysokie przyspieszenia, grawitację 

"ZJero", aerodynamiczne rozgrzewanie się pojazdu, wstrząsy, hałasy itp. 
Mimo to uważa, że będą to czynniki do zniesienia przez człowieka. 
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Wiele referatów posw1ęcono działaniu promieni kosmicznych poza 
atmosferą ziemską. Dr J. E u g ster (Szwajcaria) zreferował swe do
świadczenia nad działaniem tych promieni na jednokomórkowe bakterie, 
nasiona roślin, jaja w skorupach i wreszcie myszy. Naskórek ludzki, 
nie chroniony przed promieniowaniem kosmicznym, będzie się łuszczyć 

i pokrywać plamami pigmentu. 
Ten sam temat omawiał, projektant "Myszy", S. F. S i n g er, profesor 

vniwersytetu w Maryland (USA). Wziął pod uwagę wpływ promienio
wania korpuskularnego nie tylko na materię ożywioną, ale i nieoży

wioną. Rozważał, czy stałe bombardowanie promieniami kosmicznymi 
powierZichni Księżyca nie uczyniło jej zbyt radioaktywną dla ekip 
ludzkich. Wskazał wodór jako najlepszą osłonę pTzeciw promieniom 
kosmicznym. Dochodzi on do wniosku, że przecenia się szkodliwość 

tych promieni. 
H. E. N e w e 11 referował rolę rakiet wysokościowych w Między

narodowym Roku Geofizycznym 1956/7. Dotychczas wyrzucono już około 
150 rakiet różnego typu z Nowego Meksyku, Kalifornii, Kanady, Pacy
fiku i obu Arktyd. 

Ożywtoną dyskusję wywc>łał referat H. H. K o e 11 e s a, w którym 
prelegent omówił program akcji astronautów w najbliższych trzydziestu 
latach oraz związane z tym knszta. Temat ten omówimy os·obno. 

Dwaj delegaci ZSRR uczestniczyli w Kongresie w charakterze 
obserwatorów. Byli to K . F. O g o rod n i k o w. astronom uniwersytetu 
w Leningradzie, który w r. 1930 uzyskał stopień akademicki w USA 
oraz dr L. J. S e d o w, czołowy aerodynamik ZSRR, stały przewodni
czący komisji komunikacji międzyplanetarnej Akademii Nauk. W skład 

komisji wchodzą astronomowie: P. P. P ar e n a g o, B. V. Kuk ark i n 
i V. A. Ambarcumian. 

Kongresowi przewodn:czył F. C. Dur a n t (USA), którego ponownie 
wybrano na przewodniczącego Federacji. Funkcje zastępców przewod
niczącego powierzono na nast<;pny okres roczny: profes·orowi T. T a b a
n er a (Argentyna) i generałowi G. A. C r o c c o (Włochy). Na 
sekretarza Federacji powołano ponownie inż. J. S t e m m er a (Szwaj
caria). Do Federacji zostały przyjęte: Chilijskie Astronautyczne Towa
rZ!ystwo oraz Niemieckie Muzeum Rakiet i Komunikacji Przestrzennej 
w Sit.ittgarcie. Organem Federacji jest wydawany w Wiedniu od po
czątku roku 1955 trójjęzyczny kwartalnik "Astronautica Acta". 

J. Gadomski 

OBSERWACJE 

J . MERGENTALER - (Wrocław) 

Aktywność Słońca w roku 1955 
W roku 1955 obserwowaliśmy gwałtowny szybki wzrost aktywności 

słonecznej. Liczba dni w czasie których tarcza słnneczna była woln3 
od plam spadła z 280 w r. 1954 do 62 w roku minionym, przy tym 
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w drugim półroczu dni takich było już tylko 9. Zwiększyły się też 
naturalnie liczby Wolfa. W r. 1954 największa liczba Wolfa wynosiła 
35, w minionym roku obserwowano R=121 w d. 31 października i 128 
w dn. 10 listopada. Dzięki wysiłkowi obserwatorów, pomimo gorszych 
warunków klimatycznych niż w poprzednim roku, ora2'! trudności instru
mentalnych, ilość dni, w ciągu których obserwowano plamy wzrosła 

L i c z by W o lf a w 1955 r. 

Dzień l l l II l III l IV l V l VI l VII l VIII ~X l X l XI l XII 

l 19 24 27 ll 27 16 36 25 88 3') 103 87 
2 11 36 20 4 26 12 43 20 78 57 B~ 84 
3 o 34 14 6 33 12 44 15 88 62 70 63 
4 16 39 17 17 52 16 35 l 97 60 51 66 
5 32 36 11 23 31 21 42 27 83 59 48 70 

6 43 25 8 3.'3 34 23 42 46 72 48 40 
7 62 34 o 33 26 18 46 53 74 62 66 46 
8 52 32 o - o 17 38 69 74 60 80 50 
9 - 31 o 15 o 18 40 73 71 54 89 58 

10 28 32 o 6 o 27 30 69 60 54 128 24 

11 26 12 o 5 o 41 17 65 47 53 9~ 44 
12 32 17 o o o 38 20 67 39 66 109 48 
]3 30 15 o o o 33 24 ń2 31 35 95 61 
14 15 13 o o o 26 29 51 23 9 99 51 
15 18 12 o 3 o 33 21 42 32 o 98 49 

16 - 18 o o lO 48 lO 32 23 o 95 68 
17 14 lO o o 16 53 7 12 31 o 75 
18 13 o o o 15 49 o 15 29 o 73 69 
19 12 o o o 28 50 28 13 24 12 7,1 78 
20 7 o o o 34 54 31 17 14 23 63 83 

21 7 9 o o 42 44 13 19 2 29 73 
22 lO 15 o o 41 22 12 21 o 44· 39 66 
23 9 27 o o 41 14 o 22 5 61 50 
24 26 28 o o 37 o o 5 24 76 60 63 
25 14 26 o o 38 o 6 15 26 88 53 51 

26 26 28 o o 46 o o 26 13 99 70 
27 26 22 o ll 36 o 13 49 23 93 61 38 
28 24 35 o 24 35 o 17 57 23 85 70 62 
29 18 o 27 36 12 18 58 lO 98 93 69 
30 23 12 26 23 22 21 57 22 104 86 60 

31 25 14 18 18 82 121 47 

Sred. 
mies. 22,0 21,4 4,0 8,4 23,4 24,0 22,6 38,4 41,0 53,3 77,4 60,4 
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jeszcze w porównaniu z r. 1954, osiągając wartość 357 dni obserwacyj
nych. Luki wystąpiły tylko w styczniu, kwietniu, listopadzie i grudniu. 
Powyżej dwustu dni obserwacyjnych uzyskali A. B ar b a ck i (319 dni) 
i A. Wrób l e w ski (259 dni), inni obserwatorzy mieli mniejsze ilości 
dni obserwacyjnych, ale na ich czele należy jeszcze wymienić W. S z y
m a ń ski e g o (19·0 dni) i L. W o h l f e i l a , który miał tylko 142 dhi, 
ale obserwacje rozpoczął dopiero w połowie lipca. Udział tego obser
watora jest specjalnie cenny ze względu na to, że miejscem obserwacji 
jest Gdańsk, a więc okolica Polski, gdzie nie było dotychczas obser
watora. Zwiększa to prawdopodobieństwo uzyskania obserwacji w ciągu 
takich dni, które w innych okolicach kraju mogą być pochmurne. 
Cennym powiększeniem terenowym było także przystąpienie do obser
wacji T. Kalin o w ski e g o z Myślenie, stratą poważną zaś było 
zrezygnowanie z obserwacji S. S z e l i g o w s k i e g o i ks. A. B ok s i ń
s ki e g o. W rezultacie obserwowali w r. 1955 nastc;pujący miłośnicy: 
A. Barbacki (Nowy Sącz), ks. A. Boksiński (Skała koło Ojcowa) W. Jod
łowski (Warszawa), T. Kalinowski (Myślenice), W. Liswk (Poznań), A. 
Marks (Warszawa), J. Mergentaler (Wrocław), H. Orlicz (Kasprowy 
Wierch), Z. Ożdżeńska (Warszawa). J. Paciorek (Wrocław) . S Szeligow
ski (Białków), W. Szymański (Dąbrowa Górnicza), L. Wohlfeil (Gdańsk
Oliwa) , A. Wróblewski (Warszawa). 

Jak wspomniałem na początku, aktywność Słońca szybko wzrasta 
w ciągu r. 1955. Wyraża się to m. in. w rosnących średnich miesięcz
nych liczbach Wolfa, które jeszcze w pierwszej polowie roku nie prze
wyższają wartości 24,0 (średnia dla czerwca). ale już w drugiej połowie 
roku stale rosną, osiągając maksymalną wartość 77,4 w listopadzie. 
średnia roczna wyniosła 

R = 32,7 
Szybki wzrost aktywności zdaje się wróżyć , że cykl bieżący "będzie 

się wyróżniał dużą aktywnością, nie mniejszą zapewne niż cykl po
przedni. Dość szybki wzrost aktywności charakteryzował także i po
przedni cykl. W r. 1944, kiedy obserwowano minimum, liczba Wolfa 
roczna wynosiła 9.6 a w następnym roku 1945 wzrosła do 33.1 Obecni":) 
mamy wzrost od 3,1 do 32,7, a więc jeszcze szybszy. Podobnie swbki 
wzrost obserwowano w latach 1775-1776 i 1785-1786. We wszystkich 
tych przypadkach maksima były bardzo wysokie i następowały w 3 lata 
mniej więcej po minimum. Można więc przypuszczać, że i teraz mak
simum nadchodzące będzie wysokie i nastąpi około 1958 r. Niskie mak
sima poprzedzał zwykle znacznie wolniejszy wzrost aktywności. 

Aktywność plamotwórcza Słońca a liczby Wolfa 

Zdania na temat wysokości obecnie trwającego cyklu plamotwórczego, 
jak informuje prasa zagraniczma, są krańcowo różne. 

Jedni uczeni są zdania, że obecny cykl będzie znów wyjątkowo wy
soki, inni zaś, wręcz przeciwnie, uważają, że cykl ten powinien być 
wyjątkowo słaby. 

Skąd taka różnica zdań? Dlaczego przewidywania wysokości prze
biegu cyklu są tak trudne i niewd2lięczne? W większości wypadków nie 
sprawdzają się bowiem i przebieg cyklu jest mniej lub więcej inny, 
niezgodny z przewidywaniami. Zastanawiając się nad tym można dojść 
do wniosku, że obok braku zadawalającej teorii plam słonecznych, 
odgrywają tu rolę dwie przyczyny. 

Po pierwsze - mierzenie aktywności plamotwórczej Słońca licz;bami 
Wolfa nie jest właściwe. Jeżeli zmiany aktywności Słońca, zmiany 
wysokości kolejnych cykli podlegają dziś jakimś prawom, to odnosi się 
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to do aktywności całej powierzchni Słońca, a nie tylko do tej części 
powierzchni, którą możemy oglądać. Widzimy przecież, mniej niż polowę 
(prakty=ie) powierzchni Słońca i nie możemy powiedzieć, co się dzieje 
na niewidocznej dla nas stronie. 

Grupy plam pojawiają się zbyt nieregularnie. Na niektórych obsza
rach powierzchni Słońca aktywność bywa okresowo bardzo osŁabiona. 
Raptowne ukazywanie się większej ilości grup na stosunkowo niewiel
kim obszarze (np. w końcu sierpnia 1955 r. i na początku września 1955 r.) 
i :zJbyt powolny obrót Słońca sprawiają, że nieregularności w ukazy
waniu się plam nie wyrównują się. 

Liczby Wolfa, intuicyjnie dość trafnie uchwycone, na co wskazuje 
zgodność ich zm1an ze zmianami intensywności niektórych zjawisk 
ziemskich, odzwierciadlają dość ściśle tylko wpływ aktywności Słońca 
n.a Ziemię, nie odzwierciadlają one jednak dokładnie ogólnej aktywności 
plamotwórczej Słońca. Z innego punktu orbity ziemskiej np. z punktu 
prz.eciwległego do Ziemi, liczby Wolfa przedstawiałyby się prawdopo
dobnie inaczej i przebieg zmian ich byłby inny. 

Wysokość liczb Wolfa jest w pewnym sensie przypadkowa i zależna 
od położenia obserwatora. Zupełnie identyczne cykle oceniane według 
licZJb Wolfa zależnie od położenia obserwatora miałyby różny przebieg, 
różne maksimum i minimum. Zrozumiałym więc staje się, że na pod
stawie liczb Wolfa trudno jest przewidywać aktywność cyklu, bo liczby 
Wol.l'a nie są miernikiem ogólnej aktywności Słońca, lecz wskazują tylko 
na wpływ aktywności plamotwórczej Słońca na Ziemię. 

Po drugie - mierzenie wysokości cyklu maksymalną średnią roczną 
liczbą Wolfa również wydaje się niewłaściwe. Przypadkowa koncentracja 
plam w krótkim czasie podwyższa maksymalną liczbę Wolfa, gdy tym
czasem ogólna aktywność cyklu może być dużo słabsza. Może raczej 
aktywność cyklu należałoby mierzyć aktywnością wszystkich grup, 
które ukazały się w danym cyklu. 

Nic też dziwnego, że astronomowie poszukują innego indeksu dla 
oznaczania aktywności Słońca, który dokładniej wyznaczałby całą 
aktywność plame>twórczą Słońca. Nawet liczbę Wolfa nie wszystkie 
obserwatoria obliczają jednakowo. Dowodem jest polemika na łamach 
"Uranii" (por. "Urania" sierpień 1953 r.). Są i tacy astronomowie, 
(Gr o u b e, Fez-Maroko), którzy przy obliczaniu aktywności Słońca 
posługują się zupełnie innym WZIOrem, uwzględniając obok licZJby plam 
również i ich powierzcłmię ("Ris:t;e Hvezd", styczeń 1956 r.). 

Wszystko to dowodzi, że zmiana sposobu obliczania aktywności pla
motwórczej Słońca jest aktualna i warto się nad nią zastanowić. 

Wacław Szymański 
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Widzialność plam słonecznych gołym okiem 

Dnia 17 luU:>go 1956 r. godzinie 16 CSE w Warsza
wie na Słońcu przeświecającym poprzez warstwę 
chmur, które mimo stosunkowo dużej wysokości miało 
barwG wybitnie czerwoną, widzieliśmy gołym okiem 
dwie grupy plam, jak na załączonym rysunku. 

Maciej Bielicki i Konrad Rudnicki 

Gwiazdy zmienne 

Miesiące letnie nie są dogodne do obserwacji gwiazd zmiennych 
zaćmieniowych. Ze względu na jasne tło nieba do obserwacji nadają 
się bowiem tylko dwie lub trzy godziny koło północy. W tak krótkim 
okresie czasu m ~ żna zwykle zaobserwować tylko jedną gałąż krzywej 
zmian blasku w pobliżu minimum Z gwiazd zaćmieniowych mamy d0 
obserwacji RZ Cas, U Oph, ~ Lyr i V 822 Aql. Efemerydy tych gwiazd, 
z wyjątkiem V 822 Aql, pcdane są przy końcu działu. Gwiazda V 822 
Aql jest, jak już wspominaliśmy, gwiazdą bardzo mało zbadaną, dla 
której nic można na razie r::odać efemerydy. Gwiazdę tą należy obser
wować co wieczór możliwie jak najczęściej aby "trafić" na minimum 
blasku. (Mapka okolicy tej gwiazdy była podana w numerze czerwcowym 
,.Uranii" z 1955 r.). 

Z gwiazd długookresowych mamy do obserwacji Y.. Cyg, o której 
pisaliśmy w poprzednim odcinku. W końc'U czerwca ma nastąpić mak
simum blasku innej gwiazdy długookresowej: S CrB. W maksimum jest 
ona mniej więcej szóste:j wielkości gwiazdowej, a więc nadaje się do 
obserwacji przez lornetkę. W czerwcu należy również rozpocZ<!ć obser
wacjo zmienneJ długookresowej T UMa (mapka w .,Uranii" nr 10, 
1955 r.). której maksimum ma przypaść w początku lipca. 

Oprócz gwiazd wymienionych powyżej możemy obserwować cefeidy: 
() Cep, 'Yl Aol, i SU Cas oraz gwiazdy: o. Cas, 'Y Cas, f..l. Cep. Gwiazdy 
te wystarczy obserwować raz. czy dwa w ciągu wieczoru. 

Efemerydy na czerwiec (czas środkowo-europejski): 
RZ Cas· VI 3d23h15m 9d22h30m 15d22hOOm 2ld21h30m 27d20hOOm 

29d1h45m. . ' ' ' ' ' 
U Oph: VI 5d24hOOm, UdlhOOm, 1'7dl8hOOm, 22d18h30m, 27d19hQOm. 
Lyr: VI 5d17h, 18d15h. Andrzej WróbLewski 

Meteory. 

W czerwcu promieniują meteory z następujących radiant•J \1\' : 

l 
Współrzędne 

Nazwa rozkroju -- l 
rek t. 

radiantu l 
dek l. 

Okres aktywności 

Alfa Cyg 
Bootydy 
Teta Dra 
Eta Dra 
Pi CBr 
Jota Dra 

h m 
20 40 
13 20 
15 56 
16 20 
15 40 
14 40 

o + 45 
+55 
+58 + 62 + 33 
+57 

18 VI - 6 VII 
18 VI- 6 VII 
25- 28 VI 
22 VI- 5 VII 
25 VI- 4 VII 
28 VI- l VII 

Andrzej PachoLczyk 
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.Bolidy obserwowane od października 1954 do pa-ździernika 1955 roku 

W poniższej tabeli zestawione są dane dotyczące meteorów jaśniej~ 
szych od - l mg, zauważonych w okresie od października 1954 do paź~ 
dziernika 1955 roku przez następujących obserwatorów: 

S. Boyę (nr 51), E. Grzyba (nr 36), H. Nowaka (nr 32-35, 42, 49), 
.A. Pacholczyka (nr 37, 38), Wernera Pigullę (nr 39-41, 43-48, 50). 

Kolumny l, 2, 3, 8 i 9 tablicy nie wymagają objaśnienia. W kolumnie 
4 podany jest cms 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 skali Osthoffa (patrz "Urania" 26, 211, 1955). 

Metem nr 37 miał kształt maczugi, ro~bły'snął na końcu toru. Bolid 
nr 51 pozostawił za sobą szeroki ślad (1'-2' łuku). 

Zjawisk akustycznych w cmsie przelotu wszystkich wyszczególnio~ 
nych w tablicy meteorów nie było. 

Wartości w nawiasach są odtworzone na podstawie słownego opisu 
.:zjawiska przez obserwatora. 

Meteory nr 32, 33 były obserwowane w Opolu, nr 34, 42, 49 w Po
.:znaniu, nr 35 w Biedrusku koło Bolechowa, nr 36 w Radomiu, (Zerom
.skiego 7), nr 39-41, 43-48, 50 w Grzybowicach (3 Maja 38), nr 51 
w Stalowej Woli. Meteory nr 37 i 38 zauważone były w Obserwatorium 
Astronomicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Piwnicach koło 
'Torunia. 

l'! 2 3 l -4 l " r 6 l 7 l 9 

ślad 
Współrz. Współrz. 

Nr Data CSE p Jasn. Bar- początku końca 
obserwacji hm sek. sek mg w a 

rekt. l dekl. rekt. l dekl. 

l l 

h m o 
h mi o 32 27. 12. 1954 21 .47 3 o -2 o 2 20 + 60 22 30 -10 

33 2g. 4. 1955 21.20 4 2 -4 -2 9 45 +35 s 20 o 
.34 8. 5. 20.45 3 o -3 -l 8 00 +30 6 20 +lO 
.35 lO. 8. 1.29 7 2 -6 -2 ? + 3 20 lO +3 
.36 lO. 8. 21.42 l 2 -l - O lO l +SI 16 lO +40 
-37 lO. B. 21.39 1/2 l " +4 20 00 l +78 17 20 +72 -,. 
~8 l l. 8. 22.36 1

12 o -l - 17 20 +65 17 20 +17 
.39 l l. 8. 21.58 l 3 (-l) - 18 20 +45 18 20 +72 
40 l l. 8. 22.28 3 o (-l) (9} 19 lO +39 21 lO +35 
4l l l. 8. 22.51 11/2 2 (-l) - 20 30 +47 19 50 +25 
42 11. 8. 23.08 5 o -5 -3 l 30 +SO o 10 + 30 
43 12. 8. 21.20 l 2 (-2) - 12 00 + 70 13 40 + SO 
-44 12. 8. 21.32 2 l (-l) - lt 00 + SO 14 25 + 21 
·45 12. 8. 22.17 l l (-l) - 23 50 +28 24 50 +S 
46 12. 8. 22 .19 l - (-l) - 20 00 +4·6 19 40 +28 
47 12. 8. 22.27 l - (-l) - 2 00 +30 2 30 +17 
48 12. 8. 22.47 l 2 (-l) - 22 30 +68 21 20 +52 
49 13. 8. 23.50 2 5 l -2 

+ -t 20 30 +30 l 22 40 +lO 
.s o 17. 8. 21.01 2 3 (-l) - 19 20 +SB 18 00 +35 
.S l 17. 10. 13.14 2 1'/2 -2 o 19 00 +BB 13 40 +48 

Andrzej Pacholczyk 
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KRONIKA ZAŁOBNA 

Prof. EDWARD STENZ 
(22. I. 1897-21. II. 1956) 

Dnia 21 lutego 1956 r. zmarł prof. Edward S t e n z, czołowy geofizyk 
polski. Już jako student fizyki Uniwersytetu Warszawskiego należał" 
on do pięcioosobowej grupy, która w r. 1921 założyła w Warszawie
Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii. przez 35 lat był czyn
nym członkiem Towarzystwa, bądź w charakterze redaktora "Uranii" 
(1923-5), bądź też prelegenta na zebraniach odczytowych. 

Jako geofizyk, badacz Ziemi i promieniowania słonecznego, umiał 
też patrzeć na Ziemię jako planetę, a na Słońce jako na gwiazdę. 
I to łączyło go z astronomami, z którymi chętnie obcował. Uczestniczył: 
w naukowych zjazdach astronomicznych i ekspedycjach zaćmieniowych. 

Edward Stenz reprezentował - jako uczony - typ ekspedycjonisty. 
Uważał, że badacz Ziemi nie powinien ograniczać się do pomiarów 
w swym laboratorium, czy też - jako wlarysta - do rejestracji 
aktywności Słońca z zadymionego miasta, lecz powinien wyjść z apa
raturą w teren: na szczyty gór i dalekie morza, gdzie przyroda prze
mawia do nas czystym językiem nieskażonym wypaczonymi warunkami 
wielkiego miasta. Toteż propagował założenie w Polsce obserwatorium 
słonecznego, zdała od miast, czy nawet nizin. Działalność swą w tym 
kierunku rozpoczął od objazdu w r. 1922 europejskich obserwatoriów 
słonecznych. Wówczas to - między innymi - nawiązał osobisty kon
takt z prof. A. W o l f er e m w Zurychu, kierownikiem badań sło
necznych w skali międzynarodowej. 

Stenz zaczął od ekspedycji i badań w kraju. Na wiosnę 1923 rok~ 
widzimy go na kilkutygodniowych pomiarach nasłonecznienia i pro
mieniowania nocnego atmosfery i terenu w Stacji Astronomicznej na 
szczycie Łysiny (912 m) . Latem 1924 r. odbywa wyprawę pyrheliome
tryczną do Karpat Wschodnich :zJ ramienia Instytutu Geofizyki U. W. 
W tym samym roku instaluje się z aparatami pomiarowymi na Jung
fraujoch (3457 m) w Szwajcarii, gdzie ciśnienie atmosferyczne wynosi 
tylko 500 mm rtęci, a obserwatorium otaczają wieczne śniegi i lodowce. 

Latem 1925 r. odbył na statku "Flandria", podróż z Amsterdamu 
na południową półkulę globu do Buenos Aires i z powrotem, by na 
pokładzie badać zależność widma słonecznego od szerokości geografi
cznej w pasie od + 42° do -13°. Po powrocie zamieścił w "Uranii"' 
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(V, 11-17) opis nieba południowego i zachodzących tam zjawisk, które
zaobserwował z prawdziwie astronomiczną wnikliwością. 

Lata 1926-7 spędza, jako kierownik Folskiego Instytutu Morskiego,... 
w Gdańsku (w Nowym Porcie). Bada tam, między innymi, zorze polarne_ 
W r. 1927 widzimy Stenza w składzie ekipy ekspedycyjnej T. B a n a
e h i e w i c z a, udającej się do szwedzkiej Laponii poza koło polarne
dla obserwacji całkowitego zaćmienia Słońca w dniu 29 lipca. W dobrych· 
warunkach pogody dokonuje swych pomiarów pyrheliometrycznycb.. 
w czasie zaćmienia w stacji w Jokkmokk. Odtąd będzie brał udział we 
wszystkich polskich ekspedycjach zaćmieniowych. 

W r. 1928, dając ujście swemu kultowi dla Kopernika, udaje się do 
jego "grodu" - Fromborka. Były to chyba pierw~ze odwiedziny From-· 
borka przez astronoma polskiego od czasów Tadeusza C z a ck i e g ~ 
i: Marcina M o l s k i e g o, delegowanych tam w r. 1802 przez Warszaw-· 
skie Towarzystwo Naukowe. Relacje z tej wycieczki Stenza odnajdu
jemy w "Uranii" VIII, 1-8. 

W latach 1928-31 pracuje Stcnz w terenie, dokonując pomiaróvr 
magnetyzmu ziemskie:go w okolicach Lwowa, Stryja, Skolego i podgórza 
Karpat. W latach 1933-37 dokonuje pomiarów grawimetrycznych 
w okolicach Truskawca oraz pomiarów magnetycznych na Górnym 
Sląsku. W tym czasie pisze popularny podręcznik pt.: Ziemia (li-gie 
wydanie przez PWN w r . 1953). Praca napisana interesująco i z talentem,_ 
podobnie zresztą, jak wszystkie inne jego publikacje popularyzatorskie 

Dnia 19 czerwca 1936 r. bierze udział w polskiej ekspedycji zaćmie
niowej. Instaluje się w grupie obserwatorów w Omsku na Syberii
W latach 1938-9 zorganizował Stenz wysokogórskie Obserwatorhun 
Meteorologiczne na Kasprowym Wierchu (1988 m) w Tatrach. Pracował 
na szczycie w nicłatwych wysokogórskich warunkach jako kierownik 
placówki. Na wiosnę 1939 r. wyjeżdża na zaproszenie rządu Afganistanu 
na 3 lata do Kabulu (1760 m) dla zorganizowania w państwie służby 
meteorologiczne) i hydrologicznej . Pobyt ten z powodu wojny świato
wej przedłużył się do lat 9-ciu . W latach 1942-48 jest profesorem 
fizyki i geofizyki Uniwersytetu Kabulskiego. Pobyt swój wykorzystuje 
dla badań klimatologicznych kraiu. Daje nową, opartą na wyparowy
waniu definicję klimatów suchych. 

W r. 1948 wraca Stenz do Polski. Organizuje od nowa Zakład Geo
fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Od r . 1949 jest kierownikiem Ze
społu Katedr Geofizyki U.W. Zapoczątkowuje pierwsze w Polsce po
miary temperatur wgłębnych w odwiertach za pomocą zbudowanej przez 
siebie aparatury geotermicznej. W latach 195Q--52 bada przenikliwość 
optyczną w wodach jezior i ich stosunki teTmiczne. 

W r. 1954 obejmuje funkcje wiceprzewodniczącego Komisji Zaćmie
niowej Polskicj Akademii Nauk. Rusza z grupą kilkunastu astronomów 
i geofizyków do Nalczyka u stóp Kaukazu, by obserwować całkowite
zaćmienie Słońca w dniu 30 czerwca 1954 Niestety, pogoda zawodzi .. 
Była to ostatnia jego praca terenowa. Po tragicznym wypadku najbliż
szej rodziny prof. Stenz ciężko zapada na zdrowiu. Nie pomaga inten
sywne leczenie w kraju i zagranicą (Sztokholm). Umiera w pełni pracy 
twórczej. 35-letnia działalność naukowa dała 140 prac w publikacjach 
kajowych i zagranicznych. 

Astronomowie zawsze mieli go w swoim gronie: począwszy od pierw
szego zjazdu organizacyjnego Folskiego Towarzystwa Astronomicznego 
w dniu 19 lutego 1923 w Toruniu, skończywszy na bieżących dorocznych>. 
zjazdach 1ego zrzeszenia oraz seminariach astronomicznych w Warszawie .. 

J . Gadomski 
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KRONIKA P. T..:ł!:...!: 

Robocza konferencja obserwatorów Słońca we Wrocławiu 
W dniu 7. IV. 1956 r . odbył się we Wrocławiu zjazd obserwatorów 

Słońca, mrganizowany przez PTMA z inicjatywy prof. dr J. M er g e n
ta l er a. Na zjazd przybyło 20 osób. Przed rozpoczęciem obrad uczest
nicy zjazdu zapoznali się z instrumentarium Obserwatorium Astrono
micznego Uniwersytetu Wrocławskiego. 

W przemówieniu powitalnym prof. dr E . Rybka podkreślił, że 
niesłuszny jest podział na dwie kategorie astronomów: zawodowców 
i amatorów. Wszyscy - powiedział mówca - jesteśmy miłośnikami 
astronomii, gdyż pracujemy :z; miłości dla tej pięknej nauki. 

Obradom przewodniczył prezes PTMA, mgr inż. W. K u c h a r s k i. 
Profesor Mergentaler w obszernym referacie omówił przejawy 

aktywności Słońca, które mogą być badane przez amatorów. Mówca wy
mienił tu kolejno: plamy słoneczne (liczby Wolfa, położenie i powierz
chnia plam), pochodnie i granulacje. Wiele miejsca poświęcił prelegent 
na omówienie nowej dziedziny obserwacji - fotometrii plam, przy 
-czym zademonstrował dwa typy fotometrów (polaryzacyjny i klinowy) 
skonstruowane w Obserw{ltorium Wrocławskim. 

Następnie poszczególni obserwatorzy składali sprawozdania ze 
s wych prac. Głos zabrali w kolejności: L. Wohlfeil - Gdańsk, A. Bar
backi - Nowy Sącz, W. Szymański - Dąbrowa Górnicza, A. Wrób
lewski - Warszawa, B. Szczepkowski - Warszawa, W. Jodłowski -
Warszawa, A. Marks - Warszawa, W. Lisiak - Poznań, K. Sałasiitski 
- Łódź, T. Kalinowski - Myślenice. 

Ze sprawozdań wynika, iż największą ilość obserwacji wykonuje 
p . Barbacki. Ciekawe były wypowiedzi: p. Kalinowskiego, który 
stwierdził wpływ aktywności Słońca na ilość wytwarzanego przez 

· pszczoły miodu, oraz inż. Marksa, który zaproponował nową prostą 
metodę dokładnego wyznaczania położenia plam słonecznych. 

W dyskusji, która wywiązała się po sprawozdaniach zabrał głos 
między innymi dr J. Pagaczewski, który zaproponował prowadzenie 
statystyki plam widocznych gołym okiem, oraz zwrócił uwagę na 
możliwość zastosowania reflektorów z niesrebrumymi lustrami do 
obserwacji Słońca. 

W podsumowaniu dyskusji ustalono schemat przesyłania do Wroc
ławia wyników obserwacji. 

Na marginesie obrad zjazdu wywiązała się ożywiona dyskusja na 
temat organizacji innych obserwacji, a także na temat proponowanego 
przez inź. Mark5a wprowadzenia do "Uranii" działu "Poradnik Obser
watora", obejmującego całokształt możliwości obserwacyjnych "ama
tora", między innymi obserwacje gwiazd zmiennych i meteorów. Jedno
creśnie projektodawca zaproponował wprowadzenie kolegialnego reda
gowania tego działu. 

Konferencję zakończyło przemówienie prof. Mergentalera, w którym 
mówca życzył obserwatorom owocnej pracy. 

Errata 
W zeszorcie kwietniowym br. na str. 102 w oc;tatnim wierszu u dołu 

winno być "8 km/sek" zamiast "7 km/sek"; 
na str. 123 w wierszu l i 2 od dołu znak minus należy skreślić przed 

wartością na a i a; 
na okładce tytułowej winien być znak zodiaku: Byk, 
W zeszycie majowym na str. 152 w wierszu 24 od dołu zamiast 1915 

ma być 1955. 
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ROZRYWKI UMYSŁOWE 

Rozwiązanie astronomicznej eliminatki. podanej w kwietniowym 
zeszycie Uranii 1956 r. zawiera hasło Wstąp do Polskiego Towarzystwa 
Milośników Astronomii. Poprawne rozwiązanie nadesłało kilkadziesiąt 
osób, co dowiodło, iż rozrywki umysłowe budzą istotnie zainteresowanie 
wśród członków naszego Towarzystwa. 

Losowanie nagród dało wynik następujący: Ob. Wacław Kruk -
Wałbrzych, Józef L u d w i n e k - Lublin, Zygmunt S z p o r - Kraków, 
Jan T a l a ska - Gdańsk-Wrzeszcz, Kazimierz Ty m o s z u k - Wałcz. 
Jan W i n i ar ski - Krosno n.fW., inż. W. N o w o t ar ski - Mielec. 
Administracja .,Uranii" wysłała wymienionym książkowe nagrody. 

KALENDARZYK ASTRONOMICZNY 
Opracował M. Bielicki 

Czerwiec 1956 r. 
Chwile wszystkich zjawisk podano w czasie słonecznym środkowo-euro

pejskim, który jest czasem obowiązującym w Polsce. Godziny, minuty i sekundy 
czasu oznaczono symbolami h, m, s. Przez a i l) rozumiemy wznoszenie proste 
i zboczenie gwiazdowe, czyli współrzędne rewnikowe ciała niebieskiego. 

W kalendarzu styczniowym br. podane są informacje dotyczące poszu
kiwań przez lornetkę lub lunetę planet i planetek, niewidocznych gołym okiem 
Tam równie~ są podane pewne ogólne wyjaśnienia dla obserwacji zjawisk 
w układzie kslę~yców galileuszowych .Jowisza. Opis zjawisk przejścia księżycóv..· 

na tle tarczy .Jowisza oraz cleni księżyców po tarczy .Jowisza jest podany 
w kalendarzu majowym br. Największe odchylenie (elongacja) wschodnie 
Tytana wypada w czerwcu 15d9h. 

1d1h. Księżyc w dalekim złączeniu z Marsem, o 8° w kierunku 
Polarnej. 

7d5h-7d9h. W odstępie 4h Merkury najpierw nieruchomy w wzno
szeniu prostym później zaś w długości ekliptycznej - co wynika z na
chylenia się do siebie układów współrzędnych równikowego i ekliptycz
nego (patrz kale>.ndarz lutowy, 1r:!_2d Neptun). 

2d. Wieczorem łatwo zaobserwować, nawet przez dobrą lornetkę. 
wynurzenie się z cienia Jowisza, jego księżyca 4 Pojawi się on w odle
głości 2,5 tarcz planety na lewo od niej (w lunecie odwracającej na prawo). 

2d-6d. Nad ranem widać światło popielate Księżyca, uzupełniające 
jego sierp do okrągłej tarczy. 

7d19h. Blisko nowiu niewidoczny Księżyc mija Merkurego na północ
od niego w odległości prawie 5°. 

Sd. Całkowite zaćmienie Słońca, niewidoczne w Polsce. Obserwować 
je będzie można tylko na Nowej Zelandii i w południowej części Oceanu 
Spokojnego. Faza całkowitości będzie trwała najdłużej 4m45s. Zaćmienie 
rm:pocznie się na Ziemi o 20h1lm, śvodek jego będzie o 22h21m, koniec
wreszcie o 24h29m. 

1Qd6h. NiewidOCZIIle rano złączenie Księżyca z Wenus, które jest. 
o 3° na północ odchylenia od Księżyca. 

lld-15d. Wieczorami dostrzegalne łatwo światło popielate Księżyca. 
11 d-20h. Bardzo wczesnym wieczorem, prawie o 10 tarcz księżyca 

na północ od niego znajduje się Uran .. 
13d4h. Wenus przechodzi przez węzeł zstępujący swej orbity, a więc 

przechodzi na niebie przez ekliptykę ze strony północnej na południową . 
13d16h. W dalszej swej drodze między gwiazdami na niebie, Księżyc

przesuwa się koło Jowisza w oddaleniu 6,5° na południe od niego. 
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18d5h. W odległości 5,5° na północ od Księżyca majduje się na 
niebie planeta Neptun, której należy szukać przez lunety. 

19dl6h. Największa pqłudniowa szerokość heliocentryCLJna Merku
~rego w jego ruchu wokoło Słońca. Jest to przypadek taki sam, jak 
w marcu br. w dniu 23, opisany w kalendarzu marcowym. 

20d12h. W dzień Księżyc mija Saturna, przechodząc koło niego 
w odległości 3° na południe. 

20d9h. Merkury w największym odchyleniu zachodnim o 22,5° od 
.Słońca. 

21dllh24m. Słońce wstępuje w znak Raka, zatem na półkuli pół
nocnej Ziemi :w.czyna się lato, na południowej zima. 

22d5h._22d7h. Podobnie jak to wyjaśniono dla Jowisza w dniu 
16 lutego br. obecnie planeta Wenus najpierw jest najbliżej Ziemi 
w odległości 43 mil. km w 2h zaś potem jest w złączeniu dolnym ze 
.Słońcem (między Ziemią i Słońcem). 

23d9h. Bardzo trudno dostrzegalny Merkury, jest on w odległości 
2,5° na północ od najjaśniejszej gwiazdy Byka, Aldebarana. 

29d15h. Księżyc mija w dużej odległości Hl0 planetę Marsa po stro
nie północnej. 

Zjawiska w układzie księżyców galileuszowych Jowisza 

'Czerwiec 1956 r. l czas l l czas l l l czas zjawisko l~ czas 
~ środk.- zjautsko ~ środk·. zjawisko ~ środk.- środk.-

Q europ. Q europ. Q europ. europ. 

h m l h m h m h m 
l 21 43 2 kpc 7 21 45.4 l kc 15 20 49 l kpc 22 22 43 

22 15 124J 3 22 15 J 1324 21 49 2ppk 23 20 4.4 
2 21 21.1 4 kc 8 21 29 2 ppc 22 15 41 J3 22 15 

ł 3 
22 15 2 J 143 21 58 2 kpk 16 22 15 42J 13 24 22 15 
20 39 3kpk 22 15 12 J34 17 2112.8 2 kc 25 22 15 
22 o 3 ppc 9 22 15 2J 143 22 15 41 J32 26 22 15 
22 15 13 J 24 lO 21 15 3ppk 18 22 15 34J 12 27 22 15 

4 22 15 3 J 124 22 15 14 J 2 19 22 15 321 J4 28 22 15 
5 22 15 321 J 4 11 22 15 43 Jl2 20 22 15 32J 14 29 21 24 

23 46 l pk 12 22 15 4321 J 21 22 13 l pk 22 15 
6 20 59 l ppk 13 22 15 432J l 22 15 J24 30 21 59.3 

22 9 l ppc 22 57 l ppk 22 20 27 l ppc 22 15 
22 15 32 J 4 14 20 14 l pk 21 41 l kpk 
23 15 l kpk 22 15 4 J32 22 15 l J234 

zjawlskc 

l kpc 
l kc 
2 Jl34 
l J34 
3 Jl24 
321 J4 
324 Jl 
41 J2 
l ppk 
4J 23 
l kc 
42 Jl3 

Oznaczenia z.iawisk: Foczątek Koniec 
Zaćmienie księżyca pc kc 

..Zakrycie księżyca przez Jowisza pk kk 
Przejście księżyca na tle tarczy Jowisza ppk kpk 
~rzejście cienia księżyca po tarczy Jowisza ppc kpc 

l 

<>znaczenia ciał: l, 2, 3, 4 - księżyce galileuszowe (Jo, Europa, Gani-
medes, KlaHisto) w kolejno wzrastających odległościach od Jowisza; 
J - Jowisz .. 

Każdego dnia o 23h30m podano położenie wzajemne księżyców i Jowi
sza, obserwowane w lunecie astronomicznej odwracającej obrazy. 
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lh czasu Szczecin 
ctS środk . -europ . .... 
ctS 
Q r. czasu l ex. l ~ wsch. j zach . 

m h m o h mi h m 
30 V. + 3 4 27 +21.7 3 42 20 18 
9Vl. + l s 7 +22.9 3 35 20 28 

19 VI. - l s 50 +23.4 3 33 20 34 
29 VI. - 3 6 31 +23.2 3 36 20 34 
9 VII. - s 7 13 +22.4 345 20 29 

lh czasu 
Warszawa .. ctS ... •rodk.-europ. -.. ctS 

Q g; l ~ wscb. J zach . Q 

h mi 0 h mi h m l VI. 22 6- 6.0 23 54 lO 59 11 VI. 
2 22 52- 1.5 - 12 8 12 
3 23 38 + 3.1 013 13 19 13 
4 o 26 + 7.8 o 33 14 32 14 
s 117 + 12.2 o 55 15 49 15 
6 211 +16.2 l 23 17 7 16 
7 3 9 +19.4 l 59 18 23 17 
8 411 +21.4 2 45 19 32 18 
9 5 15 +22.0 3 45 20 31 19 

lO 6 20 +21.0 4 56 2116 20 
--·---

St.. o~ f 

Poznań Wrocław 

wsch. l zach . wsch . j zach. 

h m h m h m h m 
3 38 20 2 3 45 19 55 
3 31 20 12 3 311 20 s 
3 29 20 18 3 36 20 10 
3 32 20 18 3 40 20 11 
3 41 20 13 3 48 20 6 

KSIĘZYC 

lh czasu 
WarSEftWa 

środk . - europ . 

ex. l ~ wsch .j zach. 

hm o hm hm 
7 23 +18.6 6 17 21 53 
8 22 + 14.9 7 41 22 21 
9 20 + 10.3 9 4 22 46 

lO 14 + 5.3 lO 24 23 7 
11 6 + 0.1 11 41 23 28 
1156 - 4.9 12 57 23 50 
12 46 - 9.6 14 11 -
13 36 -13.7 15 23 o 12 
14 27 -17.2 16 31 o 36 
15 18 -19.8 17 34 lll 
----- ~ 

Gdańsk Kraków 

wsch . l zach. wsch. J zach . 

h m h m h m h m 
3 20 20 6 3 38 19 38 
311 20 18 3 31 19 47 
3 9 20 24 3 30 19 52 
3 12 20 24 3 33 19 53 
3 21 20 18 3 41 19 49 

lh czasu 

Warszawa Rzeszów 

wsch. l zach. wsch . l zach . 

h m h m h m h m 
3 23 19 45 3 30 19 30 
3 16 19 55 3 23 19 39 
3 14 20 o 3 22 19 44 
3 18 20 l 3 25 19 45 
3 26 19 56 3 33 19 41 

Białystok 

wsch.j zach.
1 

b m '~ 3 9 19 41 
3 2 19 51 
3 o 19 57 
3 3 19 571 
3 12 19 521 

c: 
~ 

> 
z 

ctS 
Warszawa 

.... środk . -europ. 
Fazy Księżyca l > 

ctS 
Q ex. l ~ 

hm o 
21 VI. 16 10 -21.4 
22 17 2 -22.0 
23 17 54 -21.6 
24 18 45 -20.2 
25 19 34 -18.0 
26 20 22 -15.0 
27 21 8 -11.4 
28 21 54 - 7.3 
29 22 39 - 2.9 
30 23 24 + 1.6 

wsch./ zach. 

hm hm 
18 31 149 
19 19 2 35i 
19 59 3 28 
20 32 426: 
21 o s 29 
21 22 6 34 
21 41 7 41 
22 o 8 48 
22 18 9 55 
22 37 11 3 

d h m 
Pełnia V. 24 16 26 
Ostatnia kw. VI. l 20 l3 
Nów VI. 8 22 29 
Pierwsza kw. VI. 15 12 56 
Pełnia VI. 23 7 l3 
Ostatnia kw. VII. l 9 40 

Odległość Księżyca 
od Ziemi 

Najmniejsza 
Największa 

d h 
Vl. lO 4 
Vl. 25 9 

.... 
co 
en 
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as ..... 
as 
~ 

V. 30 
VI. 9 
VI. 19 
VI. 29 

fvn. 9 

V. 30 
VI. 9 
VI. 19 
VI. 29 

f' 'II. 9 

E"' .. -" ~ .,._ 
:.. .. ~ 
N<'> .. 

~""' "~o. ..... -. =;:: 
Q. ... "' 
-~"' ~o" 

~~" = ·, R 
~" = ~ ...... 
=o "' E'tl ..,. 

PLANETY I PLANETKI 

Merkury Wenus Mars Jowisz Saturn Uran Neptun P1uton Westa 

Q; l 1l l Q; l 1l l Q; l 1l l Q; l 1l l Q; l 1l Q; l 1l Q; l 1l Q; l 1l Q; l 1l 

' b mi o b m - o b mi o b mi o b m o b m o b m o b m o b mi o 
8 l +20.8 13 47 - 9.1 10 9 +22.9 14 o -1.5 
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KOMUNIKATY KOL PTIIA 
na miesiąc czerwiec· 19~6 r. 

Frombork - l. Sekretariat Kola czynny we wtcrk! l plątkl w godz. 18-28. ul!ca 
Katedralna 21. 

2. Zebrania odbywają się w każdy drugi czwartek miesiąca. 
3. Punkt obserwacyjny z lunetą czynny w każdy pogodny wieczór. 

Gdańsk - SPkretarlat Kola czynny w poniedziałki l piątki w godzinach. 17-18 
w II. Zakładzie Fizyk! Politechnik! Gdańskiej, Gdańsk-Wrzeszcz. 

Gliwice - l. Sekretariat Kola czynny w pon!edzlalk! l czwartki w godz. 16-18 
ul. Puszkina 8/2, I. p., teł. 36-19. 

2. Biblioteka czynna przy Sekretariacie. 
3. Pokazy nieba odbywają się w każdy bezchmurny wieczór po uprzednim 

telefonicznym porozumieniu. Ruda Sl., ulica Obrońców Stalingradu 28, 
teł. 52-481, J. Kasza. 
Miesięczne Zebrania Sekcji Instrumentalnej odbywają się co miesiąc 
w każdą drugą sobotę o godz. 17.30, w Stalinogrodz!e, Palac Młodzieży łnl. 
B. Bieruta. 

Kraków - l. Sekretariat Koła czynny codziennie w godz. 9-13 l 16-19, w so
boty 9-13, w lokalu ul. L. Solskiego 30/8, teł. 538-92, 

2. Biblioteka· czynna w poniedziałki w godz. 18-19, lokal Nr 4, I. p. 
3. W dniach 10 i 25 br. odbędą się odczyty o godz. 18, tytuły podane zostaną 

w prasie. 
4. W każdy poniedziałek 1 czwartek w godz. 18-20 w lokalu Kola, prowa· 

dzony jest kurs szlifowania źwierciadeł teleskopowych. 
5. Pokazy nieba odbywają się na Wawelu w każdy bezchmurny wieczór z wy

jątkiem niedziel i świąt. 

t.ódź - l. Sekretariat Koła czynny 3 razy w tygodniu: w pon!edz!ałk!, środy 
l piątki w godz. 17-19. Biblioteka czynna w każdy poniedziałek w godz. 
17-19. 

2. Dnia 6 czerwca o godz. 18 w sali odczytowej WDK, ul. Traugutta 18, od
będzie się odczyt pt. "Co wiemy o skupiskach gwiazd". 
Dnia 18 czerwca o godz. 18 odbędzie się odczyt pt. "Co znajdujemy w prze
strzeniach międzygwiazqowych''. 
Dnia 28 czerwca o godz. 18 odbędzie się Seminarium na temat: "Radio
astronomia u. 

3. Pokazy nieba odbywają się w każdy pogodny wieczór przed lokalem Kola. 
ul. Traugutta 18. 

Nowy Sącz - Sekretariat Koła czynny we wtorki 1 piątki w godz. 17-19 w lo
kalu Koła, ul. Jagiellońska soa. 

Poznań - l. Sekretariat Koła czynny we wtorki i czwartki w godz. 17-18, 
w lokalu przy ul. Chełmońskiego l. 

2. Publiczne pokazy nieba odbywają Elę w każdy pogodny wieczór w Do
strzegalni P. T. M. A. w Parku lm. Kasprzaka (przy Palmiarni.) 

Toruń - l. Sekretariat i biblioteka Koła czynne w poniedziałki 1 czwartki 
w godz. 18-20, oraz w sobotę w godz. 17-19, w lokalu Koła, ul. M. Ko
pernika 17. 

2. Pokazy nieba odbywają się w każdy pogodny wieczór, z wyjątkiem nie
dziel l świąt. 

3. Dnia 11 i 25 czerwca o godz. 18 odbędą się odczyty, których tematy zo
st-aną ogłoszone w prasie miejscowej. 

Warszawa - l. Sekretariat 1 Sekcje Koła czynne są we wtorki, czwartki i so
boty w godz. 18-21, Al. Ujazdowskie 4. 

2. Biblioteka Koła czynna we wtorki w godz. 19-21. 
3. Pokazy nieba odbywają się w bezchmurne wieczory codziennie w godzi

nach 20-22. 
Dnia 21 czerwca (czwartek) o godz. 20, w Sali Kopernika Obserw. Astr. 
U . . W., Al. Ujazdowskie 4, odbędzie się odczyt mgra Andrzeja Wróblew
skiego, pt. "Z tajemnic Marsa". Po odczycie film. 

4. Sekretariat i Sekcje Koła czynne są we wtorki, czwartki l soboty w go
dzinach 18-21, Biblioteka - tylko we wtorki, od godz. 19-21. 

Wrocław - l. W dniach 6 l 20 czerwca o godz. 19 w siedzibie Woj. Klubu TPPR, 
Plac Teatralny 4, organizowane są zebrania członków Koła, na których 
będą wygłoszone referaty naukowe. Szczegóły będą podane w prasie. 

2. W dniach 13 l 27 czerwca o godz. 19, w siedzibie Obserwatorium Astr. 
ul. Kopernika 11, mgr P. Rybka prowadzić będzie seminarium z astronomii 
ogólnej. 

Obrotowa Mapka Nieba, do nastawiania na określony dzień l godzinę ułatwia 
rozpoznanie gwiazdozbiorów 

Do naiJycla w biurze Zarządu Gł. PTMA w cenie zł. 9 (plus zł. 4 na koszta 
przesyłki. 

Odznaki PTMA, dla członków zwycz. (emal!owane) w cenie zł 25 (plus zł 4 
na koszta przesyłki) oraz dla członków-kandydatów (oksydowane) w cenie zł 4.50 
(bez kosztów przesyłkił - są do nabycia w biurze Zarz. Gł. PTMA. 
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Pismo zalecone reskryptem Ministerstwa Oświaty z dnia 20. X. 1955 r, 
Nr Oc 506 150, jako pożądane w bibliotekach licealnych i nauczycielskich 

STEFAN PIOTROWSKI - Warszawa 

ELEKTRONIKA ZWIĘKSZA ROZNnARY TELESKOPÓW 
Zacznijmy od dwóch faktów: przy pomocy 200-calowego 

teleskopu z Mount Falomar sięgamy przy ekspozycji 30-minu
towej i. przy użyciu najczulszych klisz do gwiazd do 24 w. gw. -
przedłużanie ekspozycji nie prowadzi do zwiększenia za~ięgu. 
I fakt drugi: najbogatsze w szczegóły obrazy powierzchni pla
net, w szczególności powierzchni Marsa, uzyskiwane są wciąż 
jeszcze za pomocą obserwacji wizualnych; klisza fotograficzna 
wyraźnie ustępuje w tej dziedzinie oku ludzkiemu. 

Dlaczego się tak dzieje? 
Otóż jeśli chodzi o obserwacje powierzchni planet, głównym 

wrogiem -pełnego wykorzystania powiększenia i siły rozdziel
czej współczesnych dużych instrumentów jest niepokój warstw 
powietrza, przez które wędruje promień zanim dojdzie do te
leskopu. Oko.ludzkie potrafi uchwycić moment, kiedy w falu
jącym - na skutek niepokoju w atmosferze ziemskiej -
obrazie planety zarysują się subtelne szczegóły, natomiast klisza 
fotograficzna, sumując przez dłuższy czas wrażenia świetlne, 
zarejestruje wszystkie falowania i migotania, i w rezultacie 
da obraz zamazany. Gdyby można było stosować ekspozycje 
znacznie krótsze niż to jest możliwe przy obecnie osiągalnej 
czułości klisz, fotografia powierzchni planet dorównałaby 
i zapewne przewyższyła osiągnięcia obserwacji wizualnych. 

Możliwość sięgnięcia do słabszych gwiazd przy pomocy 
dużych współczesnych teleskopów i kliszy fotograficznej ogra
niczają zasadniczo trzy czynniki: migotanie obrazów, jasność 
tła nieba nocnego i efekt statystycznego nasycenia. Migotanie 
obrazów powoduje, iż np. w dobrych warunkach średnica obrazu 
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gwiazdy wytworzonego przez 200-calowy teleskop wynosi ok. l". 
Stale obecne świecenie nieba nocnego, głównie pochodzenia zo
rzowego, daje na l sekundzie kwadratowej nieba tyle światła, ile 
go daje jedna gwiazda 22 w. gw. Otóż możliwość odróżnienia 
dwóch miejsc na kliszy, w których na jednym na powierzchni 
l sekundy kwadratowej zaczernienie jest wywołane tylko 
światłem tła równoważnym światłu jednej gwiazdy 22 w. gw., 
a na drugim do efektu tej stałej na całym po)u kliszy poświaty 
dodaje się jeszcze światło jednej gwiazdy, powiedzmy, 24 w. gw. 
(a więc światło przeszło sześć razy mniej intensywne) zależy 
od tego, czy kontrast między tymi dwoma miejscami przewyż
sza przypadkowe wahania w zaczernieniu pochodzącym ze 
stałej poświaty. Przedłużenie czasu ekspozycji (a tak samo 
zwiększenie średnicy teleskopu) poza pewną granicę, tego 
kontrastu nie zwiększa. 

Efekt nasycenia statystycznego powoduje, że przy dłuż
szych ekspozycjach poszczególne zaczernione ziarna zachodzą 
na siebie i mierzenie zaczernienia, choćby nawet przy stoso
waniu techniki liczenia poszczególnych ziaren, staje się utrud
nione, względnie niemożliwe. Zwiększenie czułości kliszy nic 
tu pi.e pomoże. 

Zwiększenie kontrastu przy fotografowaniu sła~ych obiek
tów na jasnym tle jest możliwe tylko na drodze zmniejszenia 
względnej procentowej wielkości przypadkowych wahań w ja
sności (zaczernieniu) tła - ewentualnie w połączeniu z "wy
mazaniem" w jakiś sposób stałej części tła ("zadymienia"). 
Zarówno teoria jak i praktyka uczą, że przypadkowe fluktua
cje pewnej liczby n przedmiotów - np. zaczernionych ziaren 
na l sekundzie kwadratowej kliszy - są średnio rzędu V n. 
Jakie znaczenie ma ten zasadniczy fakt dla możliwości uzy
skania mierzalnego kontrastu, wyjaśnia następujący przykład: 
Przypuśćmy, że światło słabej gwiazdy stanowi 10% światła 
tła i że w jednym wypadku światło tła zaczernia średnio na 
l sekundzie kwadratowej 100 ziaren, a zatem światło tła plus 
gwiazda- 110 ziaren; w drugim przypadku niech odpowiednie 
liczby wynoszą 1000 i 1100. W pierwszym przypadku wahania 
statystyczne w ilości zaczernionych ziaren będą rzędu V 100= 10, 
w drugim: V 1000 C"'.) 32. Widzimy, iż w pierwszym przypadku 
10 ziaren zaczernionych przez światło gwiazdy niknie wśród 
tego samego rzędu wahań liczby ziaren tła , w drugim przy
padku liczba 100 dodatkowych ziaren jest prawie 3 razy więk
sza od liczby 32 charakteryzującej wahania statystyczne ilości 
ziaren tła. Jak widzimy więc zwiększenie kontnstu uzyskać 
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możemy przez zwiększenie liczby ziaren (ogólniej mówiąc: 
licziJy obiektów, będących efektem działania kwantów świa
tła fotonów) wytwarzanych pod wpływem naświetlania. 
Kontrast możemy zatem zwiększyć stosując klisze drobnoziar
niste, przy użyciu których możemy bez obawy wystąpienia 
€fektu statystycznego nasycenia doprowadzić do tworzenia się 
większej liczby ziaren na jedne <;'kę powierzchni. Kontrast 
poprawi się też, jeżeli potrafimy spowodować, by dana liczba 
fotonów (kwantów światła) przychodząca od badanego obiektu, 
zaczerniała większą liczbę ziaren. Przy obecnych najlepszych 
kliszach (przy długich ekspozycjach) na 1000 padających foto
nów tylko jedno ziarno emulsji ulega zaczernieniu; mówimy, 
że wydajność kwantowa procesu fotograficznego wynosi 0,1%. 
Stosow::mi.u klisz drobnoziarnistych staje na przeszkodzie ich 
mniejsza czułość, która wymagałaby dokonywania niemożli
wych do zrealizowania długich ekspozycji. 

Oba problemy: problem krótkich ekspozycji (fotografia 
planetarna) i problem otrzymania mierzalnego kontrastu przy 
fotografowaniu słabych obiektów na tle poświaty tła, rozwią
zuje w zasadzie fotokatoda czyli światłoczuła warstwa, z któ
rej pod wpływem światła odrywają się elektrony. Umiemy 
dziś otrzymywąć fotokatody, których wydajność kwantowa (co 
prawda tylko w niektórych dziedzinach widma) jest 100 razy 
lepsza niż wydajność najlepszych klisz fotograficznych. Z czułej 
fotokatody co dziesiąty foton wybija elektron, gdy tymczasem 
na czułej kliszy, jak wspomniano, trzeba 1000 fotonów do za
czernienia jednego ziarna. 

Wybite działaniem światła z katody elektrony, tak zwane 
fotoelektrony, mogą być użyte do wytworzenia obrazu w dwo
jaki sposób: albo wykorzystujemy ich ładunek - jest to me
toda magazynowania obrazu (image storage), stosowana w ana
lizujących lampach telewizyjnych (ikonoskopach, ortikonach), 
albo robimy użytek z energii ruchu 
fotoelektronów, doprowadzając do za
czernienia - pod wpływem uderzeń 
takich elektronów- ziaren w emulsji 
specjalnej kliszy; jest to metoda prze- ~ _,-----------::-_·::=.:· 
twarzania obrazu (image convert..!r). r '·----------------'----[ 
W tej ostatniej metodzie zamiast 
kliszy można stosować ekran fluo · -
zujący pod wpływem uderzeń elek
tronów (w zasadzie taki jak np. ekran 
telewizora). 

Rys. l. Schemat elektro
nowego przetwornika 

obrazów. 
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Schemat przetwornika obrazów mamy na rys. l. Obraz ja
kiejś okolicy nieba, czy np. widmo gwiazdy pada na fotoka
todę F; z fotokatody wylatują elektrony, które przy pomocy 
cewki C są - po uprzednim przyspieszeniu przez anodę A -
ogniskowane na ekranie E. Ekran ten może być pokryty albo 
warstwą fluoryzującą, albo emulsją czułą na elektrony (a więc
typu tzw. emulsji jądrowych). Do praktyki astronomicznej zo
stał przetwornik takiego typu przystosowany głównie dzięki 
wysiłkom astronomów paryskich pracujących pod kierunkiem 
L a l l e m a n d a. Należało przez;wyciężyć znaczne trudności 
techniczne, wynikające w szczególności z konieczności praco
wania w próżni., gdyż nawet ślady jakichś gazów niszczą czu
łość fotokatody i zakłócają bieg elektronów. Konieczność utrzy
mania próżni była trudna do pogodzenia z potrzebą umieszcza
nia w odnośnym urządzeniu płyt fotograficznych, których po
wierzchnia zawsze okluduje (wsysa) pewną ilość gazów. Trud
ności te zostały przezwyciężone w pomysłowy sposób, którego 
opis nie wniósłby nic istotnego do zrozumienia zasady urzą
dzenia. U dało się w praktyce zrealizować przyrząd dający na 
każdy fotoelektron zaczernione ziarno kliszy. Dzięki wspom
nianej już 100-krotnej przewadze wydajności kwantowej ka
tody nad kliszą, w urządzeniu Lallemanda można stosować 
w szczególności drobnoziarniste klisze i można też, co jest 
szczególnie ważne dla badania widm słabych gwiazd, znacznie 
skrócić czas ekspozycji. Już obecnie można się realnie spo
dziewać, iż uda się rozciągnąć subtelną klasyfikację widmową 
dla gwiazd do 17 w. gw., i że będzie można oznaczyć widma 
dla jaśniejszych gwiazd w sąsiednich galaktykach. 

W metodzie magazynowania obrazu (image storage) stosuje 
się specjalną formq fotokatody. I tak np. w ikonoskopach wy
twarza się na nieprzewodzącej płytce warstwę światłoczułą, 
zło~oną z mikroskopijnie małych ziarenek nie mających ze 
sobą kontaktu. Na płytce powstaje subtelna mozaika światło
czułych elementów. Jeżeli na mozaikę padnie światło, np. wy
tworzony przez obiektyw obraz jakiegoś przedmiotu, z ele
mentów mozaiki odrywać się zaczną ujemne elektrony, a zatem 
w poszczególnych elementach zaczną się gromadzić ładunki 
dodatnie o wielkości zależnej od jasności obrazu w danym 
miejscu. Jak widzimy, taka fotokatoda mozaikowa ma podob
nie jak płyta fotograficzna własność sumowania podniet świetl
nych i podobnie jak płyta potrafi przechowywać (w formie 
elektrycznej) postać rzuconego na nią obrazu świetlnego. Ten 
ukryty w mozaice obraz może być odczytany w sposób pow
szechnie stosowany w urządzeniach telewizyjnych. Mianowi-
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de, z przyrządu zwanego "działem elektronowym" wytryskuje 
bardzo wąski strumień elektronów i "dotyka się" nim po
krytej mozaiką płyty miejsce za miejscem. Ujemne elektrony 
strumienia neutralizować będą dodatnie ładunki poszczegól
nych elementów mozaiki, przy czym strumień elektronow wy
czerpywać się będzie oczywiście więcej w miejscach posia
dających większy ładunek, a mniej w miejscach, na które przy
padały ciemne partie obrazu. W ten sposób (w zasadzie) elek
tryczny odpowiednik obrazu rzuconego na mozaikę zostanie 
przetłumaczony na zmienne natężenie strumienia elektronów. 
T_l'o zmienne natężenie może być odpowiednio wzmocnione przy 
pomory normalnej techniki telewizyjnej i przetworzone w obraz 
-optyczny na ekranie telewizora. Nadmieńmy, że w obecnie sto
sowanych lampach telewizyjnych funkcja mozaiki lub zastę
pującej ją tzw. płytki obrazowej (w ortikonach) bywa inna. 
Mianowicie ładunki gromadzą się na niej nie wprost pod wpły
wem padającego światła, lecz na skutek wytrącenia z elemen
tów płytki elektronów przez inne elektrony, wysyłane przez 
światłoczułą katodę. 

Duża czułość współczesnych lamp telewizyjnych analizu
jących (nadawczych) oraz znakomicie rozwinięta technika 
wzmacniania słabych prądów zmiennych pozwalają na znaczne 
wzmocnienie obrazu rzuconego przez obiektyw lunety na świa
tłoczułą warstwę ikonoskopu czy ortikonu: obraz na ekranie 
dołączonego do urządzenia odbiorczego telewizora jest znacznie 
jaskrawszy, niż obraz bezpośrednio utworzony przez obiektyw 
lunety. W konsekwencji, fotografując ekran telewizora, sto
sować możemy znacznie krótsze ekspozycje, niż gdybyśmy 
fotografowali wprost w ognisku obiektywu czy lustra. W cza
sie kongresu Międzynarodowej Unii Astronomicznej w Dubli
nie we wrześniu 1955 r. były demonstrowane obrazy Marsa 
-otrzymane opisaną techniką w czasie opozycji w r. 1954: cho
ciaż jeszcze nie w pełni zadawalające, wyglądały bardzo obie
cująco. 

Dodajmy, iż katoda mozaikowa czy płytka obrazowa posiada 
ponadto inną własność bardzo istotną z punktu widzenia możli
wości sięgnięcia do słabych gwiazd, mimo istnienia poświaty 
tła nieba. Mianowicie można "wymazać" na niej - oczywiście 
w sposób elektryczny - to co na kliszy fotograficznej odpo
wiada zadymieniu. 

W szkicu niniejszym starałem się przedstawić, na czym 
polega istota nowych możliwości stworzonych w astronomii 
przez nowoczesne techniki elektronowe. Wiele szczegółów na
tury tec~nicznej, nieraz ważnych, zostało pominiętych. Waż-
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niejsze od opisu poszczególnych metod realizacji wydało się 
przedstawienie istoty postępowania, które pod wielu wzglę
dami jak gdyby zwiększa - i to kilkakrotnie - średnice 
istniejących już . teleskopów. 

LUDOSŁA W CICHOWICZ - Warszawa 

O GEODEZYJNYCH POMIARACH KRAJU 

Część II. 

Trzeci etap procesu triangulacji - budowa wież i stawia
nie sygnałów, pomimo swego konstrukcyjno-budowlanego 
aspektu stanowi jedno z węzłowych zadań inżyniera i technika 
geodety. 

Wiemy już, że w każdym punkcie terenu oznaczonym przez 
wywiadowców, zostaną pobudowane te charakterystyczne pi
ramidy, o których mówiliśmy na początku. Zazwyczaj wczesną 
wiosną opuszczają bazę robocze brygady budowniczych wy
posażonych w ciągniki, auta ciężarowe, w sprzęt drwalski 
i ciesielski. Zanim z nastaniem pogodnych dni wyruszą w pole 
zespoły obserwatorów, trzeba, żeby dany obszar został w porę 
"uzbrojony" w komplet wież i sygnałów. Zagadnieniu temu 
geodeci poświęcają wiele uwagi. "Jak sobie pościelesz, tak 
się wyśpisz - mówi przysłowie. Od poprawnego ustawienia 
piramidy zależy dokładność pomiarów kątowych, a w rezul
tacie wyniki całej triangulacji. Instrument ustawiany na wznie
sieniu jest narzędziem precyzyjnym i. zezwala na mierzenie 
kątów z dokładnością poniżej l sekundy łuku. Wadliwa kon
strukcja lub ustawienie piramidy nie powinny niweczyć wy
ników osiągalnych przez obserwacje. Wielometrowy statyw. 
na którym ustawia się instrument, nie powinien wychylać się 
nawet o centymetr nie tylko podczas obserwacji, ale także 
w ciągu następnych tygodni i sezonów. 

I niewiarygodnym się zdaje, żeby taki nieraz 5-metrowy 
kolos zdołał oprzeć się deszczom, wichurze lub intensywnej 
operacji słońca. A jednak ... Inżynierowie geodeci posiadający 
znajomość statyki budowlanej opracowują coraz to nowsze 
typy wież triangulacyjnych, bądź stałych, stawianych z miej
scowego budulca, bądź rozbieralnych, przewożonych ze ·sta
nowiska na stanowisko. Wieża składa się zasadniczo z dwóch 
niezależnych i- choć na pierwszy rzut oka wydaje się to nie
prawdopodobne - nie stykających się ze sobą części: statywu 
i rusztowania. Statyw to solidna trój- lub czterograniasta. 

' 
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drewniana piramida wsparta na fundamentach. Na jej szczycie 
przytwierdzony jest stolik, tj. niewielka drewniana płyta, słu
żąca jako podium dla instrumentu. Rusztowanie paslada bar
dziej wysmukły kształt piramidalny; jego wiązania przenikają 
między poszczególnymi elementami statywu, wznoszą się po
nad stolikiem, aby u szczytu utworzyć iglicę, służącą jakJ cel 
dla sąsiednich stanowisk. Nieco poniżej szczytu statywu na 
rusztowaniu wspiera się pomost dla ekipy obserwacyjnej; przez 
otwór podłogi, nie dotykając jej krawędzi, przenika szczytowy 
fragment statywu wraz ze stolikiem obserwacyjnym. Opisu 
wieży triangulacyjnej dopełnia zespół drabin już to przymo
cowanych zewnątrz jednej ze ścia.n bocznych, już to wewnątrz 
rusztowania. Dodajmy wreszcie, że wieże na stanowiskach I-go 
rzędu posiadają kilka metrów nad głównym pomostem jeszcze 
jeden stolik, przeznaczony dla sygnalizacji świetlnej, stosowa
nej przy pomiarach z dużych odległości, ~. także o zmroku lub 
podczas mgły. 

Nie trudno sobie wyobrazić, ileż niemal akrobatycznej za
prawy muszą posiadać budowniczowie pracujący nad monta
żclm górnych segmentów wieży. 

Na stanowiskach triangulacyjnych mniejszej wagi, albo tam 
gdzie warunki terenowe na to zezwalają, stawia się sygnały 
kilkumetrowej wysokości, elementarnej konstrukcji. Na punk
tach takich obserwacje kątowe wykonuje się z ziemi. 

Tyle o prace>.ch konstrukcyjno-budowlanych związanych 
z triangulacją. Dodajmy wreszcie, że o ile budowniczowie wież 
i sygnałów rekrutują się ze środowiska robotników i majstrów, 
to nad całokształtem tych robót, a szczególnie nad ich kontrolą 
techniczną czuwają inżynierowie-geodeci. 

Po zapoznaniu się z przebiegiem robót o charakterze przy
gotowawczym, przechodzimy do obserwacji triangulacyjnych. 

Pomiary kątowe obok pomiarów baz mają podstawowe zna
czenie w triangulacji i stanowią jej główne zadanie. Zadanie 
obs2rwatora polega na mierzeniu kątów sieci triangulacyjnej 
precyzyjnym instrumentem geodezyjnym zwanym tEOdolitem. 

Elementarny pomiar kąta sprowadza się do dokładnego wy
celowania lunety teodolitu na iglicę sąsiedniej wieży i sporzą
dzenia odczytu kierunku na pomiarowym kole instrumentu. 
Oczywiście, postępowaniu temu towarzyszy szereg zabiegów 
zapewniających najwyższą precyzję pomia.ru, jego uwielokrot
nienie oraz kontrolę; wystarczy powiedzieć, że w przeciętnych 
warunkach procedura pomiaru jednego kąta może trwać do 
l godziny. Obserwacje kątowe są protokółowane w dzienniku 
i zaraz kontrolowane rachunkiem. 



204 URANIA 

Obserwatorzy mają niewielu sprzymierzeńców. Natomiast 
jeżeli pominąć drobne zawalidrogi terenowe utrudniające wi
dzi'alność, które ekipa likwiduje własnymi rękami, występuje 
szereg czynników, które hamują lub wręcz uniemożliwiają 
obserwacje; są to opady atmosferyczne, mgły, porywiste wia
try, dotkliwe zimno. Z drugiej strony z nastaniem słonecz
nej pogody - jedyną porą nadającą się do obserwacji trian
gulacyjnej są ranki oraz popołudnia. Chodzi bowiem o uniknię
cie wpływu operacji słońca, zakłócającej bieg promieni w atmo
sferze. 

Zgodnie więc z przepisami, obserwacje kątowe wykonuje 
się tylko w najdogodniejszych warunkach atmosferycznych, 
co do których obserwatorzy są bardzo "wybredni". Ale nie 
myślcie, że w oczekiwaniu na właściwą pogodę, ekipa siedzi 
z założonymi rękami, bowiem wtedy jest bardzo wiele do zro
bienia .. Jeszcze przed rozpoczęciem właściwych obserwacji na
leży ustawić teodolit na stoliku wieży, w jednej linii pionowej 
z iglicą rusztowania. Należy zrzutować oba te pokrywające się 
punkty na grunt i zakopać w. tym miejscu centrycznie słup. 
Trzeba pomierzyć niektóre elementy wieży oraz naszkicować 
jej usytuowcini.e w stosunku do odznaczających się szczegółów 
terenowych, opisać dojazd itd. 

Poza tym powszechnym chlebem zespołu obserwacyjnego 
jest poranie się z rozlicznymi niespodziankami: Już to trzeba 
wyrąbać drzewo lub grupę drzew przesłaniających cel (wy
rąbać sztuka niewielka, ale jak zidentyfikować takie indywi
duum rosnące gdzieś w środku boru na pół drogi pomiędzy 
wieżami), już to trzeba naprawić jakieś niedokładności wieży 
lub szkody po~zynione przez anonimowych szkodników. 

Wreszcie usytuowanie celu, przy niefortunnym naświetle
niu, częstokroć powoduje jego znikanie pośród tła; wtedy 
obserwatorzy radzą sobie przez zawieszenie płóciennego ekranu 
tuż za "figlarnym" sygnałem. 

Ale nie na tym wyczerpuje się lista kłopotów. Czyhają one 
zewsząd i utrudniają bieg pracy, ale w żadnym przypadku jej 
nie oprzydzają. Zespół dzielnych ludzi z ambicją zawodową 
pokonywa wszystkie przeszkody własnYmi siłami i to stanowi 
probierz jego walorów, a jednocześnie wnosi do pracy zawo
dowej urok pionierstwa. 

Wyniki obserwacji kątowych wędrują· do kierownictwa 
grupy triangulacyjnej. Kierownik grupy, starszy inżynier, do
konuje kontroli wyników, uzgadniając je i porównując z wy
nikami innych obserwatorów. Jeżeli zachodzą niezgodności 
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wówczas nakazuje dokonanie powtórki obserwacji na niepew
nych punktach. 

Całokształtu podstawowych prac polowych w triangulacji 
dopełniają pomiary baz. Prace te wykonywane przez oddzielne 
ekipy polowe polegają na p.recyzyjnym pomiarze wielokilome
trowych długości boków bazowych przy pomocy specjalny ch 
taśm lub drutów mierniczych, uodpornionych na wpływy tem
peratury. Ze względu na przenoszenie się błędów, pracy tej 
poświęca się wiele uwagi i zabiegów iście "aptekarskich" za
pewniających jak najdalej idącą dokładność rzędu jednej mi
lionowej. 

Poza tym w celu zorientowania całej sieci triangulacyjnej 
w stosunku do stron świata na niektórych punktach sieci są 
wykonywane nocne astronomiczne pomiary azymutu, to zna
czy kąh zawartego pomiędzy kierunkiem północy a kierun
kiem danego boku. 

Po dokonaniu powyższego kompleksu prac przygotowaw
czych i obserwacyjno-pomiarowych na danym obsnrze, nastę
puje etap ostatni: cały materiał osiągnięty zespołowym wysił
kiem licznych grup geodetów i personelu pomocniczego na 
przestrzeni wielu miesięcy żmudnej pracy, obejmujący nie
jednokrotnie powyżej tysiąca stanowisk, zostaje przekazany 
biuru obliczeniowemu. 

Praca biura obliczeniowego - to osobny rozdział w zawo
dzie inżyniera i technika geodety. Można by powiedzieć, że 
tyle samo trzeba poświęcić czasu na opracowanie liczbowe, 
ile potrzeba go na pomiary. 

Biuro obliczeniowe to zespół rachmistrzów, którzy posłu
gując się maszynami do liczenia współdziałają przy tak zwanym 
"wyrównaniu" sieci triangulacyjnej. Praca polega na uporząd
kowaniu wyników pomiarów kątowych i liniowych, a następ
nie rozwiązaniu całego zbioru równań z bardzo wieloma me
wiadomymi. W rezultacie tych karkołomnych obliczeń, których 
jeden człowiek, nie dysponujący maszyną do liczenia nie do
konałby w ciągu całego swego życia, otrzymuje się geograficzne 
Współrzędne każdego punktu, na którym były przeprowadzone 
pomiary, to znaczy długość i szerokość geograficzną oraz wy
sokość nad poziom morza. Elementy te stanowią wyjściowe 
dane dla rozmaitych prac związanych z realizacją przestrzen
nych planów gospodarczych, a także dla celów naukowych 
w zakresie geodezji, geografii, astronomii, geofizyki, geologii. 

Na tym zamyka się złożony z różnorodnych etapów pracy 
proces zakładania sieci triangulacyjnej na obszarze Państwa. 
Należy nadmienić, że choć prace triangulacyjne stosuje się 
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niemal w niezmienionym trybie od kilku stuleci, nie zna~y 
to, że opisana procedura stanowić będzie niewzruszony kanon. 
Rozwój techniki fotograficznej już dzisiaj umożliwia zastąpie
nie oka obserwatora przez fotokomórkę, co pozwala wykluczyć 
błędy subiektywne. Opracowanie precyzyjnych metod pomiaru 
dużych odległości przy pomocy wykorzystania zjawiska inter
ferencji światła rokuje nadzieje na wprowadzenie triangulacji 
nowego typu polegającej na pomiarach liniowych. Wreszcie 
silny rozwój techniki radarowej pozwala na wykonywanie po
miarów na rozległych i trudno dostępnych obszarach. Ale 
triangulacja nie wyczerpuje zakresu problemów stojących 
przed polską geodezją jako gałęzią produkcji i jako nauką. 
Dość wymienić nazwy niektórych tylko działów geodezji, które 
rozwijają się u na.s na bazie odmiennej teorii i techniki; więc 
fotogrametria i aerofotogrametria, kartografia, astronomia geo
dezyjna, geodezja dynamiczna i grawimetria, geodezyjne urzą
dzenia rolne itd. 

Współczesny geodeta to światły inżynier i zależnie od spe
cjalności - astronom, biegły matematyk, znawca fizyki, elek
trotechniki i elektroniki, techniki fotograficznej, optyki i instru
mentoznawstwa itd. 

ANDRZEJ WROBLEWSKI - Warszawa 

Z TAJEMNIC MARSA (II) 

Atmosfera i klimat Marsa 

Najbardziej rzucającym się w oczy szczegółem na po
wierzchni Marsa są białe plamy podbiegunorwe. Już jeden 
z pierwszych obserwatorów Marsa - H u y g e n s - obser
wował w roku 1672 plamę południową. On też pierwszy wy
sunął przypuszczenie, że plamy te są to masy lodów i śniegów 
nagromadzone u biegunów planety podobnie jak ma to miejsce 
na Ziemi. Podobieństwo to stało się jeszcze bardziej uderza
jące, gdy w roku 1781 W. H er s c h e l odkrył, że wielkość cza
pek polarnych Marsa jest zmienna i pozostaje w ścisłej za
leżności ze zmianami pór roku na tej planecie. Gdy miano
wicie na danej półkuli panuje zima - czapka polarna jest 
największa; z nadejściem wiosny czapka zaczyna się zmniej
szać i podczas lata niknie prawie zupełnie; w tym czasie na
tomiast tworzy się czapka na przeciwległym biegunie planety. 

Czapki polarne Marsa sięgają średnio do 60° szerokości 
areograficznej (odpowiednik szerokości geograficznej), bywają 
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jednak lata, kiedy rozpościerają się one aż do 50° (na Ziemi od
powiada to szerokości geograficznej Krakowa). Są to więc 
utwory znacznie większe niż podbiegunowe pokrywy lodowe 
na Ziemi. Dokładniejsze obserwacje wykazały, że środki cza
pek polarnych Marsa nie schodzą się dokładnie z biegunami 
planety ale są od nich odległe o kilka stopni. Środki czapek mu
szą być więc czymś w rodzaju "biegunów zimna" na Marsie. 

L o w e 11, który bardzo dokładnie badał czapki polarne 
Marsa stwierdził, że przy tworzeniu się brzeg ich jest biały, 
natomiast przy zanikaniu ciemno-niebieskawy. Stąd wniosek, 
·że czapki składają się z substancji, która może występować na 
powierzchni Marsa w stanie ciekłym. 

Odnośnie natury czapek wysuwano różne hipotezy. Niektó
rzy przypuszczali, że są to być może warstwy jakichś soli, po
dobne do tych, jakie występują na Ziemi w obszarach pustyn
nych. Ta naiwna hipoteza nie tłumaczyła jednak sezonowych 
zmian czapek. O wiele bardziej prawdopodobną wydawała się 
hipoteza, według której czapki Marsa składać się miały z dwu
tlenku węgla w stanie stałym. Wiadomo, że przy ciśnieniu atmo
sferycznym dwutlenek węgla zestala się w temperaturze około 
-780 C dając tak zwany suchy śnieg. Ciśnienie atmosfery 
Marsa jest jednak niższe i temperatura zestalania się dwutlen
ku węgla wynosi tam około -100° C. Pomiary temperatury 
~zapek wykazały, że nigdy nie obniża się ona tak znacznie; 
w ten więc sposób odrzucona została hipoteza dwutlenku węgla. 

Najbardziej naturalną była hipoteza wysunięta jeszcze przez 
Huygensa (o czym wspominałem wyżej). W celu jej potwier
dzenia przeprowadzane były w różnych latach porównawcze 
badania zdolności odbijającej czapek polarnych Marsa oraz lodu 
i śniegu. Okazało się, że zdolność odbijająca (albedo) czapek 
jest bardzo bliżona do albeda lodu, natomiast jest dużo mniej
sza od albeda śniegu. Czapki polarne Marsa składają się więc 
z lodu. Znając ilość promieniowania słonecznego, padającego na 
powierzchnię Marsa, zajmowaną przez czapki polarne, można 
było wyliczyć maksymalną grubość tej pokrywy lodowej. Oka
zało się, że promieniowanie słoneczne jest zdolne stopić nawet 
dwumetrową warstwę lodu. Tak duża grubość czapek była jed
nak nie do przyjęcia ze względu na dużą szybkość ich topnienia, 
która dochodzi do 100 km dziennie. Opierając się na tej war
tości musimy przyjąć że grubość pokrywy lodowej przy biegu
nach Marsa wynosi najwyżej kilkanaście centymetrów. Praw
dopodobnie ta pokrywa lodowa nie jest jednolita, i "prześwie
-ca" przez nią czerwonawa powierzchnia planety. Jak wynika 
bowiem z dokładnych badań B a r a b a s z e w a czapki polarne 
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mają odcień czerwony a tylko przez kontrast wydają się zupeł
nie białe. 

Polarne czapki Marsa dowodzą obecności wody na tej pla
necie. Czy jednak mogą istnieć na Marsie otwarte zbiorniki 
wodne podobne do naszych mórz i oceanów? Pierwsi badacze 
Marsa sądzili, że ciemne, zielonkawe obszary widoczne na jego
powierzchni są właśnie morzami i nadali im taką nazwę. Tego 
zdania było również wielu póżniejszych astronomów, między 
innymi S c h i a p a r e l l i. W miarę wzrostu dokładności ba
dań pogląd ten napotykał jednak na wiele trudności. Okazało 
się bowiem, że "morza" są bardzo różne pod względem barwy 
i odcieni, że barwa ta zmienia się sezonowo i że wreszcie kształt 
"mórz" również ulega dużym zmianom. Wreszcie w roku 1894 
T a y l o r wysunął decydujący argument, obalający dawny po
gląd na naturę "mórz". Jeżeliby mianowicie "morza" Marsa 
były rzeczywiście zbiornikami wodnymi, to widzielibyśmy 

z Ziemi odbicie Słońca w tych zbiornikach w postaci jasnego 
punktu. Nikt jednak nie widział na Marsie takiego odbicia, 
a więc "morza" Marsa morzami nie są. Ostatnio F i e s i e n
k o w wyliczył, że nie mogą istnieć na Marsie nawet małe je
ziorka o średnicy ponad 300 metrów; widzielibyśmy bowiem od
bicie Słońca w ich tafli wodnej. Ogólna ilość wody na Marsie 
jest więc bardzo mała. 

O istnieniu atmosfery na Marsie przekonują nas wyniki 
wielu obserwacji. Należą tu przede wszystkim obserwacje róż
nych chmur i obłoków, a także i silnych zmętnień przesłania
jących szczegóły widoczne na tarczy Marsa. Również zjawiske~ 
zmierzchu i świtu obserwowane na Marsie świadczy o rozpra
szaniu światła w jego atmosferze. W atmosferze tej muszą się
znajdować pewne ilości pary wodnej powstające podczas topnie
nia czapek polarnych. Mimo tak oczywistych dowodów istnie
nia atmosfery badacze Marsa musieli poświęcić wiele trudu aby 
zdobyć o niej choćby najprostsze dane. 

Jednym z podstawowych narzędzi do badania atmosfery 
Marsa jest fotografia. Już na podstawie pierwszych zdjęć Marsa 
dokonanych w roku 1909 T i c h o w stwierdził, że widzialność 
szczegółów na powierzchni planety zależy od długości fali świa
tła, w którym przeprowadzamy obserwacje. Szczegóły na po
wierzchni Marsa są widoczne najlepiej w promieniach czerwo
nych. Przy przejściu do promieni fioletowych widzialność szcze-· 
gółów zmniejsza się stopniowo. Ten efekt można było dość pro
sto wytłumaczyć jako wynik rozpraszania światła w atmosfe
rze Marsa. Wiadomo bowiem, że światło jest rozpraszane przez: 
atmosferę tym silniej, im ma mniejszą długość fali. Promienie 
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czerwone są więc rozpraszane bardzo słabo, natomiast promie
nie fioletowe - bardzo silnie. 

Podobne zjawisko możemy obserwować na Ziemi. Jeżeli 
w pogodny dzień patrzymy na okolicę to daleko położone szcze
góły są widoczne niewyraźnie i są przesłonięte czymś w rodzaju 
niebieskawej mgiełki. Jest to właśnie wynik silnego rozprasza
nia promieni krótkofalowych (niebieskich i fioletowych) przez 
naszą atmosferę. Jeżeli chcemy fotografować dalekie szczegóły 
używamy filtru czerwonego lub żółtego, który usuwa szkodliwe 
rozproszone promienie krótkofalowe. Występowanie podobnego 
efektu przy fotografowaniu Marsa świadczyło o istnieniu na 
nim atmosfery. 

Wielkie znaczenie dla poznania atmosfery Marsa miały ba
dania fotograficzne przeprowadzane przez W r i g h t a. Wright 
podobnie jak Tichow fotografował Marsa przy użyciu filtrów 
barwnych. Zauważył on, że obraz Marsa ma różną wielkość 
w różnych barwach. Średnica Marsa otrzymana ze zdjęć w pro
mieniach podczerwonych wynosiła 6419 km, gdy tymczasem 
średnica w promieniach fioletowych - 6716 km. Zjawisko to 
nazwane potem efektem Wrighta tłumaczono jako WYnik roz
praszającego działania atmosfery Marsa. Promienie podczer
wone są słabo rozpraszane przez atmosferę, wobec tego na zdję
eiach wykonywanych w tych promieniach widzimy stałą po
wierzchnię Marsa. Fotografując Marsa w promieniach fioleto
wych, które są silnie rozpraszane przez atmosferę dostajemy 
na zdjęciu obraz atmosfery, natomiast stała powierzchnia pla
nety nie jest widoczna. Różnica wielkości obrazów Marsa w pro
mieniach podczerwonych i fioletoWYch daje podwojoną grubość 
atmosfery. 

Jeśliby przyjąć to rozumowanie, to grubość atmosfery Marsa 
oceniona na podstawie wyników Wrighta wynosiłaby około 150 
kilometrów. Ściślej mówiąc, atmosfera Marsa musiałaby być 
tak gęsta, żeby jeszcze na WYSokości 150 km dawać wyraźny 
efekt rozpraszania promieni fioletoWYch. 

Taki wynik był zdumiewający, sądząc bowiem na podstawie 
innych obserwacji spodziewano się raczej, że Mars posiada 
atmosferę dość rzadką. Toteż wielu uczonych nie przyjęło wnio
sków Wrighta. Starano się jego WYniki wytłumaczyć na pod
stawie innego rozumowania. 

Wright powtórzył swe badania podczas dogodnej opozycji 
1926 roku, otrzymując wyniki te same co poprzednio. Trudno 
było jednak znaleźć taki model atmosfery Marsa, który byłby 
zgodny z innymi obserwacjami, a jednocześnie dawał obserwo-
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wany efekt Wrighta. W dalszym ciągu szukano więc wytłuma
czenia tego efektu na innej drodze. Badania fotometryczne 
przeprowadzane w Związku Radzieckiero dały podstawę do in
terpretowania efektu Wrighta jako wyniku irradiacji fotogra
ficznej. (Irradiacją nazywamy zaczernianie kliszy poza grani
cami rzeczywistego obrazu). Wielkość irradiacji zależy przy tym 
od jasności brzegów obrazu. W promieniach fioletowych brzegi 
tarczy Marsa mają jasność prawie taką samą jak jej środek, 
wobec tego irradiacja w tych promieniach będzie znaczna. Na
tomiast w promieniach podczerwonych występuje zjawisko 
przycie'mnienia brzegowego: brzegi tarczy mają dużo mniejszą 
jasność niż środek. W tych więc promieniach wpływ irradiacji 
będzie znikomy. W ten sposób udało się wytłumaczyć efekt 
Wrighta bez zakładania istnienia na Marsie rozległej i gęstej 
atmosfery. 

Wiele danych o atmosferze Marsa można otrzymać z obser
wacji pojawiających się w ni.ej obłoków. Oprócz obłoków żół
tych, które są prawodopodobnie tumanami pyłu, występują na 
Marsie obłoki białe, które można interpretoiWać jako normalne, 
złożone z pary wodnej chmury. Wśród tych chmur w)rróżniono 
nawet dwa typy: niskie chmury warstwowe, powstające wsku
tek obniżenia się temperatury podczas nocy oraz wysokie chmu
ry, podobne do naszych chmur kłębiastych, powstające w dzień 
wskutek wznoszących prądów konwekcyjnych. Na podstawie 
badań chmur na Marsie H e s s wyliczył, że ciśnienie atmosfe
ryczne wynosi tam około 80 milibarów. Wskutek tego jednak. 
że siła ciężkości jest na Marsie mniejsza niż na Ziemi, wartośe 
ta odpowiada atmosferze o masie około 20% atmosfery ziem-

. skiej. 
Bardzo mało wiemy o składzie chemicznym atmosfery 

Marsa. Teoretyczne wyliczenia wskazują na to, że atmosfera ta. 
może składać się z gazów takich jak atmosfera Ziemi. Jednak 
doświadczalne stwierdzenie obecności tych gazów w atmosferze 
Marsa napotyka na duże trudności. Przy badaniach spektrosko
powych bowiem gazy atmosfery ziemskiej, przez którą obser
wujemy Marsa, dają w widmie bardzo silne linie, tzw. linie tel
luryczne. Przy tak silnym tle odróżnienie przyczynka pocho
dzącego od gazów z atmosfery Marsa jest bardzo trudne. Pier
wotnie badania przeprowadzano w ten sposób, że porówny
wano widmo Marsa z widmem Księżyca znajdującego się na tej 
samej wysokości. Wyniki otrzymywane przez różnych badaczy 
były jednak sprzeczne. W roku 1926 A d a m s i S t. John 
zastosowali do badania widma Marsa nową metodę. Fotografo
wali je mianowicie wtedy, gdy Mars zbliżał się szybko do 
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Ziemi. Wówczas wskutek tzw. zjawiska D o pplera linie 
w jego widmie były nieco przesunięte w stosunku do linii po
chodzących od atmosfery Ziemi. W e dług pomiarów wymienio
nych uczonych w atmosferze Marsa znajduje się tlen i para 
wodna w ilościach odpowiednio: 65 % i 37o tej ilości wymienio
nych gazów, jaka występuje ponad szczytem M-t Everestu. Po
wtórne badania wykonane przez tych uczonych w r . 1933 i 1937 
dały jednak wyniki sprzeczne z wynikami pierwszych badań. 
Nie udało się bowiem wykryć w atmosferze Marsa nawet śla
dów tlenu i pary wodnej. Kwestia istnienia tych gazów w atmo
sferze Marsa jest do dziś otwarta, bowiem nawet precyzyjne 
badania wykonane przez Ku i p er a w r. 1948 nie dały pozy
tywnych wyników. Jeżeli tlen znajduje się w atmosferze Marsa, 
to jest go bardzo mało. Kuiper wykrył natomiast w atmosferze 
Marsa pewne ilości dwutlenku węgla. 

Pozostaje jeszcze do omówienia klimat Marsa. Z powodu 
większej odległości Marsa od Słońca średnia t~>mperatura jest 
na nim, oczywiście, niższa niż na Ziemi. Bezpośrednich pomia
rów temperatury na Marsie dokonano po r az pierwszy w roku 
1924. Do pomiarów użyto bardzo precyzyjnych przyrządów 
zwanych "termometra.mi planetarnymi". Wykorzystywano 
w nich po prostu zjawisko termoelektryczne, polegające na po
wstawaniu przepływu prądu w obwodzie złożonym z dwóch 
drutów z różnych metali, w którym spojenia mają różną tem
peraturę. Wielkość płynącego prądu je~t proporcjonalna do róż
mcy temperatur spojeń. Termoelementy używane do pomiarów 
temperatury Marsa miały wielkość główki od szpilki(!) i umiesz
czano je w ognisku lunety gdzie powstawał obraz Marsa. Pro
mieniowanie Marsa kierowane było na jedno z dwóch spojeń, 
które w ten sposób ogrzewało się. Temperaturę Marsa można 
było wyznaczyć na podstawie płynącego prądu, wprowadzając, 
oczywiście, cały szereg potrzebnych poprawek. Przed użyciem 
ter•moelementy wypróbowane zostały na ziemi. Czułość ich była 
zdumiewająca: reagowały bowiem z odległości kilkunastu kilo
metrów na różnicę temperatur kilku stopni. Pomiary tempera
tur na Marsie były dokonywane na M-t Wilson przez N i c h o l
s o n a i P e t t i t a oraz przez C o b l e n t z a i L a m p l a n
d a w obserwatorium Lowella. Okazało się, że około południa 
temperatura w okolicach równikowych Marsa może dochodzić 
nawet do +25° C, po zachodzie Słońca jednak bardzo szybko 
spada i w ciągu nocy wynosi około -45° C. Czapki polarne mają 
temperaturę około -70° C. Oczywiście, temperatura różnych 
okolic Marsa zależy również od pór roku, które są tam podobne 
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jak na Ziemi. Średnia temperatura Marsa wynosi około -25° C 
(średnia temperatura Ziemi +15° C), są jednak na Marsie miej·· 
sca, w których średnia temperatura jest wyższa. 

W następnym artykule omówimy zagadnienie istnienia na 
Marsie roślinności. 

KRONIKA 

Międzygwiazdowy wodór a Układ Lokalny 

Badania prowadZJorw w długości fal 21 cm, na stacji Agassiz, doty
czące rozkładu neutralnego wodoru w Galaktyce dały niezwykle cie
kawe wyniki. Badania przeprowadzono wzdłuż koła prostopadłego do 
równika galaktycznego, prZJednającego go w dwóch punktach o dłu

gości galaktycznej 327° i 147°. Odbiornik dostrojony na odpowiednią 

częstość zapisywał w sposób ciągły intensywność promieniowania po
chodzącego od neutralnego międzygwiazdowego wodoru. 

Załączony diagram wykazuje dwie wyraźne cechy w rozkładzie. 

Mianowicie, wodór koncentruje się głównie w płaszczyźnie galaktycz
nej (co było zresztą do przewidzenLa). Oprócz tej koncentracji istn1eje 
wyraźna druga wzdłuż płaszczyzny nachylonej pod kątem 20° do pła

szczyzny Galaktyki. 

Rys. l. Rozkład wodoru międzygwiezdnego w Galaktyce 

Od czasów Johna H er s c h e l a wiadomo j1est, źe płaszczyzną sy
metrii najjaśniejszych gwiazd nie jest Droga Mleczna lecz inna płasz
czyzna nachylona do niej pod kątem kilkunastu stopni. Zjawisko to 
znane jako "pas Goulda'' badało wielu astronomów. Wyniki ich badań 
zebrał B. J. B ok z Obserwatorium. Harwardzkiego. Obecnie uważa się, 
że pas Goulda tworzą przede wszystkim bliskie gwiazdy typu· widmo
wego B, Be i A oraz rozległe mgławice ciemne. 

Najnowsze badania w dziedzinie radiowej prowadzą do wniosku, źe 

bliskie obłoki neutralnego wodoru również koncootrują się wzdłuż pasa 
Goulda. Fakt ten nie jest niespodzianką wobec wykazanego ostatnio 
bliskiego związku pomH~dzy pyłem i gazem międzygwiazdowym, Rejony 
dużej intensywności linii wodorowej o długości fali 21 cm w szerokości 

gaLaktycznej 1-20° i -20° znajdują się w obszarach o dużym pochła
nianiu i odpowiadają dobrze położeniu pasa Goulda. 



Teleskop elektronowy Obserwatorium Paryskiego konstrukcji 
M. A. L a II e m a n d a. 
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Zmniejszanie się południowej kapy polarnej Marsa z nastaniem 
wiosny w czasie od 21 maja do 7 października 1894 r. 

wg B a rn ar d a 

Dwa zdjęcia fotograficzne Marsa wykonane w Obserwatorium 
Licka. Lewe w świetle nadfioletowym zezwala odróźnić tylko 
kapy polarne, prawe w świetle podczerwonym pokazuje nam 

wiele szczegółów powierzchni Marsa. 

A - "Kanały" Schiaparelliego w okolic_y El_ysium~ B .,- ta sama 
okolica wg Antoniadiego. 
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Pas Goulda przez analogię do pasa Drogi Mlecznej stanowi, jak 
wiadomo, płaszczyznę równikową Układu Lokalnego. W ten sposób 
hipoteza Układu Lokalnego zyskuje dodatkowe poparcie w wynikach 
badań radiowych. 

[Wg Harvard Reprint 396 (1954) , M. K. 

Gwiazda o najmniejszej masie 

Systematyczne badania okresowych zmian ruchów własnych gwiazd 
prowadzone przez V a n d e Kam p a i współpracowników, doprowa
dziły do wykrycia wielu przedtem nieznanych towarzyszy tych gwiazd. 
Okresowe zmiany ruchu własnego występują u bardzo wizlu gwiazd, 
jednak dotąd tylko w trzech przypadkach udało się bezpośrednio za
DLserwować towarzysza gwiazdy, którego istnieni-e było pr~ewidziane 

na podstawie badania nierównomierności jej ruchu. Dwa z tych przy
padków odnoszą się do odkrycia towarzyszy Syriusza 1 Procjona, któ
rych istnienie było przewidziane przez B e s s e l a a bezpośrednio 

stwierdzone przez Alvana C l ark a (1862 - Syriusz B) i S c h a e b er l a 
(1896 - Procjon B). Trzeci przypadek zdarzył się w ubiegłym roku, 
gdy odszukano towarzysza gw1azdy · Ross 614. Według wyliczeń bowiem, 
w 1955 roku miał nastąpić najdogodniejszy okres odszukania niewidzial
nego dotąd towarzysza, miał on bowiem znajdować się w największej 

()dległości kątowej od JasrueJSZej gwiazdy. Rzeczywiśc: e towarzysz 
g>viazdy Ross 614 został odszukany fotograficznie przez B a a d e g o 
przy pomocy 5-mctrowego te!Jeskopu .. Jasność gwiazdy Ross 614 B wy
nosl 14m.8, jasność absolutna zaś 16m.8. Jest to więc druga z kolei naJ
słabsza znana gwiazda (najsłabszą znaną gwiazdą jest karzeł van 
B i e s b r o e ck a o jasności absolutnej 19m.3, trzecie miejsce zajmuje 
gwiazda WoLf 359 o jasności absolutnej 16m.6, czwarte i piąte miejsce 
zajmują składniki gwiazdy rozbłyskowej UV Ceti o jasnościach abso
lutnych 16m.1 i 15m.6. Odległość gwiazdy Ross 614 B od jaśr .. iejszej 
gwiazdy Ross 614 A wynosi 3.9 jednostek astronomicznych a okres 
obiegu 16,5 lat. Masa gwiazdy A wynosi 0.14 masy Słońca, z::~ś masa 
gwiazdy B zaledwie 0.08 masy Słońca. Dotąd gwiazdą o najmniejszej 
znanej masie była gwiazda Kruger 60 B, której masa wynosiła 0.16 
masy Słońca. Gwiazda Ross 614 B jest więc zaledwie 80 razy cięższa 

-od Jowisza. Jest to jednak gwiazda wysyłająca własne promieniowanie, 
gdyż gdyby była planetą i świeciła światłem odbitym, jej jasność byłaby 
mniejsza mniej więcej o 5 wielkości gwiazdowych. 

(Wg Ri.~e Hvezd 11, 1955) A. w. 

Czy istnieje na Marsie roślinność? 

W 1954 r. W. F i e s i e n k o w (l) podjął próbę sprawdzenia przypusz
-czeń co do istni.enia na Marsie życia roślinnego. Próba polegała na 
.zastosowaniu praw promieniowania do danych obserwacyjnych o tej 
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planecie. Wychodzi O'I1a ze słusznego założenia, że roślinność pochłania 

zna=ą część padającego na nią promiJeruowani.a słonecznego i zużywa 
pcchłoniętą energię na złożone procesy fotochemiczne. W przeciwień

stwie zatem do obszaru martWJelgo (np. powierzchnia ciał mineralnych), 
który pvomieniuje całą pochłoniętą energię, obszar pokryty roślinnością: 
powinien wykazywać pewien Jlliedojrrliar wysyłanego promiJeniowania. 
Następnie Fiesenkow przeprowadza ilościową analizę postawli.onegO> 
zagadnienia. J1EIŻeli rozpatrujemy jakiś martwy obsZiar, na który pad<> 
promieniowanie słoneczne, to po pewnym czasie ustali sri.ę stan rów
nowagi, w którym ilość energii pochłanianej w }ednostoe czasu prze~ 
dany obszar równa się ilości energii wypromieniowanej. Takiemu sta
nowi odpowiada, jak łatwo stwierdzić, maksymalna tempe:ratura danego 
obszaru. 

Znając natężenie promieniowania słonecznego i zdolność odbijającą 

(ćtlbedo) badanego obszaru, można wyliczyć ile energii będzie w jednost
ce czasu pochłaniane i wypromieniowane. Z drugiej strony na pod
stawie praw fizyki, a mianowicie na podstawie prawa promieniowania 
ciała doskonale czarnego wiemy, że ilość energii wypromteniowane} 
przez takie ciało jest proporcjonalna do czw~te1j potęgi tempeTatury 
obszaru (w skali bezwzględnej). 

J·eżeli porównamy z sobą oba wyrażenia na ilość wypromieniowanej 
energii otrzymamy związek między temperaturą obszaru, jego zdolnością 
odbijającą i natęzeniem promieniowania słonecznego, 

Jeżeli teraz 11ozważać będzi·emy obszar pokryty roślinnością, to dla 
określenta ilości wypmmleruorwanej energii nie wystarczy już znajomość: 
natężenia promieniowania słonecznego i albeda danego obszaru, część: 

bowiem energii będzie pochłaniana przez roślinność. Natomiast tak jak 
poprzednio, znając temperaturę obszaru możemy na podstawie praw 
promieniowania znaLeźć ~lość energii promieniowanej przez obszar. 
Podobnie jak poprzednio dostaniemy zal-eżność między temperaturą 

obszaru, jego albedem i natężeniem prorni.enliowania słonecznego, z tym 

źe w zależności tej występować będzie wielkość niewiadoma: ilość: 

• eneTgii pochŁanianej prz.ez roślinność. 

Możemy teraz podzielić przez sri.ebie obie otrzymane równości, przez 
co p.ozbywamy się stałych fizycznych i dostaniemy wyrailenie, z któ
rego możemy wyliczyć ilość energii pochŁanianej przez roślinność. 

W wyrażeniu tym występują tylko cztery wielkości: temp21ratury i al
beda obu rozważanych obszarów. Do wyrażenia tego możemy teraz 
wstawić dane obs·erwacyjne. Fiesienkow wstawił takie dane obserwa
cyjne dla jasnych i ciemnych obszarów Marsa, które są uwailane odpo
wiednio za pustynie i obszary pokryte roślinnością oraz dla pliasków 
i lasów na Ziemi. Okazało się, źe o i.Le1 w przypadku Zi·emi wpływ 
roślinności był dość znaczny, to w przypadku Marsa wynosił prawie 
dokładnie =·o. Na tej podstawie Fiesienkow twierdzi, że obszary 
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ci<emne (tzw. morza) na Marsie nie mogą być pokryte roślinnością, gdyż. 
nie widać różnicy między nimi a pustyniami. 

Rozważania Fiesienkowa wywoŁały ożywioną dyskusję i spotkały się 

z surową krytyką wielu uczonych radzieckich Przytoczymy WYPOWie
dzi niektórych z nich. 

W. C ·e s e w i c z (2) zauważył w ro~umorwaniu Fiesienkowa pe!Wną 

sprzeczność. Mianowicie wzór, do którego doszedł Fiesienkow, był wy
proWJadzony na podstawie prarw promieniowania. Jeżeli do tego wzoru 
wstawiać będziemy temperatury obszarów Marsa, które P!rzecież były 

otrzymane na podstawie tych samych praw promieniowania to nic
dziwnego, :ile otrzymany rezultat będzie rówillał się zeru i "morza" 
(obszary ciemne) Ma['sa będą się zachowywały podobnie jak obszary 
jasne ("lądy"). Inną sytuację mamy w przypadku Zierni, gdzie tempe
ratury były otrzymane na drodze bezpośrednich pomiarów, wpływ 

roślinności jest więc uchwytny. 

Otrzymane przez Fiesienkowa wyniki mogą świadczyć jedynie o tym~ 
że albedo powile~rzchni Marsa w podczerwonej części widma jest takie 
samo jak albedo w części widzialnej, ;ruatomiast nie mogą świadczyć: 

przeciw przypuszczeniu o istnieniu na Marsie roślinności. Podwyższona 
temperatura "mórz" Marsa moż1e być wywołana na przykŁad tym, że 
roślinność tamtejsza posiada własność silnej fluoresoencji w podczer
wieni . 

G. T i c h o w (3) wysuwa pod adresem Fiesienkowa podobne zarzuty. 
Stwierdza on poza tym, że być może naWIBit na "lądach" Marsa wege
tuje skąpa roślinność co wpływa na podobne zachowanie się "lądów'L 

i· "mórz". Maksymalna temperatura obszaru występuje krótko po po
łudniu, równoczeŚnie występuj,ę, obniżeni·e fotosyntezy. Dzięki temu 
wpływ roślinności w tym okresie jest zmniejszony. Reasumując wyniki 
dyskusji można powi·eldzieć, że wyniki do jakich doszedł F.iesienkow 
trudno uważać za prawdziwe i nie mogą one świadczyć o nieobecności 
na Marsie roślinności. 

LITERATURA 

(l) W. F i e s i e n k o w Doklady Ak. Nauk ZSRR, n954) nr 2, str. 197. 
(2) W. C e s e w i c z. AstTonomijczeskij Cirkular, 1954, nr 154 str, 17. 
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Atmosfery planetarne 

H . S t r u g h o l d podał osńaJtnio ciekawe rozważania dotycząoe ewo
lucji atmosfer planet,arnych. Według autora można wyróżnić pięć: 
zasadni·czych typów atmosfer: wodorowa, wodorowo-tlenowa, atmosfera 
dwutlenku węgla i pary wodnej oraz atmosfera kwasowęglowa. Przy
toczymy główne cechy i przykłady wymienionych typów at~osfer. 
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l. Atmosfera wodorowa składa się głównie z wodoru i jego związ
ków; nie ma w niej tlenu. Przykłady: atmosfery wielkich planet: Jowi
sza, Saturna, Urana i Neptuna oraz pierwotna atmosf<e<ra Ziemi w swej 
wczesnej fazie (protoatmosfera). Skład protoatmosfery Ziemi w jej 
wczesnej fa:lie rozwoju był następujący (wg Ku i per a): R 2, He, N e, 
H,O, NH3, CH4, A. W dalszym ciągu rozwoju protoatmosfery uległy 

rozszczepieniu cząsteczki H 20 w wyniku czego powstał wolny tlen; NH3 

i CH1 uległy utlenieniu do N2 i C02 • Powstała atmosfera wodorowo
tlenowa. 

2. Atmosfera wodorowo-Uenowa składa siG głównic z wodoru i jego 
związków oraz tlenu i tlenków. Zawartość tlenu i jego związków jest 
jeszcze niewielka. Taką atmosferą była protoatmosfera Ziemi w późnej 

fazie rozwoju. W poprzedniej fazie rozwoju atmosfery mogły żyć jedynie 
organizmy beztlenowe tu natomiast mogą wystGpować bakterie siarko
we, nitrifikacyjne oraz niższe rośliny posiadające chlorofil. DziGki poja
wieniu siG chlorofilu i fotosyntezie wzrasta w tej fazie zawartość tlenu 
w atmosferze. 

3. Atmosfera tlenowa składa się z tLenu, wodoru i tlenków; jest silnie 
utleniona. Przykład: obecna atmosfera Ziemi (neoatmosfera). W takiej 
atmosferze mogą żyć wyżs'Le rośliny, zwierzęta i człowiek. Skład: N2• 0 2, 

H20, A, co2· 
4. Atmosfera dwutlenku węgla i pary wodnej, w której wystGpują 

związki tlenu i wodoro (H p, C02) • bardzo niska zawartość tlenu. 
Przykład: atmosfera Marsa. 

5. Atmosfera kwasowGglowa, której głównym składnikiem są tlenki 
(C02) Zupełny brak tlenu. Przykład: atmos:łiera Wenus. 

A. W. 

Zmiany długości dnia 

Obrót Zilemi dookoła osi jest bardzo regularny. Jednak po wprowa
dzeniu zegarów kwarcowych dla użytku astronomii praktycznej udało 
się odkryć prawie nieuchwytne zmiany w szybkości obrotu Ziemi do
okoła osi. Długość doby zmienia się przy tym o drobną wartość. która 
leży poniżej 111000 sekundy. Według dotychczasowych badań długość 

doby zmienia się w ciągu roku periodycznie. Zimą są dni o około 0,5 
milisekundy dłuższe aniżeli w lecie (dla półkuli północnej). Wplyw 
wahań powyższych na pozycje gwiazd został już uwzględniony w wy
danym przez Instytut Astronomii w Heidelbergu katalogu gwiazd FK 3, 
jak również w wydanym pl'ZieZ Obserwatorium w Waszyngtonie (U. S. 
Naval Observatory in Washington) katalogu N 30 

A. M. 

Obser wacje zaćmienia Słońca na fali 21 cm 

W jednej ze stacji Obserwatorium Harwardzkiego przeprowadzono 
()bserwacje zaćmienia Słońca w dniu 30. VI. 1954 r. na fali 21 centy-
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metrów. Najciekav,,szym rezultatem było to, że ostatni kontakt (koniec 
zaćmienia) na fali 21 cm nastąpił około 10 mińut po końcu zaćmienia. 
w dziedzinie widzialnej . 

(Wg Sky and Te!escope, 1954, nr 11, str. 367) A. W. 

Badania radiowe międzygwiazdowego wodoru 

Badania promieniowania dochodzącego z kierunku jądra galaktycz-. 
nego prowadzą do wniosku, ż,e istniej9 tam chmury względnie zimnego 
neutralnego wodoru o wysoce burzliwych ruchach. 

Głównym problemem na stacji Agassiz, należącej do Obserwatorium 
Harwardzkiego, jest wyznacZJenie stosunku gęstości gazu i pyłu kosmicz
nego w ciemnych mgławicach l przeprowadzenie porównania z takimże 
samym stosunkiem dla dowolnego miejsca przestrzeni międzygwiazdo-' 
wej. Otrzymane wyniki prowadzą do wniosku, że gęstość neutralnego 
wodoru w ciemnej mgławicy j·est znacznie: większa niż w otaczającym 

galaktycznym ośrodku. Zagadnienie stosunku gęstości gazu do pyłu 

ma duże znaczenie ze względu na problem ewolucji ciemnych mgławic 
i globul. Globule są według przypuszczeń wielu astronomów materią 
w stadium przedgwiazdowym. 

Niezwykle ciekawie .a nawet -- można powiedzieć rewelacyjnie -
przedstawiają się wyniki badań astronomów australijskich, którzy pra
cują głównie nad promieniowanLem pochodzącym z obu Obłoków Ma
gellana. Wiadome było od dawna, że zawierają one zjonizowany wodór, 
który występuje zwłaszcza obficie w Wielkim Obłoku posiadającym 

piękną mgławicę emisyjną. Wyniki badań na stacji w Sydney przedsta
wiają się następująco: 

l. Rozciągłość obu Obłoków j,e,st znacznie większa w promienio
waniu radiowym neutralnego wodoru niż w promieniowaniu widzial
nym. Obłoki prawie stykają się ze sobą i być może 1slnieje wspólna. 
dla obu cienka otoczka wodorowa. 

2. Niespodzianką jest fakt, że w promieniowaniu radiowym oba. 
obłoki posiadają prawie te same rozmiary. 

Z badań fotograficznych Obłoków MagelLana wynikało, że Mały 

Oblok powjnien mieć znacznie mniej wodoru niż Wielki. Przypuszczano 
w związku z tym faktem, że Obłok Mały jest starszy i ż·e wobec tego 
wodór w nim został zużyty w procesie ewolucyjnym. Okazało się obec
nie, że pogląd ten był błędny. 

3. Masa wodoru wynosi 20% masy każdego z Obłoków. Dla Obłoku 
Wielkiego wynosi ona około 600 milionów, dla 1\.ll.ałego - 400 milionów 
mas Słońca. 

4 Badarua ruchów w Obłokach Magellana prowadzą do wniosku. 
że każdy z nich obraca się dokoła pewnej osi ze śreCinią prędkością 

rzędu 50 kmjsek. 

[Wg Harvard Reprint 391 (1954)] M. K. 
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Zmiany położenia równoległych pasów na tarczy Jowisza 

Ciekawe zestawienie obserwacji połoiJeń pasów na tarczy Jowisza, 
.za okres 1891-1950, wykonane wstało przez E. Schoenberga i W. 
H e i n t z a . Zestawili oni obserwowane położenia sześciu głównych 

pasów Jowisza. Na podstawile tego ogromnego materiału obserwacyjnego 
próbowali znaleźć prawidłowości zmian szerokości zenograficznej 
(Jowisz po grecku: Zt>us) tych pasów 7.Tl::Jlez:ienie wzorów określają
cych zmiany położeń pasów w zależności od czasu jest na ogół bardw 
trudne. Okazało się bowiem, :ż,e w zmianach szerokości niektórych pasm 
można wyróżnić kilka okresów. Tak np. dla pasma NTB okres wynosi 
11.4 lat, dla pasm NTB, NEB 1 SEBn - 17,5 lat, dla r>asm NTB, NEB 
i SEBs 56.8 lat. (synodyczny okres obrotu Jowisza dokoła Słońca wynosi 
11.86 lat). Ponieważ dla rożnych pasm okresy zmian SZleJrokości zenogra
ficznej są różne, przemaWia to przeciw hipotezie tłumaczącej te zmiany 
przyczynami ~nętrznymi takimi jak np. aktywność słoneczna. Na 
<>gół pasma charakteryzują się dużą stałością położenia a. obserwowane 
.zmiany szerokości zenograficznej są małe. W związku z tym autorzy 
wysuwają hipotezę, że pasy Jowisza to po prostu produkty wulkam.iczne, 
wydzi•eilane przez równoległe szczeliny w jego skorupie. Zmiany poło
żenia i natężenia niektórych pasm byłyby związane ze zmianami dzia
łalności wulkanicznej. 

(Wg Astron. Nachr. 1955. 282. nr 2) A. W. 

PORADNIK OBSERWATORA 

Gwiazdy zmienne 

Jednym z dominujących gwiazdozbiorów nieba lipcowego jest gwiaz
dozbiór H€1rkulesa. Zawiera on ciekawe gwiazdy zmienne g Her i Y. Her. 
()bie gwiazdy są gwiazdami półrlegularnymi tzn. posiadają zasadniczo 
jeden czy więcej okresów zmienności ale zmiany blasku są czasem dość 
nieregularne. ObLe gwiazdy są zaznaczone r.'l podanej poniżej mapce. 
"l Herkulesa posiada okres zmian blasku około 100 dni, pny czym ja
sność zmieniać się może w zakresie 6m3-7 111 4. Gwiazda g Herkulesa 
ma prawdopodobnie dwa okvesy zmienności: 80 dni i około 900 dni 
(według obserwacji autora). Zakres zmian blasku: 4'!'6-6mO (wg Ku-
karkina. · 

Obie gwiazdy są łatwo dostępne już dla małych lornetek. Obserwacje 
należy wykonywać możliwie jak najczęściej: jedną lub dwie oceny bla
sku w ciągu wieczora. Szczególnie ważne byłyby obserwacje g Herku
lesa, która jest pod specjalną "opilcką" Sekcji Obserwacyjnej PTMA 
Warszawa. 

Gwiazdozbiór Herkul_esa zawi~ra jesz~e jedną gwiazdę półregularną. 
Jest mą a Herkulesa, Jasna gw1azda, którą można obserwować nawet 
go~ym o.~em. Zakres zmienności jej blasku wynosi 3 1~Q-4mo, a okres 

znuenn<?sc1. prawdopodobnie okało 100 dni. Gwiazdę tą należy obserwować 
podobme Jak g Her i X Her możliwie najczęściej. 
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Oprócz tych gwiazd możemy obserwować zmienne zaćmieniowe RZ 
Cas, U Oph, ~ Lyr. Przewidywane momenty minimów tych gwiazd po
dajemy poruiżej (czas środkowo-eruropejski). Prosimy o nadsyŁanie obser-

• fL 

p- t 81 
t - .).OO 
ll'- 3.16 
Jt-- 3.36 
J.L - 3.48 
7) -J. ó1 
6 - 3.(9 
€ - 3 .Q2 

8 

• ex Her 

• 0o Oph 

T t. 

g •• h 
K Her • 

m 
Cl -4.25 
b -4 04 
c - 4 .86 
d - 5.54 
e -s.o1 
f - 6.1 0 
g - 6.58 
h- 7.40 

Rys. l. Mapki okoLic gwiazd zmiennych u Her i g Her 

wacji pod adresem Sekcji Obserwacyjnej PTMA Warszawa, AL Ujaz
dowskie 4. Udzielamy też chętnie porad i wskazówek. 

Efemerydy na lipiec: 
RZ Cas: VII 3d20h30m, 5dlhOOm, 9cl20hOOm, lldOhSCm, 16d24hOOm, 

'22dd23h30m, 28d23hOOm. 
U Oph:: VII 2d2QhQOm, 7d2lhOOm, 12d2lh40m, 17d22h20m, 22d23hOOm, 

27d24hQOm. 
[1 Lyr: VII ldl3h, 14dl2h, 27dllh. 

And·rzej Wróblewski 

Meteory 

Radiantem danego metE"oru '1azywamy punkt przebicia sfery niebie
skiej przez prostą, będącą przedłużeniem toru meteoru. Meteory nale
żące do określonego roju mają równoległe kierunki, mają zatem wspólny 
radiant. 

Równoległe tory meteorów należących do roju rzutowane, na sferę 
niebieską dają zjawisko "wybiegania" obserwowanych torów z jednego 
punktu (rys. 1). Punkt ten jest radiantem roju. Dla wyznaczenia zatem 
radiantu voju wystarczy nanieść obserwowane tory meteorów na mapę 
nieba, wykonaną w rzucie gnomonicznym (rzut ten przekształca odcinki 

,kół wielkich na sferz,e nieb~eskiej w odcinki prostych na mapie). Prze
cięcie prnetdłużeń wstecz torów meteoTów na mapie określa radiant. 



220 U HANIA 

. Atlas nieba, wykonany w odpowiednim do tego celu rzucie gnomoni
cznym był załączony do num:!ru 2 "Uranii" z bieżącego roku. 

Istnieją pewne umowne kryteria, pozwalające na stwierdzenie, czy 
wyznaczony punkt przecięcia przedłużeń obserwowanych torów mete
orów może być uważany za radiant danej grupy meteorów. Pozytywna 

odpowiedl. na to pytanie mo
ze mieć miejsce, gdy przynaj

Rys. l 

mniej 4 meteory obserwowane 
w ci4gu jednej nocy lub trzy 
meteory, dostrzeżone danej 
nocy, i dwa obserwowane na
::tępnej, mają tory przc~ina
.iącc się wewnątrz okręgu o 
promieniu 211 • V/ powyższych 
dwóch przypadkach możemy 
powiedzieć, że wyznaczony 
op1saną mctodq punkt jest 
1adiantcm obserwowanej gru
py meteorów, czyli, że jest on 
w myśl podanej na po:::zqtku 
definicji rDdiantcm kałdego 
meteoru grupy. J c żeli obser

wowana grupa sldacta się z dziesiątków meteorów, lub jeżcli jej poja
wienie się powtarza się w czasie, to mamy do czynienia z rojem me-. 
tcorów. 

Zdarza się nieraz, że meteor leci dokładnie w kierunku obserwatora. 
Wi?oc~~Y jest on wtedy jako świecący w ciągu kilku sekund punkt nie 
zmJemaJący swego położenia na sferze niebiesldej. W takim rzadkim 
wypadku można ten punkt uważać za radiant meteoru. Taki meteor 
nazywa się stacjonarnym. 

W przypadku meteorów te
leskopowych można rówmez 
wyznaczać radianty grup me
teorów opisanym wyżej spo
sobem. Nie jest jednak ko
niecznym używanie mapy nic
ba wykonanej w specjalnym 
rzucie, gdyż małe pole widze
nia i niewielkie jego oddale
nie od radiantu powoduje, że 
odcinki kół wielkich od ra
diantu do końca toru meteoru 
są małe i mogą być z wystar
czającą dokładnością aproksy
mowane przez odcinki pro
stych na mapach, wykonanych 
w dowolnym rzucie. 

Rys. 2. 

Ze względu na duży wpływ 
oporu środka (powietrza) na 
ruch bardzo małych pod 
względem masy meteorów 
teleskopowych oraz na ich 
niewielką średnią godzir.ną (2-2.5) konieczne jest ustalenie kryteriów 
przynależności danego meteoru do radiantu. W tym celu rozpatrzmy 
rysun•ek 2, przedstawiający tor meteoru długości L w atmosferze, 
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<Jbserwowany z punldu O na powierzchni Ziemi. Na rysunku OZ jest 
kierunkiem od obserwatora na zenH, OR - Iderunkiem na radiant 
z ., - odległością zenitarną radiantu, '\j) - odległością kątową początku 
toru meteoru od r adiantu, A - długością kątową drogi meteoru, Hi 
i H 1 WYSOkościami "zapalenia" i "zgaśni-ęcia" meteoru. Czytelnik orien
tujący się w trygonometrii łatwo WYprowadzi zależność: 

sin J.. 

sin W 
cos ZR = f (mg) cos Zs (l) 

Przy obserwacjach t eleskopowych pole widzenia jest położone ZWY
kle blisko radiantu, zatem wtelkości sin A i sin '\j) mogą być zastąpione 
przez A, '\j) z powodu małości tych ostatnich. Poszukiwane zatem kry
terium przynależności metl.!oru do d;;:nego radiantu o odległości zeni
talnej zR można zapisać w postaci: 

~ sec Zn = f (mg) (2) 

czyli: stosunek kątowej drogi metroru do odległości kątowej jego po
czątku od radiantu, podzi<elony przez cosinus odległości zenitalnej ra
diantu jest liczba stała dla ~anej j a sności meteoru. 

Kryterium to pozwa1a na określeniE:' prawdopodobieństwa przynależ
ności danego mt.Jteoru do znanego radiantu. 

Przy WYznaczaniu indywidualnych (określanych dla poszczególnych 
meteorów) radiantów meteorów teleskopoWYch korzysta się zwykle 
:z następującej postaci równania (2): 

W= K>.. (3) 

Wartość K (mg , Zp) jest zależna od jasnośct meteoru i odległości zeni
talnej radiantu. Tą ważr.ą dla zagadnienia WYZnaczania radiantów 
zależnością zajmiemy się w jednym z następnych numerów .,Uranii". 
Z indywidualnych radiantów można wyznaczyć radiant grupy lub roju 
meteorów. Dokładność tego sposobu WYznaczania radiantu jest rzędu 
kilkudziesięciu minut przy małej liczbie meteorów. 

W lipcu promieniują meteory z następujących radiantów: 

---

Nazwa roju 
Współrzędne radiantu 

!okres aktywności 
rekt. de kl. 

h m o 
2 Sge 19 2t + 17 6- 12 VII 
Sigma And o 12 + 36 7 - 20 VII 
37 Oph 17 12 +11 8- 11 VII 
22 And o 8 + 45 9- 21 VII 
Beta Cas o 56 + 63 19 VII - 15 VIII 
Psi Aql 20 32 lO 20 VII- 8 VIII 
Alfa Peg 23 32 + 16 23 VII- l VIII 
Teta Sge 20 20 + 20 24 VII- 3 VIII 
Dzeta Aqr 22 2[, l 25 VII- l VIII 
Dzeta And o 16 + 25 27- 31 VII 

Andrzej Pacholczyk 
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1'1eoretyczne radianty, wyliczone z orbit komet, których obserwacyjne 
potwierdzenie jest pożądane, podane były w zeszłorocznym lipcowym 
numerze "Uranii". 

Andrzej Pacholczyk 

OBSERWACJE 

Szerokości heliograficzne grup plam słonecznych w 19-m cyklu 

Szerokości heliograficzne, na których ukazują się grupy plam sło
necznych w czasie trwania cyklu plamotwórczego Słońca, ulegają mniej 
więcej prawidłowym zmianom. Mianow'cie, na początku cyklu plamy 
ukazują się na wysokich szerokościach około 30° - 35° po obu stronach 
równika. W miarę hwania cyklu szerokości, na który~h ukazują się 
plamy, stopniowo maleją i przy końcu cyklu plamy ukazują siG w po
bliżu równika na szerokości około 5° - 8°. StwiPrcizono także zależność 
szerokości helj. ukazujących się grup od aktywności cyklu plamotwór
czego. W aktywniejszych cyklach plamy ukazują się odpowiednio na 
nieco wyższych szerokośclach. 

Zakżność taką podaje prof. M. W a l d m e i er w formie graficznej 
(por. Urania, sierpień 1954 r., str. 378). Jednak na wykresie tym czas 
liczony jest nie od początku cyklu, lecz :>d momentu maksimum, a po
nieważ maksimum cyklu, zwłaszcza dla średnich i słabych cykli, wyka
zuj ;; duże wahania w cz.:Jsie dochodzące do kilku lat, wiGc porównywać 
biE-żący cykl z wykresem możn:::. raczej tylko po okresie maksimum. 
kiedy właściwie m.jciekawszą część cyklu mamy już poza sobą 

N;emniej j2dnak zmiany szerokości heliograficznych ukazujących się 

plam mogą dać pewne wskazówki co do przebiegu i wysokości obecnego 
cyklu. 

Przytoczone niżej średr.i~ kwartalne szerokości heliograficznej grup 
od początku obecnie trwającego 19. cyklu obliczone są przy uwzględ
n!eniu maksymalnej powierz,chni, jaką osiągnęła grupa plam. 

1953 l 1954 l 1955 

III l JV ~ ----:-11 -~-II-~ IV ~- ~- II -~ .ITI 

on~o -~-] 905 ,-2-80-2---;--- 26°2 l 29°6 1:-2-30-5--71 26°1 l 23°:1 

Jeżzli zm1any szerokości heliograficznej ukazujących siG grup przed
stawić w formie graficznej i porównać z wykresem podanym przez 
prof. M. Waldme;cra, to odcinek krzywej zmian szerokości heliograficz
nych obecnego cyklu nie można umieścić powyżej krzywej prz•ewidzia
nej dla cykli o wysokości maksimum R = 140, ponieważ w takim wy
padku, zgodnie z wykresem, maksimum powinno wystąpić już w r. 1956. 

Wziąwszy pod uwagę, ż;: średnia liczba Wolfa za trzy kwartały 
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1955 r. wynosi zaledwie około R = 23, a więc średnia za cały rok 195~ 
prawdopodobnie wyniesie nie wiele ponad 30, maksimum aktywności 
w roku 1956 r.ie należy się spodzi•ewać. Z takiego porównania wypada. 
że obecny cykl nie powinien być bardzo wysoki. 

8~~~~~------------------~ 
195ł 195!J 

Rys. l. 

Z przebiegu poprzednich cykli można stwierdzić, że m1mmum mie
dzy dwoma sąsiednimi cyklami, mającymi R max ponad 100, nigdy nie 
było mniejsze niż 7,9. Gdyby więc po ubiegłym bardzo wysokim cyklu 
miał ponownie nastąpić bardzo wysoki cykl, minimum między nim po
winno było by wypaść około R 4,4. Niskie minimum również wska
zuje, że cykl obecny powinien być raczej niższy niż ubiegły. 

Wadaw Szymański 

PTMA Koło w Gliwicach 

Nowy teleskop w Szczecin ie 

W sierpniu 1955 roku ukończyłem reflektor systemu Newtona o zwier
ciadle parabolicznym średnicy 245 mm i światlosile 1:7,2. M::t on montaż: 
azymutalny drewniany z wzmocnieniami metalowymi. Poruszany jest za 
pomocą kluczy Dla teleskopu wybudowałem w ogródku wieżę obserwa
cyjną, zapewniającą swobo:iną możno3ć obserw~·cji wszystkich partii 
nieba. Głównym celem, jak:cmu ma siużyć teleskcp, mają być obserwacje 
powierzchni Księżyca. 

Amatorskim konstruowaniem teleskopów zajmuję się już od kilku 
lat. Jest to z.ajęcie bardzo pasjonujące i dające w:ele satysfakcji. 

Poza skonstruowaniem wyżej opisane~o teleskopu (przy parqboliza
cji zwierciadła korzystałem z uprze.imej pomocy inż A. R y b a r s k i e g o} 
skonstruowałem już uprzednio dwa teleskopy o średnicach zwierciadeł 
15 cm. 

Jerzy Giergielewicz - Szczecin 
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ROZRYWKI UMYSŁOWE 

KRZYŻOWKA 

Znaczenie wyrazów: 

Poziomo: 
2. Amerykański astronom, który wykrył ruch gwiazdy Strzały 
4. Znany astronom duński z XVI w. 
6. Punk sfery nieb., ku któremu zdąża Słońce 
8. Okres, po upływie którego powtarza się jednak, zaćmienie 
9. GwiC~JZdozbiór południowego nieba 

10. Jeden z astronomów, który przewidział istnienie Neptuna 
11. Odkrywca komety. która się rozpadła 
12. Najjaśniejsza gwiazda w Łabędziu 
13. Pora roku, w której Ziemia jest najbliżej Słońca 
14. Planetoida, odkryta w 1807 r 
15. Planotoida o największym mimośrodzie z dotychczas poznanych 

orbit planetarnych 
16. Gwiazdozbiór zodiakalny 
17. Nazwa komety z rodz. Jowisza badana przez polskiego astronoma 
18. Gwiazda zmienna w Perseuszu 
20. Gromada otwarta gwiazd w Byku 
22. Astronom holenderski, zajmujący się badaniem ruchów własnych 

gwiazd 
Pionowo: 

2. Twórca prawa określającego odległości planet od Słońca 
4. Wojciech z .... 
l. Twórca hipotezy kosmogonicznej 
5. Otwarta gromada gwiazd w Raku 
7. Meteoryty żelazne 

19. Fundator obserwatorium swego imienia w Kalifornii 
21. Gwiazda po angielsku 

3. Jednostka czasu 
20. Wyspa, na której założono obserwatorium Uraniburg 

• 
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Rozwiązania prosimy nadsyłać do dnia 15 lipca 1956 r. Pomiędzy 
osoby, które nadeślą prawidłowe rozwiązanie, zostaną rozlosowane na
grody książkowe. 

KALENDARZ ASTRONOMICZNY 

opracował M. Bielielu 

Lipiec 1956 r. 
Dane o zjawisku gwiazd spadających-podajemy w dziale "Poradnik Obserwatora•• 

w artykule Meteory, efemerydy gwiazd zmiennych w artykule Gwiazdy zmienne. 

Chwile wszystkich zjawisk podano w czasie średnim słonecznym środkowo

europejskim, który jest czasem obowiązującym w Polsce. Godziny, minut'y. 
i sekundy czasu oznaczono symbolami h, m, s. Przez a i l) rozumiemy rekta
scensię i deklinację, czyli współrzędne równikowe ciała niebieskiego. 

W kalendarzu styczniowym br. podane są informacje dotyczące poszukiwań 

przez lornetkę lub lunetę planet i planetek niewidocznych gołym okiem. Tam 
również są podane pewne ogólne wyjaśnienia dla obserwacji zjawisk w ukła

dzie księżyców galileuszowych Jowisza. Opis zjawisk przejścia księżyców na 
tle tarczy Jowisza oraz deni księżyców po tarczy Jowisza jest podany w kalen
darzu lutowym br. Wyjaśnienia dotyc~ące obserwacji Tytana są podane w ka
lendarzu majowym br. Największe odchylenia (ellongacje) wschodnie Tytana 
przypadają w lipcu. Id 7h oraz I7d ~h 

2d1Qh. Jowisz w swym ruchu obserwowanym z Ziemi zbliża s·ię do 
jasnej gwi.azdy Regulusa na odległość 33' (ś ,rednica Księżyca na niebie} 
po stronie północnej. 

2d-6d. Nad ranem widać dobrze światło popielate przy sierpie Księ
życa . 

3d21h. Merkury i Wenus są w złączeniu 4d, nad ranem można pokusić 
się o odszukanie ich w blasku zorzy porannej. 

5d2h. Ziemia jest w punkcie odsłonecznym swej orbity, a jej odległość 
od Słońca równa wtedy 152 mil. km, jest największa (średnia odległość 
\\ynosi 149,5 mil. km, najmniejsza zaś 147 mil. km) 

6d18h. Przed samym nowiem Księżyc mija Wenus w odległości pół
nocnej 30 następnie 7d6h Merkurego na południu w odstępie niecałych 
2°. Wszystkie 3 ciała są w niedogodnych warunkach do obserwacji. 

8d17h. Merkury przekracza płaszczyznę orbity Ziemi naokoło Słońca 
ze strtony południowej na północną, czyli jest w wężle wstępującym. 

8d-18d. Jeszcze dosyć trudno ale można próbować zaobserwować nad 
samym ranem stożek światła zodiakalnego, nisko we wschodniej stronie 
nieba. 

9ll41'. Neptun nieruchomy w długości ekliptycznej A zaś 9d23h w re
ktascensji a. 

9d8h-4d8h. Księżyc w ruchu swym miesięcznym na niebie przesuwa 
się na południe od Urana w odległości 5°. 

1Qd-14d. Sierp jasny Księżyca jest uzupełniony do okrągłej tarczy 
światłem popielatym odbitym od powierzchni Ziemi. 

lld8h. Księżyc mija Jowisza w odległości 6,5° na południe. 
13d8h. Merkury w najmniejszej odległości 45 mil. km. od Słońca jest 

W punkcie przysłonecznym (perihelium) swej orbity. 
13d2lh. Wenus nieruchoma w rektascensji a, zaś 22h w długości 

ekliptycznej A· . • 
15dllh-17d16h. Księżyc mija najpierw Neptuna w odległości 5°, póź

niej zaś Saturna w odstępie 3° - w obu przypadkach po stronie połud
niowej. 
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17diSh. Wenus w pu111kaie odsłonecznym (aphelium), czyli najdalej od 
Słońca w odległości 109 mil. km. 

19d22h. Merkury w złączeniu górnym ze Słońcem. 
20dl2h. Kwadratura Neptuna ze Słońcem 
22u7h. Przesuwając się po niebie Merkury i Uran zbliżają się wza

jemnie na odległość 2 taJI"cz Księżyca, przy czym Uran jest bardziej na 
południe. 

22d20h. Merkury w największej odległości (około 200 mil. km.) od 
Ziemi. 

22d22h20m. Słońce wkracza do znaku zodiakalnego Lwa, czyli długość 
-ekliptyczna Słońca jest 12° 

23dl5h. Tak jak 23 marca br., Merkury jest największej szerokości 
heliocentrycznej - tylko tym razem północnej. 

24<li9h. W dwóch chwilach kolejnych Uran jest najdalej od Ziemi 
{2 930 mil km.), zaś 25di6h jest w złączeniu ze Słońcem. 

27dSh. Mars jest w największej szerokości heliocentrycznej południo
wej (patrz 23 marca br. Merkury). 

27di5h. Dosyć daleko bo w odległości 11°, Księżyc mija po stronie pół
nocnej Marsa. 

29dlh. Rano przed wschodem Słońcem Wenus św.ieci największym 
swym blaskiem. Jest wspaniałą Jutrzenką -4 wielkości .gwiazdowej. 

30lil8h. Saturn nieruchomy w długości ekliptycznej A, zaś 31d11h 
w rektascensji a (porównaj: Neptun w dniu 9 bm. oraz Wenus w dniu 
13 bm). 

Zjawiska w układzie księżyców galileuszowych Jowisza 

• Lipiec 1956 r. 

~l 
czas czas czas 

środk.- . l ~ środk-. . l ~ środk.-zJawisko ~ zjawisko ~ 
europ. europ. europ. 

h m h m h m 
l 21 30 412 J 3 s 21 30 13 J 2 9 21 24 

21 37 2pk 6 21 30 J 1243 21 30 
2 21 30 43 J 12 7 20 43 l pk l(} 21 15 
3 21 29 2 kpc 21 30 2 J 34 21 30 

21 30 4·312 J 8 20 l l l kpk ll 21 30 
4 21 30 342 J l 21 2 l kpc 12 21 30 
5 20 4pk 21 30 21 J3~ 15 19 53 

Ozna,czenia zjawisk : 

Zaćmienie księżyca 

Zakrycie księżyca przez Jowisza 
Przejście księżyca na tle tarczy Jowisza 
Przejście cienia księżyca po tarczy Jowisza 

zjawisko l~ czas 
środk.- zjawisko 
europ. 

h m 
3 kpc 15 20 40 l ppc 
3J 124· 16 20 17.6 l kc 
2 ppc 19 20 50.9 2 kc 
31 J4 22 20 52 4kk 
32J 14 
13 J24 
l ppk . 

Foczątek 

p c 
Koniec 

kc 
kk 
kpk 
kpc 

p c 
ppk 
ppc 

Oznaczenia ciał: l, 2, 3, 4 - księżyce galileuszowe (Jo, Europa, Gani-· 
medes, Kallisto) w kolejno wzrastających odległościach od Jowisza; 
..J- Jowisz. 
Każdego dnia o 2Ih30m podano położenia wzajemne księżyców i Jowisza, 
'<lbserwowane w odwracającej obrazy lunecie astronomicznej. 
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l 
lh czasu Szczecin 

ctS ~rodk.-europ. -ctS 
~ r. czasu J et l ~ wsch . J zach . 

m h m o h m h m 
29 VI -3 6 31 +23.2 3 36 20 34 
9VD - 5 7 13 +22.4 3 45 20 29 

19VII -6 7 53 +20.9 3 57 20 18 
29VII -6 8 33 +18.8 4 13 20 3 

BVIIII- 6 l 9 12 +16.2 4 29 19 45 

Ih czasu 
Warszawa 

(~ ctS 
~ środk. -europ. -ctS ctS 
~ et l ll wscb. J zach . ~ 

h m o h m: h m 
lVIT O lO + 6.2 22 59 12 13 11 VII 
2 o 59 + 10.6 23 22 13 27 12 

l ! l 50 +14.7 23 53 14 42 13 
2 46 tl8.2 - 15 58 14 

5 3 44 20.7 o 32 17 9 15 
6 4 47 + 21.9 l 24 18 14 16 
7 5 51 + 21.6 2 30 19 6 17 
8 6 55 +19.8 3 47 19 48 18 
9 7 58 + 16.6 5 12 20 20 19 

lO 8 58 +12.3 6 38 20 47 20 

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

SŁONC E 

Poznań Wrocław Gdańsk Kraków Warszawa Rzeszów Białystok 

wsch. J zach. wsch., zach. wsch . J zach. wsch. j zach. wsch. J zach. wscb. J zach. wsch.J zach. 

h m h m h m h m h m i h m h m h m h m h m h m h mi h m h m 
3 32 20 18 :s 40 20 ll 3 12 20 24 3 33 19 53 3 18 20 l 3 25 19 45 3 3 19 57 
3 41 20 13 3 411 20 6 3 21 20 18 3 41 19 49 3 26 19 56 3 33 19 41 3 12 19 52 
3 53 20 3 3 59 19 57 3 35 20 6 3 52 19 40 3 38 19 46 3 43 19 32 3 24 l94l 4 7 19 49 4 13 19 43 3 51 19 51 4 5 19 27 3 52 19 32 3 57 19 19 3 39 19 27 
4 23 19 311 4 27 19 2 11 4 8 19 32 419 19]] 4 7 19 15 4ll 19 3 3 55 19 9 

-

KSIĘZYC 

lh czasu 
\Varszawa 

Ib czasu 
\Varszawa 

Fazy Księżyca 
d h m 

Pełnia VI. 23 7 13 ctS środk.-eu rop. 
"'ia 

et l ~ wsch ·l za cli . ~ 

h mi o 
h m ' h m 

9 55+ 7.2 8 2 21 12 21 V 
!OSO + 1.9 9 24 21 34 22 
ll42- 3.3 1042 2156 23 
12 33- 8.3 ll 58 22 19 24 
13 24-12.6 13122243 25 
14 15 -16.~ 11- 22 23 13 26 
15 6 -19.1 !5 27 23 50 27 
15 58 -21.0 16 26 - 28 
16 50 -21.9 17 17 o 32 29 
17 42 -21.7 18 o l 23 30 

31 

środk.-europ. 

et l ll 

hm o 
18 32 - 20.6 
19 22 -18.6 
20 lO - 15.8 
20 57 - 12.4 
21 43 - 8.5 
22 28 - 4.2 
23 13 + 0.3 
23 59 + 4.9 
o 46 + 9.3 
l 35 + 13.4 
2 28 + 17.0 

msch. J zach. 

hm hm 
18 35 2 19 
19 3 3 21 
19 28 4 251 
19 49 5 32 
20 8 6 38 
20 26 7 45 
20 45 8 52 
21 5 lO l 
2l 27 1112 
21 53 12 25 
22 28 13 38 

Ostatnia kw. VII. l 9 40 
Nów VIT. 8 5 37 
Pierwsza kw. VII. 14 21 46 
Pełnia VII. 22 22 29 
Ostatnia kw. VII. 30 20 31 
Nów VIII. 6 12 25 

Odległość Księżyca 
od Ziemi 

d h 
Najm niejsza VII. 8 12 
Największa VII. 22 12 

c: 
~ 

;t> 

z 
;t> 

L-.> 
r.:> 
-.J 
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PLANETY I PLANETKI 

Merkury Wenus Mars Jowisz Saturn Uran Neptun Pluto.Ę 
"' -"' Q Gt l ~ a; l ~ a; l a Gt l ~ a; l a a; l ~ Gt l a a: l ll Gt l ~ 

h m i o h m i o h m i o h m o b m o b m o b m o b m 
o ' h m i o VI. 29 5 4 + 20.8 5 46 + 19.9 23 3-10.3 lO 4 + 12.9 15 41 -17.4 8 13 + 20.5 13 45 - 9.0 lO ll + 22.6 14 l - 4.5 

VIJ. 9 6 19 +23.4 5 30 + 18.4 28 19 - 9.2 lO ll + 12 .. '\ 15 3Q -17.3 8 16 + 20.3 13 45 - 9.0 lO 12 + 22.5r~ 7 _ 5.9 
VII.19 7 50 +22.6 5 31 + 17.9 23 32 - 8.3 lO 18 + 11.6 15 38 -17.3 8 18 + 20.2 13 45 - 9.0 l O l3 + 22.4 14.16 - 7.5 
VII.29 9 15 +17.8 5 45 + lB.2 23 41 - 7.9 lO 25 + 10.9 15 37 -17.3 8 21 + 20.1 13 46 - 9.1 lO 14 + 22.2 14 26 - 9.1 
VIII. 8

1
10 24 + 11.11 6 2 + 18.7,23 46 - 7.9 lO 33 + 10.2,15 38-17.4 8 2-t + 19.9 1346 - 9.1 lO 15 + 22.1114 38 -10.8 

wsch. zach . "łs ch . zach. wsch . nch. wscb.l Hc h. wsch. zach wsch . Lach. , wsch . zac h. w sch., zach. wsch. ~~ - - - - ---- -- ----- - - - -- --------~-h m h m h m h m hm h m hm hm h m h m hm hm hm hm hm hm h m h m 
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KOMUNIKATY KOŁ PTMA 

na miesiąc liplec 1956 r. 

Frombork - l. Sekretariat Kola czynny we wtcrkl l piątki w godz. 18-20, ulica 
Katedralna 21. 

2. Zebrania odbywają się w każdy drugi czwartek miesiąca. 
3. Punkt obserwacyjny z lunetą czynny w każdy pogodny wieczór. 

Gdańsk - Sekretariat Kola czynny w poniedziałki l piątki w godzinach 17-18 
w II. Zakładzie Fizyki Polltechnlkl Gdańskiej, Gdańsk-Wrzeszcz. 

Gliwice - l. Sekretariat Koła czynny w poniedziałki l czwartki w godz. 16-19, 
ul. Puszkina 8/2, I. p., teł. 36-19. 

2. Biblioteka czynna przy Sekretariacie. 
3. Pokazy nieba odbywają się w każdy bezchmurny wieczór po uprzednim 

telefonicznym porozumieniu. Ruda SI., ullca Obrońców Stalingradu 23, 
te l. 52-481, J. Kasza. 

4. Miesięczne Zebrania Sekcji Instrument&lnej odbywają się co miesiąc 
w każdą drugą sobotę o godz. 17.30, w Stallnogrodzle, Pałac Młodzieży lm. 
B. Bieruta. 

ltrak6w - 1. Sekretariat Koła czynny codziennie w godz. 9-13 l 16-19, w so
boty 9-13, w lokalu ul. L. Solskiego 30/8, teł. 538-92, 

2. Biblioteka czynna w poniedziałki w godz. 18-19, lokal Nr 4, I . p. 
3. W dniach 10 i 25 br. odbędą się odczyty o godz. 18, tytuły podane zostaną 

w prasie. 
4. W każdy poniedziałek i czwartek w godz. 18-20 w lokalu Kola, prowa

dZOJ?Y jest kurs szlifowania żwierciadeł teleskopowych. 
5. Pokazy nieba odbywają się na Wawelu w każdy bezchmurny wieczór z wy

jątkiem niedziel i świąt. 
Łódź - l . Sekretariat Kola czynny 3 razy w tygodniu: w poniedziałki, środy 

t piątki w godz. 17-19. Biblioteka czynna w każdy poniedziałek w godz. 
17-19. 

2. Pokazy nieba odbywają się w każdy pogodny wieczór przed lokalem Kola, 
ul. Tra u& u t ta 18. 

Nowy Sącz - Sekretariat Koła czynny we wtorki l piątki w godz. 17-19 w lo
kalu Koła, ul. Jagiellońska 50a. 

Poznań - l. Sekretariat Koła czynny we wtorki l czwartki w godz. 17-19, 
w lokalu przy ul. Chełmońskiego l. 

~ · Publlczne pokazy nieba odbywają slę w każdy pogodny wieczór wtorkowy 
i czwartkowy w parku lm. Kasprzaka (przy Palmlarni), na terenie dostrze-
galni P.T.M.A. 

Toruń - 1. Sekretariat l biblioteka Koła czynne są w poniedziałki l czwartki 
w godz. 18-20, oraz w sobotę w godz. 17-19, w lokalu Koła, ul. M. Ko-
pernika 17. 

2. Dnia 16 lipca o godz. 18 odbędzie się odczyt, którego temat zostanie ogło
szony w prasie miejscowej . 

Warszawa - 1. Dnia 19 lipca (czwartek) o godz. 19,30, w sal! Kopernika pbs. Astr. 
u. w. (Al. Ujazdowskie 4) odbędzie się wykład Kand. Nauk Mgr-a Macieja 
Bieleckiego p.t, ~,Odwiedziny na Inne planety", po odczycie film: .. Lot na 
Księżyc" . 

2. Pokazy nieba odbywają się w bezchmurne wieczory codziennie w godz. 20-22. 
3. Sekretariat i Sekcja Kola czynne są we wtorki, czwartki l soboty w godzi

nach 18-21. - Blblloteka tylko we wtorki od godz. 19-21. 

Wrocław - W miesiącach lipcu i sl~rpnlu ze względu na okres wakacyjny, Zarząd 
Koła przerywa swą działalność na odcinku odczytowym. 

Obrotowa Mapka Nieba, .do nastawlania na _okr~ślony dzień l godzinę ułatwia 
rozpoznanie gwiazdozbiorów. 

Do nabycia w biurze Zarządu Gł. PTMA w cenie zł . 9 (plus zł. 4 na koszta 
przesyłki. 

Odznaki PTMA, dla członków zwycz. (emaliowane) w cenie zł 25 (plus zł 4 
na koszta przesyłki) oraz dla członków-kandydatów (oksydowane) w cenie zł 4.50 
(bez kosztów przesyłki) - są do nabycia w biurze Zarz. GI. PTMA. 





T RE$ t Nr 8: 
Str. 

ARTYKUŁY 

Janusz P a g a c z e w ski: Astronomiczne instrumentarium Jana 
Sniadeckiego 229 

Władysław D z i e w u l ski: Dwóchsetna rocznica urodzin Jana 
Sniadeckiego 232 

Andrzej Wrób l e w ski: Z tajemnic Marsa (III) 234 

Stefania Kos i b o w a : Wysokie warstwy atmosfery ziemskiej 240 

KRONIKA 
Wielka opozycja Marsa w 1956 r. - Międzynarodowy Rok Geofi
zyczny. - Zebranie Folskiego Towarzystwa Astronautycznego. -
Kilka nowych szczegółów o sztucznych satelitach Ziemi. - Powsta
nie Krakowskiego Oddziału Folskiego Towarzystwa Astronautycz
nego - Rozmiary radioźródeł. - Nowa wartość stałej słonecznej.-
Nowe dane o atmosferze Wenus 245 

PORADNIK OBSERWATORA 251 

OBSERWACJE 254 

TO i OWO 255 

PRZEGLĄD WYDAWNICTW 255 

ROZRYWKI UMYSŁOWE . 256 

KALENDARZ ASTRONOMICZNY . 257 

Rycina na okładce: 

Mgławica Krab będąca prawdopodobrtie pozostałością po wybuchu 
zanotowanej w starych kronikach chińskich supernowej z roku 1054. 
Odległość mgławicy od nas 37000 lat światła. Zdjęcie wykonane za po
mocą 5-metrowego teleskopu. 

Znak Zodiaku: Panna 

Państwowe Wydawnictwo Naukowe - Dzial Czasopism, Warszawa 1 
Krakowskie Przedmieście 79 

Nr zam. 2941 - 9. 6. 1956 - 4255 + 105 egz. Ark. wyd. 3. Ark. druk. 
2 Yt - Pap. sat. Al 70 g. - Rękopis dostarczono 9. 6. 1956 - Podpisano 
do druku 18 lipca 1956 - Druk ukończono w lipcu 1956 - M-7-9031. 

Drukarnia Związkowa w Krakowie, ul. Mikołajska 13 



ROK XXVII $1ERPIEŃ 1956 

. 
URANIA 
CZASOPISMO ASTRONOMICZNE 
POPULARNONAUKOWE 

Nr 8 

ORGAN POLSKIEGO TOWARZYSTWA MllOSNIKÓW ASTRONOMit 
KRAK 0 W 1956 

Pismo zalecone reskryptem Ministerstwa Oświaty z dnia 20. X. 1955 r ., 
Nr Oc-506/50, jako pożądane w bibliotekach licealnych i nauczycielskich 

JANUSZ PAGACZEWSKI - Kraków 

ASTRONOMICZNE INSTRUMENTARIUM 
JANA ŚNIADECKIEGO 

Utworzenie Obserwatorium Astronomicznego przy Szkole 
Głównej Koronnej zapowiedział w dniu 29 września 1780 roku 
H u g o K o ł ł ą t aj jako wizytator delegowany przez Komi
sję Edukacyjną . Podówczas profesorem na katedrze astronomii 
był ks. Adam Ja g i e l ski, proboszcz kościoła św. Anny. On 
to odebrał w darze dla przyszłego obserwatorium od króla 
S t a n i sław a A u g u s t a P o n i a t o w ski e g o: 

l) Kw a dr a n t angielski o promieniu 35 cm, opatrzony 
dwiema lunetkami oraz libellą, wykonany przez sławnego fa
brykanta narzędzi astronomicznych Ram s d e n a w Londy
nie, 

2) R e f r a k t o r firmy Dollond w Londynie, o średnicy 
obiektywu 93 mm i długości ogniskowej 117 cm, (p. fot. na 
wkładce). Wymieniam tu jedynie narzędzia zachowane do dnia 
dzisiejszego; wiadomo jednak, że wśród tych narzędzi była 
jeszcze luneta paralaktyczna C a n i v e t a pochodząca z kole
gium jezuitów w Poznaniu, która później darowana została 
szkole technicznej i dwa globusy, które nie weszły w skład 
inwentarza obserwatorium. 

W tymże roku otrzymał jeszcze Jagiełski w darze od ks. 
S z e m b e k a, koadiutora biskupstwa płockiego, 3) re f l e k
to r systemu Gregory'ego, z lustrem o średnicy 10,5 cm (p. fot. 
tla wkładce). 

D<dsze narzędzia pochodzą z Poznania, skąd przywiózł je 
:;am ś n i a d e ck i, wysłany tam przez Komisję Edukacyjną 
w roku 1783. Znajdował się tam gabinet fizyczny dawnego 
kolegium jezuickiego i w nim walały się narzędzia pochodzące 
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z byłego. a nigdy właściwie nie skończonego i nie udządzonegc. 
obserwatorium jezuitów. Co zastał w Poznaniu Jan Śniadecki 
podówczas już profesor matematyki i astronomii Szkoły Głów
nej Koronnej, wiemy to z jego listu: 

" ... Znalazłem ten gabinet nadto wysławiony i drogo occ·· 
niony, uszkodzony co do nicktórych popsutych i uronionych 
machin, w niektórych mechanizm gruby i do stanu ówczesnego 
fizyki niestosowny. Jeden tylko zegar astronomiczny le Pauta 
i kwadrans Canniveta o trzystopowym promieniu były dogodne 
do pierwszego zakładu obserwatorium astronomicznego w Kra
kowie. Ale i w tym kwadransie szkło obiektowe było ordyna
ryjne, a szkła okowego wcale nie było. Dowiedziawszy się, że 
ten gabinet po skasowaniu jezuitów, był wywożony z Pozna
.nia do Wisi o trzy mile od Poznania leżącej, pojechałem 
tam i w śmieciach spichlerza znalazłem szkło okowe z mikro
metrem ... " 

Do naszego spisu dochodzą więc dalsze narzędzia: 
4) Z e gar a s t r o n o m i c z n y wyrobu Le Paute'a z wa

badłem kompensacyjnym, do czasu średniego. 
5) Kw a dr a n t Canniveta o promieniu 95 cm (trzy stopy) 

z lunetką i pionem, którego położenie odczytuje się za pomocą 
lupy (p. fot. na wkładce). 

6) G l o b u s z i emski i g l o h u s n i e b i e ski o śred
nicy 17 cali, tj. 42 cm, wykonane w roku 1751 przez Roberta 
V a u g o n d y. 

7) Ku l a o b r ę c z o w a, czyli sfera armillarna (sphaera 
armillaris) o 40 cm średnicy (p. fot. na wkładce), wyrobu 
M ar t i n a w Wersalu (1762 rok). 

W tymże roku zamówił Jan Śniadecki w Paryżu niektóre 
narzędzia meteorologiczne, a mianoWicie: 8) b ar o m e t r 
ś c i e n n y o dwóch rurkach i skalach wyrobu F o r t i n a oraz 
9) t er m o m e t r wyrobu R e a u m u r a ze skalą rytą na mo
siądzu, których to przyrządów używa zawsze przy obserwa
cjach astrometrycznych. Niestety, nie dochowała się do naszych 
czasów. 10) luneta południkowa wykonana przez 
C h a r i t e w Paryżu pod dozorem samego M e s s i e r a, 
o średnicy obiektywu około 5 cm. Zegar Le Paute'a natomiast 
do dziś dnia jeszcze chodzi w głównej sali obserwatorium, 
dając sygnały minutowe na taśmy umieszczonych w piwnicy 
sejsmografów. 

W tym samym roku 1783 odbywa Śniadecki jeszcze prze
gląd gabinetu królewskiego w Warszawie i uzyskuje stamtąd 
11) m a ł y re fraktor Dollonda o średnicy obiektywu 
55 mm i długości ogniskowej 75 cm. 
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Sniadecki wymienia często 12) "z e gar z t ar c z ą p orce· 
l a n o w ą" chodzący p,oczątkowo według czasu gwiazdowego, 
.a wkrótce przeregulowany na czas średni słoneczny, oraz "zegar 
z tarczą mosiężną". Ten ostatni mógłby to być 13) z e gar K o· 
t l a, który do Obserwatorium przybył "z dawnego gabinetu aka~ 
d.emickiego", a który, jak się zdaje, znajdował się poprzednio 
w lektorium Ptolemeusza w Collegium Maius. W księgach 
uniwersyteckich pod datą 21 lutego 1777 r. znajduje się 
wzmi:mka, że w tym lektorium były instrumenta mathematica. 
(Kar l i ń ski: Rys dzie,jów Obserwatorium AstTonomicznego 
Uniwersytetu Krakowskiego). 

Co o tych narzędziach możemy powiedzieć z punktu widze
nia dzisiejszej techniki obserwacji astronomicznych? Z uczu
dem pewnego politowania patrzymy dziś na maleńkie refrak
tarki Dollanda czy na teleskop o średnicy lustra aż ... 10 cm! 
Z wielkim niedowierzaniem spoglądamy na kwadrant Cani
veta, często przez Sniadeckiego używany. Najdokładniejsze 
wyniki mógł dawać, względnie nowoczesny i ładnie odrobio
ny - chociaż małych rozmiarów- kwadrant Ramsdena. zna
nego wówczas londyńskiego fabrykanta narzędzi astronomicz
nych."Luneta południkowa", zwana także "teleskopem połud
nikowym", prawie codziennie używana do wyznaczania wyso
kości Słońca w południe, niestety, nie zachowała się. 

Zasięg wymienionych refraktorów był bad:my w roku 1921 
przez dra J. G a d o m ski e g o: luneta mniejsza Dollanda daje 
przy patrzeniu bocznymi częściami siatkówki oka gwiazdy 
~!.7 mg, większa natomiast 9,6 mg, a zatem osiągają granicę 
dzisiejszych dobrych lornetek pryzmatycznych. Wydaje się, że 
największe powiększenie na większym refraktorze, zaopatrzo
nym w potrójny achromatyczny obiektyw, wynosiło 92 razy. 

Którymi z wymienionych narzędzi posługiwał się Sniadecki 
najczęściej przy swoich obserwacjach? Chcąc dać odpowiedź 
na to bard w istotne pytanie sięgamy do księgi zatytułowanej: 
,,Dziennik Obserwacyi Astronomicznych czynionych w Kra
kowie, zaczęty w Maiu R-u 1792, pierwszym od założenia 
Obserwatorium przez Jana Sniadeckiego, Matematyki Wyższej 
i Astronomii Professora", piecrolowicie przechowywanej 
w archiwum Krakowskiego Obserwatorium. 

Jak widać z zapisek, głównie używane były: luneta połud
nikowa, kwadrant Caniveta (zwany francuskim), kwadrant 
Ramsdena (zw. angielskim), oba refraktory Dollonda. Najrza
dziej spotyka się wzmiankę o użyciu teleskopu Gregory'ego. 
Przy obserwacjach astrometrycznych figurują zawsze odczyty 
barometru i tern1ometru. Inne narzędzia, jak globusy i sfera 
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armillama, służyły, oczywiście, najczęściej do celów dydaktycz
nych. Pierwsza obserwacja Śnia. deckiegoJ zanotowana w Dzien
niku nosi datę 13 maja 1792 r., ostatnia 30 kwietnia 1800 r . 

Wyniki swych obserwacji ogłaszał Śniadecki w Efemerydach 
Wiedeńskich w latach 1798-1805, oraz- w piśmie Monatliche 
Korrespondenz, wydawanym w Gotha przez słynnego astro
noma., barona Z a c h a. 

Całe to skromne instrumentarium powstało przeważnie z da
rów i zakupów, jedynie luneta południkowa była wykonana 
na zamówienie w Paryżu. Je żeli mimo to udało się Śniadeckie
mu postawić Obserwatorium Krakowskie na jednym z pierw
szych miejsc w Europie, przypisa.ć to należy jego wielkiej 
umiejętności obserwacyjnej w wykorzystywaniu narzędzi ma
łych i mało dokładnych. Fotwierdza się tu w pełni zdanie zmar
łego dyrektora Obserwatorium Krakowskiego, profesora Ta
deusza B a n a c h i e w i c z a, że więcej niż jakość narzędzia 
znaczy osoba i zręczność obserwatora. 

WŁADYSŁAW DZIEWULSKI - Toruń 

DWOCHSETNA ROCZNICA URODZIN 
JANA ŚNIADECKIEGO 

W dniu 29 sierpnia 1756 r. urodził się Jan śni a d e ck i 
w Zninie, miasteczku należącym dzisiaj do województwa byd
goskiego, a położonym malowniczo w pobliżu dwóch jezior. 
Przed ostatnią wojną umieszczono piękną tablicę z popiersiami 
Jana i Jędrzeja Śniadeckich na ścianie Liceum, któremu na
dano miano "Liceum im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich". W cza
sie wojny Niemcy usunęli tę tablicę i wywieźli. Szczęśliwy zbieg 
okoliczności sprawił, że tablicy tej nie zniszczono i po wojnie 
tablica ta powróciła do Znina. W czerwcu 1953 r. odbyła się 
w Zninie - z udziałem delegacji Uniwersytetu M. Kopernika 
w Toruniu - wzruszająca uroczystość wmurowania po raz 
drugi w ścianę Liceum żnińskiego tej pamiątkowej tablicy ku 
czci obu naszych uczonych. 

Pozwalam sobie zabrać głos w sprawie tej rocznicy w na
dziei, że towarzystwa astronomiczne uczczą pamięć tego wybit
nego astronoma, a mam nadzieję, że i Uniwersytet M. Koper
nika - być może - wyśle delegację do Znina. 

Dodam jeszcze, że los zetknął mnie silnie z tradycją życia 
i działalności Jana Śniadeckiego. Pracowałem w ciągu kilku lat 
w Obserwatorium Astronomicznym w Krakowie, które uru-· 
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chomił Śniadecki w r. 1791 i dokonywał obserwacji już w latach 
poprzedzających tę datę. Fotem pracowałem przez szereg lat 
w Uniwersytecie St. Batorego w Wilnie, gdzie założył Obserwa
torium Astronomiczne Marcin P o c z o b u t i dokąd, jako 
swego następcę, usiłował ściągnąć Jana Śniadeckiego. W lutym 
1807 r. objął Śniadecki nie tylko stanowisko astronoma, ale jed
nocześniE: i rektora uniwersytetu. W dniu 21 listopada 1930 r. 
Uniwersytet St. Batorego obchodził uroczyście setną rocznicę 
zgonu Jana Śniadeckiego, a specjalna delegacja udała się do 
Jaszun, by złożyć na jego grobie wiązankę kwiatów. Mały cmen
tarzyk, położony mniej więcej o l km od domu rodziny Jędrzeja 
Śniadeckiego, zajmuje piękne położenie na stoku wzgórza, po
rośniętego lasem sosnowym. Tam złożyliśmy hołd pamięci wy
bitnego astronoma i Polaka. 

O Janie Śniadeckim pisano wiele. Nie mam więc zamiaru 
powtarzania znanych faktów. Pragnąłbym jedynie przypomnieć 
bardzo krótko tło tej epoki, w ciągu której działał i pracował 
Jan Śniadecki, by uwydatnić wielkość tej postaci. Wiadomo, że 
Jan Śniadecki rozpoczął swą działalność w chwili, gdy Rzecz
pospolita Folska chyliła się do upadku. Nowe warunki życia 
politycznego, jakie wytworzyły się po upadku Rzeczypospolitej, 
wymagały w wyższym jeszcze stopniu niż w czasach normal
nych siły przekonań i hartu ducha, wymagały wytrwałej 
i żmudnej pracy nad podniesieniem kultury narodowej, któn. 
zawsze jest potężną dźwignią w życiu narodu. Uosobieniem tych 
cech był Jan Śniadecki, nie tylko człowiek o głębokim wykształ
ceniu i kulturze, nie tylko uczony wielkiej miary, wybitny ma
tem'ltyk i astrcnom. ale i ednocześnie pierwszorzędny organiza
tor, współpracO'Wnik Komisji Edukacyinej, wielki pedagog 
i nauczyciel, gorliwy wychowawca młodzieży. A przy tym dzia
łalność jego, czvn każdy- owiane były gorącą miłością Ojczy
zny. Kieruiąc się tymi uczuciami. Śniadecki w najtrudnieiszych 
okolicznościach - a tych mu życie nie szczędziło - zachowy
wał godność Polaka i uczonego. 

,,Śniadecki - według słów zmarłego w obozie niemieckim 
prof. Ignacego C h r z a n o w ski e g o- był jednym z na ilep
szych nauczycieli swojego narodu, jakich Folska miała przez 
wszystkie wieki swego istnienia, i to nie tylko przez to, że był 
nauczycielem z bożej łaski. że się nauczycielem urodził, że praca 
nauczycielsk<> była mu potrzebą życia, ale i przez to, że ta praca 
była oparta na doskonałej znajomości zarówno dodatnich , jak 
i ujemnych stron umysłu i charakteru narodowego i na zrozu
mieniu potrzeb kulturalnych narodu". 
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ANDRZEJ WROBLEWSKI - Warszawa 

Z TAJEMNIC MARSA (III) 

Czy istnieje na Marsie roślinność? 

Największa z tajemnic Marsa - zagadka zielonawych ob
szarów na jego powierzchni - od stu lat bez mała znajduje się 
w centrum zainteresowań astronomów. I nie tylko astronomów. 
Na rozwiązanie tej zagadki czeka z niecierpliwością cały świat 
naukowy. Rozwikłanie jej bowiem stanowić będzie odpowiedź. 
na pytanie: czy istnieje na Marsie życie? 

Ciemne, zielonawe plamy na powierzchni Marsa od daYma 
budziły wśród ast.onomów zainteresowanie. Pierwsi badacze 
Marsa nazwali je "morzami", uważając je za przestrzenie wo
dne, podobne do ziemskich mórz i oceanów. Wiadomo było bo
wiem c l dawna, że obszary wodne oglądane z dużej odległości 
wydają się bardzo ciemne. Gdybyśmy z dużej odległości pa
trzyli na naszą Ziemię, widzielibyśmy oceany jako ciemne po
łacie, wyraźnie odcinające się od jasnych plam kontynentów. 

Ta najprostsza interpretacja "mórz" Marsa zdobyła sobie 
wielu zwolenników. Uznawano ją za słuszną nawet wówczas, 
gdy gromadzić się poczęły przeczące jej fakty obserwacyjne. 
Jeszcze na przełomie XIX i XX wieku S c h i a p a r e l l i 
i F l a m m ar i o n przekonani byli o wodnej naturze ,,mórz'" 
Marsa. 

W miarę jednak nagromadzania się danych obserwacyjnych 
coraz trudniej było pogodzić je z tą interpretacją "mórz". Oka-

, zało się po pierwsze, że powierzc~·mia "mórz" Marsa nie jest tak 
jednorodna, jak to ma miejsce na Ziemi. "Morza" Marsa są 
znacznie zróżnicowane pod względem wyglądu i barwy. Na ich 
powierzchni można odróżnić mnóstwo różnych szczegółów: od
dzielne plamy, pasma, obszary jaśniejsze i ciemniejsze. ,.Morza" 
i "lądy" Marsa nie stanowią przy tym obszarów wyraźnie roz
różnialnych: pewna część powierzchni Marsa zajmuje pod 
względem barwy i jasności stanowisko pośrednie, stanowiąc 
jakby ciągłe przejście między "lądami" i "morzami". 

Okazało się również, że ciemne plamy "mórz" nie mają nie
zmiennego kształtu i barwy. Kolor mórz podlega sezonowym 
zmianom, powtarzającym się periodycznie w ciągu poszczegól
nych lat Marsa. Sezonowe zmiany barwy "mórz", i ak zostało 
ostatecznie stwierdzone przez K. Flammariana i P. L o w e I l a, 
mają przebieg następujący: 

Gdy na dane; półkuli Marsa panuie zima, ,.morza" na tej 
półkuli mają wyblakły, szarawy kolor. Z nastaniem wiosny, gdy 
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zaczyna topnieć lodowa czapka polarna, "morza" zaczynają 
demnieć, a ich barwa przechodzi z szarawej w zieloną czy zie
lononiebieską. Zmiany te rozpoczynają się przy granicy topnie
jących lodów polarnych: początkowo ciemnieją "morza" koło 
biegunów, potem "morza" okolic zwrotnikowych, wreszcie "mo
rza" położone w pobliżu równika. Około letniego przesilenia dnia 
z nocą zielonawa i niebieskawa barwa "mórz" staje się najbar
dziej intensywna. Wkrótce potem, a więc jeszcze w środku lata 
marsowego, "morza" znów zaczynają jaśnieć. Na ich ciemno
zielonej powierzchni pojawiają się brązowe, brunatne i żółtawe 
plamy, wreszcie na jesieni "morza" wracają do wyglądu, jaki 
miały w zimie. 1 

Zmiany te nie ograniczają się do zmian jasności i barwy, 
zwykle zmieniają się nieznacznie również i kształty ciemnych 
plam. Przy ciemnieniu "morza" zwykle powiększają się, ciemno
zielona barwa rozprzestrzenia się na sąsiednie żółtawoczer
wone obszary "lądów". W różnych latach zmiany te zachodzą 
w różnym stopniu: czasem "morza" ciemnieją niewiele, czasem 
zaś bardzo znacz'1ie. 

W epoce wizualnych obserwacji Marsa, gdy o zmianach na 
jego powierzchni sądzono na podstawie porównywania rysun
ków wykonanych w różnych latach, niektórzy astronomowie 
nie wierzyli w realność tych zmian, kładąc je na karb błędów 
obserwacyjnych. Gdy jednak w początkach XX wieku zaczęto 
do badań Marsa stosować fotografię, wyniki poprzednich wi
zualnych obserwacji zostały w zupełności potwierdzone. Nie
które "morza" zmieniały swój kształt tak zn1cznie. że ich wv
gląd w różnych latach był zupełnie różny. Przykłady takich 
zmian znaida czytelnicy na fotografiach na wkładce. 

Omawiane dane obserwacyjne przeczyły oczywiście inter
pretacji "mórz" Marsa jako obszarów wodnych. Gdy i inne 
fakty nie zgadzały się z tą interpretacją (np. wspominany w po
przednim numerzP argument T a y l o r a), została ona ostatecz
nie odrzucona. 

Inną hipotezę dotyczącą ,,mórz" Me1rsa wysunął znany 
szwedzki uczony S· ante A r r h e n i u s. Przyrównuje on "mo
rza" Marsa do spotykanych wśród pustyń azjatyckich kewirów 
(Iran) czy takirów (Turkiestan). Są to olbrzymie gliniaste ob
szary pokryte najczęściej warstwami różnych soli. Podczas su
~zy powierzchnia kewirów wysycha i pokrywa się szczelinami. 

1 Sezonowe zmiany wyglądu .,mórz" Marsa przedstawione są na fo
tografiach zamieszczonych w ,.Uranii" nr 6, 1954 r. 
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Pod tą twardą skorupą pozostaje jednak warstwa wilgotnej 
gliny. Po deszczu, cała warstwa gliny namaka i kewir zamie
nia się w olbrzymie grząskie jezioro błotnistej gliny. "Morza·' 
Marsa są według Arrheniusa pokryte warstwami higroskopij, 
nych soli. Na wiosnę, gdy topnieje czapka polarna i powietrze 
Marsa nasyca się wilgocią, sole wchłaniają parę wodną z atmo
sfery i powierzchnia "mórz" ciemnieje. Zmiany barwy moż
na by według Arrheniusa wytłumaczyć tworzeniem się soli że
lazosiarkowch. Hipoteza ta, mimo że tłumaczył obserwo
wane zmiany "mórz" Marsa, nie wydawała się bardzo prawdo
podobna. 

Ccraz więcej zwolenników zdobywała natomiast hipoteza 
wysunięta jeszcze w 1878 roku przez L i a i s a i C r u l s a 
z Rio de Janeiro. Według nich "morza" jl\IIarsa przedstawiają 
obszary porośnięte roślinnością, która nadaje im specyficzny 
zielonawy kolor. Hipoteza ta dobrze tłumaczyła zmiany zacho
dzące na "morzach". Podczas zimy roślinność marsowa zamiera, 
"morza" mają więc kolor szarawy. Z nastaniem wiosny roślin
ność zaczyna odżywać, przy czym proces ten zaczyna się w po
bliżu topniejącej czapki polarnej, która jest źródłem drogocen
nej w pustynnym klimacie Marsa wody. Jednak już w środku 
lata roślinność zaczyna zamierać z powodu braku wody, "mo
rza" przybierają więc kolor brunatny. Podobny brunatnożółta
wy kolor mają opadłe z drzew liście czy też zeschłe trawy. (Wa
runki klimatyczne na Marsie nie były jeszcze wówczas znane, 
przypuszczano więc, że mogą na jego powierzchni żyć lasy czy 
łąki podobne do ziemskich). 

Ta piękna i śmiała hipoteza zaczęła jednak wkrótce napo
tykać duże trudności. Gdy mianowicie w roku J 924 zmie
rzono po raz pierwszy temperaturę na powierzchni Marsa, oka
zało się, że klimat Marsa jest niezwykle surowy. Amolituda do
bowych zmian temperatury przekracza czasem 70°C, a średnia 
roczna temperatun Marsa wynosi zaledwie -25°C. Widmowe 
badania składu chemicznego atmosfery Marsa wykazały, że 
ilość pary wodnei i tlenu jest tam znikom'ł. Zaczęto wątpić czy 
w tak ciężkich warunkach może się rozwijać roślinność po
dobna do spotykane; na Ziemi. 

Zwolennicy hipotezy wegetacyjnej za ws?:elką cenę starali 
się jednak potwierdzić istnienie na Marsie roślinności. W tym 
celu rozpoczęto badania zdolności ndbiiaj:>cei (albeda) "mórz" 
marsowych oraz rnrównywania iei 7 włas,... '~ciami roślin ziem
skich. Zdoln'l~Ć' odbijani'ł światła prze?: rofl iny zielone rosnąc~ 
na Ziemi była już przedtem dokładnie poznana. Zale?no~{· 
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albeda roślin od długości fali padającego światła przedstawiona 
jest na rysunku l. 

Dla roślin nasiennych 
krzywa zależności albeda od 
długości fali ma bardzo 
charakterystyczny przebieg. 
W fioletowej części widma 
rośliny te odbijają zaledwie 
około 5% padającego światła. 
Przy przejściu do fal dłuż
szych zdolność odbijająca 
zaczyna wzrastać aż do ma
ksimum w zielonej części 
widma (około 550 mJJ.). Dzię
ki istnieniu tego maksimum 
widzimy właśnie rośliny ja
ko zielone. W czerwonej 
części widma zdolność od
bijająca początkowo maleje, 
około 660 mJJ. obserwujemy 
głębokie minimum. Jest to 
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Rys. l. Zależność albeda od długo
ści fali: dla "mórz" Marsa linia 
----, dla roślin nasiennych 
linia -----, dla porostów 
lin:a -·-·-·-·-. (Według P. 
K u i p e r a i W. S z a r o n o w a). 

główne pasmo absorpcyjne chlorofilu zawartego w liściach 
roślin. Od 700 m~~ zaczyna się gwałtowny wzrost zdolno
ści odbijającej, która w promieniach podczerwonych jest 
bardzo wysoka. Niektóre rośliny odbijają nawet około 
80% padających promieni podczerwonych. Na zdjęciach wy
konanych w promieniach podczerwonych rośliny wyglądają 
tak jasno, jakby były pokryte śniegiem. 

Widzimy. że krzywa zależności albeda od długości fali ma 
dla roślin nasiennych dwie charakterystyczne cechy. Pierw
sza z nich to występowanie pasma pochłaniania chlorofilu 
około 660 mJJ., druga natomiast to bardzo wysokie albedo 
w podczerwonej części widma. 

Jeśliby więc "morza" Marsa były porośnięte roślinnością po
dobną do naszych łąk czy lasów, to wówczas krzywa zależności 
albeda od długości fali dla "mórz" powinna wykazywać te same 
cechy charakterystyczne. 

Tymczasem badania albeda "mórz" Marsa przyniosły nie
oczekiwane wyniki. Na rysunku l wykreślona jest krzywa za
leżności albeda od długości fali dla "mórz" Marsa, otrzymana 
przez W. S z ar o n o w a i N. Syty ń s k ą w czasie opozycji 
w 1939 roku. Jak widać z rysunku, "morza" Marsa odbijają 
światło zupełnie inaczej niż nasze lasy. Wprawdzie w okolicy 
550 ffifJ. zdolność odbijająca "mórz" ma maksimum, ale nastę-
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pnie przy przejściu do fal dłuższych utrzymuje się ona na pra
wie stałym poziomie. Brak jest nie tylko pasma pochłaniania 
chlorofilu, ale także i wysokiego albeda w podczerwieni. 

Tak więc wyniki badań widmowych zdawały się zupełnie 
przeczyć wegetacyjnej hipotezie "mórz" Marsa. Zwolenn,icy tej 
hipotezy nie ustępowali jednak z placu boju. G. T i c h o w 
wpadł na myśl, że być może albedo roślin zależy od warunków 
zewnętrznych. Roślinność przystosowana do surowego klimatu 
Marsa może wykazywać zupełnie inny przebieg zależności 
albeda od długości fali. Myśl tę należało jednak sprawdzić do
świadczalnie. G. Tichow rozpoczął więc badania widmowe nad 
roślinami ziemskimi żyjącymi w surowym klimacie górskim czy 
arktycznym. Wyniki badań w zupełności potwierdzały myśl Ti
chowa. Okazało się, że najbardziej prymitywne rośliny, mchy 
i porosty, żyjące w klimacie arktycznym czy na wysokogórskich 
skałach, wykazują zależność albeda od długości fali zupełnie 
podobną do analogicznej zależności dla "mórz" Marsa (rys. l) . 
Okazało się również. że i wyższe rośliny nasienne zmieniają 
swoje albedo w zależności od warunków zewnętrznych. Na 
przvkład żviące w surowym klimacie rośliny iglaste odbijają 
promienie podczerwone przeszło trzy razy słabiej niż rośliny 
liściaste. U niektórych roślin albedo w podczerwieni jest zimą 
niższe niż w lecie. 

G. Tichow tłumaczy ten fakt w sposób następujący: promi.C'
nie podczerwone niosą około połowy ciepła słonecznego; rośliny 
żyjące w surowym klimacie mogą więc zmniejsznć do minimum 
swą zdolność odbijania tych promieni i wykorzystywać nie
sioną przez nie energię do swych procesów życiowych. 

Inną, bardzo ciekawą hipotezę wysunął P ł o t n i k o w. 
Uważa on, że zdolność odbijania promieni podczerwonych 
przez liście roślin zależy nie od własności chlorofilu, ale od roz
mieszczenia komórek w liściu. Wysokie albedo spowodowane 
jest istnieniem dużych przestrzeni międzykomórkowych. Zja
wisko to jest analogiczne do zjawiska zwiększonej zdolności 
odbijającej świeżo spadłego śniegu, złożonego z drobnych kry
ształków, oddzielonych dużymi powietrznymi przestrzeniami. 
Jeżeli taki śnieg silnie sprasujemy, to jego zdolność odbijaiąca 
zmniejszy się znacznie. W celu potwierdzenia tej hipotezy Płot
nikow przeprowadził badania, z których wynika, że chlorofil 
w roztworze nie rozprasza zupełnie promieni podczerwonych. 

Reasumując, stwierdzić musimy, że fakt występowania 
u ,.mórz" Marsa niskiej zdolności odbijającej w podczerwieni 
nie może w żadnym przypadku przeczyć hipotezie roślinności. 
Po pierwsze bowiem ziemskie mchy i porosty posiadają po-
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dobne własności jak "morza" Marsa, po drugie, można by się 
spodziewać istnienia na Marsie nawet i wyżej zorganizowanych 
roślin, które przystosowane do surowego klimatu posiadałyby 
zupełnie inną budowę liści i łodyg. 

Tichow tłumaczy również brak w widmie "mórz" pasma po
chłaniania chlorofilu. Dla roślin ziemskich energia pochłania
nych promieni tego pasma jest wystarczająca do przeprowadze
nia procesu fotosyntezy. Jednakże dla roślin Marsa energia ta 
nie wy:,tarcza. i muszą one pochłaniać całą długofalową część 
widma aż do promieni zielonych. Pochłanianie długofalowej 
cześci widma staje się według Tichowa przyczyną niebieskiego 
koloru pewnej części roślinności marsowej (pewna część "mórz" 
Marsa wykazuje wyraźny odcień niebieski). Pewne rośliny wy
sokogórskie wykazują zresztą podobne własności. Rośliny te, np. 
ostrołódka (Oxytropis Chinobia), pięciornik śnieżny (Potentilla 
nivea) mają wyraźnie niebieskawy kolor. W widmach innych 
roślin, np. karłowatej brzozy (Betula nana) pasmo chlorofilu 
nie występuje nawet w najcieplejszej porze roku. Dane te wska
zują na ogromną zqolność przystosowywania się roślin do wa
runków zewnętrznych. 

Tak więc spektrafotometryczne badania nad "morzami" 
Marsa nie przeczą hipotezie roślinności. Nawet gdybyśmy od
rzucili hipotezę o możliwości przystosowania się wyższych ro
ślin do surowego klimatu, to 1 tak fakt całkowitej zgodności 
przebiegu albeda dla "mórz Marsa" i dla porostów przemawia 
bardzo silnie za hipotezą wegetacyjną. 

Astronom amerykański E. O p i k podał ostanio nowy inte
resujący argument, przemawiający za hipotezą roślinności na 
Marsie. Gdyby "morza" nie były porośnięte roślinnością, to 
byłyby już dawno zasypane przez piaski pustynne (burze pia
skowo-pyłowe są na Marsie bardzo często obserwowane). Tylko 
roślinność może się oprzeć zasypywaniu przez piaski, co zresztą 
obserwujemy na Ziemi. 

Zestawmy teraz argumenty przemawiające za istnieniem ro
ślinności na Marsie. Są to: 

l) sezonowe zmiany barwy "mórz" podobne do zmian bar
wy ziemskiej roślinności, 

2) znaczne zmiany kształtu "mórz" mogące oznaczać eks-
pansję roślinności, 

3) zgodność przebiegu albeda "mórz" i z1emskich porostów, 
4) argument Opika. 
Jak można sobie wyobrazić roślinność Marsa? Obserwacja 

Z~ian barwy "mórz" wykazuje, że niektóre z nich nie zmie
ntają swej zielonawoniebieskawej barwy. Należy się spodzie-
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wać, że na "morzach" tych rośnie roślinność wiecznie zielona, 
która nie wykazuje sezonowych zmian barwy (tak zachowują 
się na przykład ziemskie porosty). Fazostałe "morza" są poro
śnięte przez roślinność zmieniającą barwę. Być może, rosną tam 
wyższe rośliny nasienne o specjalnej, przystosowanej do suro
wego klimatu, budowie. Roślinność porasta przy tym "morza" 
tylko miejscami. Jak wynika bowiem z badań N. B ar a b a
s z e w a, "morza" mają zasadniczo kolor czerwony, któremu 
z rzadka rozrzucona zielona roślinność nadaj e specyficzny, zie
lonawy odcień. Oprócz "mórz", które są właściwie bardziej uro
dzajnymi pustyniami, roślinność porasta kępkami również oko
lice szczelin czy niewielkich rozpadlin, które podczas topnienia 
czapki polarnej napełniają się wodą. Kępy roślinności tworzą 
obserwowane z Ziemi "kanały". Za taką interpretacją "kana
łów" przemawiają między innymi sezonowe zmiany w ich wi
doczności (patrz część I). Czynności życiowe roślin marsowych 
mogą przebiegać w inny sposób niż u roślin na Ziemi. Mogą 
one np. być przystosowane do pobierania wilgoci wprost z atmo
sfery. Dalsze rozważania na ten temat jak również na temat 
istnienia na 'Marsie wyższych istot wkraczają jednak w dzie
dzinę fantazji. 

Wydaje się, że największa z tajemnic Marsa- zagadka ży
cia - zostanie już wkrótce ostatecznie wyjaśniona - przez 
pierwszych lądujących na Marsie astronautów. 

STEFANIA KOSIBOW A - Wrocław 

WYSOKIE WARSTWY ATMOSFERY ZIEMSKIEJ 

Badaniem górnych warstw atmosfery ziemskiej zajmują się 
dziś różne dziedziny nauk, ale do niedawna poświęcali się im 
prawie wyłącznie. astronomowie. Wynikało to między innymi 
z następujących przyczyn: 

l) Wysokie warstwy atmosfery ziemskiej, podobnie jak 
i ciała niebieskie, były w ogóle niedostępne dla badań bezpo
średnich. Toteż najlepiej do tych badań nadawały się metody 
astronomiczne. 

2) Obserwacje ciał niebieskich odbywają się poprzez atmo
sferę ziemską i astronomowie są zainteresowani w zbadaniu jej 
wpływu na pomiary astronomiczne. 

3) Zjawiska atmosfery górnej są następstwem reakcji, wy
wołanych przez promieniowanie słoneczne. Zależą więc one ści
śle od tego promieniowania i mogą być pomocne w rozwiązy
waniu problemów dotyczących pierwotnych zjawisk zachodzą
cych na Słońcu, z którymi promieniowanie to jest związane. 
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4) Olbrzymia naturalna komora próżpiowa, jaką jest silnie 
rozrzedzona atmosfera górna, stwarza dla astrofizyków, którzy 
mają do czynienia z podobnymi próżniami we wszechświecie, 
możliwości badań nad zjawiskami zachodzącymi w tego rodzaju 
próżniach, w ich naturalnym przebiegu nie zniekształconym 
warunkami laboratoryjnymi. 

Z badań nad górnymi warstwami atmosfery przy pomocy 
metod astronomicznych należy wymienić obserwacje zaćmień 
Księżyca, zjawiska zmroku, meteorów, tzw. świecenia nieba 
nocnego i zórz polarnych. 

Wprawdzie astronomiczne metody badań atmosfery górnej 
mają tę wadę, że nie są bezpośrednie, ale w ostatnich latach wy
niki tych pośrednich badań zostały potwierdzone, przynaj
mniej do wysokości stu kilkudziesięciu kilometrów, przez obser
wacje bezpośrednie, przy użyciu rakiet V-2 i innych rakiet 
lżejszych specjalnie do tego celu przystosowanych. Przeciętny 
zasięg badań atmosfery za pomocą rakiet wynosi 120 km. 

Rakiety jednak nie wyprą obserwacji astronomicznych. Te 
ostatnie pozostaną nadal głównym zródłem informacji o wyso
kich warstwach atmosfery, ponieważ nie są ani tak kosztowne, 
ani tak ograniczone co do czasu i co do miejsca obserwacji, jak 
badania rakietowe. Mają więc nad nimi tę przewagę, że dają 
możność obserwacji ciągłych we wszystkich szerokościach geo
graficznych. 

Atmosfera górna odznacza się wysokim stopniem rozrzedze
nia. Już na wysokości 100 km jest ona około milion razy, a na 
wysokości 300 km ponad miliard razy rzadsza niż na poziomie 
morza. Rozrzedzenie to wzrasta bardzo szybko z wysokością. 
Zapewnia to cząsteczkom powietrza długie drogi swobodne, tzn. 
średnie odcinki drogi między kolejnymi zderzeniami i stwarza 
specjalne warunki dla zachodzących tam zjawisk. Podczas gdy 
swobodna droga drobiny na poziomie morza wynosi 1/10 000 mm, 
to na wysokości 100 km ma ona długość l m, a na wysokości 
300 km aż 10 km. 

Czynnikiem decydującym o stanach atmosfery górnej jest 
Słońce. Ono dostarcza energii dla wszystkich zachodzących 
w niej reakcji, czy to za pośrednictwem promieniowania ultra
fioletowego, czy też korpuskularnego. Zjawiska zachodzące 
w najwyższych warstwach atmosfery stanowią pierwsze ogniwo 
W łańcuchu ziawisk ziemskich wywołanych przez promieniowa
nie słoneczne . 

Wpływ Słońca zaznacza się przede wszystkim w składzie 
a~mosfery. Promieniowanie słoneczne jonizując i rozbijając dro
bmy powietrza sprawia, że od wysokości 80 km w górę skład 
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ten zaczyna ulegać zmianie. Obok drobin azotu N2 i drobin 
tlenu 0 2 zaczynają wskutek dysocjacji występować atomy 
tlenu O, powyżej zaś 130 km tlen znajduje się już wyłącznie 
w postaci atomowej. 
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Rys. Krzywa zmian blasku Cep. 

Mniej więcej na tych wysokościach zaczyna siq też znacz
niejsza jonizacja. Występuje ona już powyżej 90 km. Anali.~a 
fal radiowych odbitych od zjonizowanej części atmosfery, czyli 
od tzw. jonosfery, w połączeniu z badaniami spektrofotome
trycznymi świecenia nieba nocnego prowadzi do wniosku, że 
jonosfera składa się z wielu warstw powstających na różnych 
wysoko~ciach wskutek jonizacji poszczególnych składników 
atmosferycznych. l tak np. warstwa E na wysokości około 
100 km powstaje dzięki jonizacji drobin tlenu, warstwa Fl na 
wysokości około 225 km dzięki jonizacji drobin azotu, a war-
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atwa f<'2 na wysokości około 350 km dzięki jonizacji atomów 
tlenu. 

Od gęstości jonizacyjnej w warstwach jonosfery, czyli od 
liczby elektronów swobodnych przypadających na l cm3 zależy, 
jak wiemy, jakość naszych odbiorów radiowych. Już chociażby 
stąd widać, że badania atmosfery górnej mają znaczenie nie 
tylko teoretyczne, ale i praktyczne. Niedawno też została stwier
dzona zależność pogody na powierzchni Ziemi od stanu atmo
sfery górnej. Długotrwała piękna pogoda na przykład łączy się 
zwykle ze zmniejszeniem się ilości ozonu czyli drobin O;ł 
w atmosferze, a ruchy głównych mas atmosferycznych w tropo
sferze wykazują również ścisły związek z górną atmosferą, mia
nowicie ze zmianami w jonosferze. Ilość ozonu w atmosferze, 
która jak wiadomo jest regulowana przez promieniowanie sło
neczne, ma zasadnicze znaczenie bioklimatyczne. Chociaż jest 
ona bardzo mała - zawartość ozonu. zredukowana do standar
dowej temperatury i ciśnienia, jest równoważna warstwie o gru
bości 0,1 do 0,2 cm- to jednak wystarcza, by pochłonęła cał
kowicie promiPniowanie słoneczne o długościach fali mniej
szych od 2900 A. 

Badaniom aktualnego rozkładu ozonu i w ogóle stanu atmo
sfery górnej w różnych szerokościach geograficznych oddać 
mogą duże usługi obserwacje zaćmień Księżyca, wykonywane 
równocześnie w różnych szerokościach geograficznych. Struk
tura bowiem cienia Ziemi, który obserwujemy na tarczy Księ
życa , jest ściśle związana z atmosferą ziemską. Istotne są tu 
zwłaszcza obserwacje zewnętrznych części tego cienia, ponie
waż na części centralne wpływa cała atmosfera, szczególnie zaś 
jej warstwy dolne, a tylko o częściach peryferyjnych decyduje 
sama atmosfera górna. 

Z obserwacji najczęściej wykonywanych dla badań atmo
sfery górnej, w szczególności dla wyznaczenia temperatury, gę
stości i wiatrów w wysokich jej warstwach, należy wymienić 
przede wszystkim optyczne i radarowe obserwacje meteorów. 
Ciała te wpadają z duża szybkością w atmosferę i wdzierając się 
W jej głąb rozgrzew'lją sie wskutek tarcia do wysokich tempe
r~.tur rzędu 2000°C, a nastepnie parując. wytwarzają dokoła 
stebie otoczkę gazową. Drobiny tego gazu, zderzając się z cząst
~ami. powietrza, jonizują się i świecą. Z badań spektralnych, nad 
·tym swieceniem wnioskujemy zarówno o właściwościach sam"ch 
rneteorów, jak i atmosfery n? tYch wysokościach , nn którvch 
obserwuje się meteory. Skład chemiczny i gęstość atmosfery 
d?cydują bowiem o rozbłyśnięciu meteoru oraz o jego wygasze
ntu. Meteory ro7błvskują przeciętnie na wysokościach 70-
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100 km, gasną zaś na wysokoŚciach 40-60 km. Znając więc 
z innych badań skład chemiczny atmosfery na tych wysoko~ 
ściach, możemy na podstawie obserwacJi meteorów wyznaczyć 
jej gęstość i temperaturę. 

Właśnie obserwacje meteorów zachwiały mocno zakorze
nione przekonanie, że temperatura atmosfery opada stale z wy
sokością. Doprowadziły one do stwierdzenia silnego wzrostu tej 
temperatury do maksymalnej wartości około 300°K na wyso
kości około 50 km oraz gwałtownego ochłodzenia do tempera
tury około 180°K na wysokości około 80 km. Przyczyną począt
kowego wzrostu temperatury jest absorpcja ultrafioletowego 
promieniowania słonecznego przez drobiny ozonu 0 3, przyczyną 
zaś dalszego ochłodzenia brak silniejszej absorpcji promienio
wania na wysokościach od 60 do 80 km. Dopiero powyżej 80 km 
zaczyna się stały, powolny wzrost temperatury, wynikający 
z pochłaniania ultrafioletowego promieniowania słonecznego 
przez drobiny tlenu 0 2 • 

Następstwem takiego rozkładu temperatury są swobodne 
falowania atmosfery o okresie 12 godzin, dzięki którym udało 
się wyśledzić przypływy słoneczne w powietrzu. Wskutek bo
wiem takiego falowania, przypływy te zostają wzmocnione, 
dzięki czemu łatwiej można wykryć związane z nimi oscylacje 
ciśnienia i elementów magnetycznych, w przeciwieństwie do 
księżycowych przypływów atmosfery, których obserwacyjnie 
nie dało się wyodrębnić, mimo że siła przypływowa Księżyca 
jest około 2,5 razy większa od siły przypływowej Słońca. 

Różnice temperatury oraz oscylacje przypływowe atmosfery 
powodują powstawanie wiatrów w górnej atmosferze. O ich 
prędkościach i kierunkach informują nas: a) obserwacje meteo
rów zarówno optyczne (rozwiewanie i zniekształcanie smug 
pozostawionych przez meteory), jak i radarowe, polegające na 
analizie echa fal radiowych odbitych od zjonizowanej otoczki 
gazowej meteorów; b) radiowe badania nad ruchem chmur 
jonowych; c) fotometryczne badania nad ruchem plam świetl
nych w świeceniu nieba nocnego. Te dwa ostatnie rodzaje ba
dań nie dają jednak pewności, czy mamy do czynienia z prą
dami atmosferycznymi, czyli rzeczywistym ruchem cząsteczek 
powietrza, czy też tylko z przenoszeniem się samego zjawiska 
bez ruchu cząsteczek. 

Skład chemiczny, gęstość, temp2raturę i stany energetyczne 
cząsteczek atmosfery górnej na wysokościach nie objętych ob
serwacjami meteorów można wyznaczyć n:::t podstawie badań 
spektralnych światła zmrokowego, świecenia nieba nocnego 
i zórz po1arn.ych. 



Sfera armillama z r. 1762 przywieziona przez Śniadeckiego z Poznania 
(Lot. dr J. Pagaczewski) 



Refraktor firmy Dollond o średnicy obiektywu 93 mm otrzymany przez 
Sniadeckiego w darze od króla Stanisława Augusta FaniaLowskiego 

(fot. dr J. Pagaczewski) 

Teleskop firmy Dollond systemu Gregory'ego o średnicy lustra 10,5 cm 
otrzymany przez Obserwatorium Krakowskie od ks. Szembeka 

(fot. dr J. Pagaczewski) 



-~·~--~~------------------------------------------------~ -~. ~-----

Kwadrant Caniveta z r. 1760 przywieziony przez Śniadeckiego z Poznania 
(fot. dr J. Pagaczewski) 



Zmiany kształtu .. mórz" na Marsie. 

1911 1926 
Solis Lacus 

1907 1939 
Synus Gomer 

1907 1939 
Laestrygon Bay 

1939 
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Zjawisko zmroku dostarcza możliwości stopniowego, coraz 
głębszego sondowania atmosfery górnej. Gdy bowiem Słońce 
zanurzy się pod horyzont, to nie oświetla już powierzchni Ziemi 
bezpośrednio. Otrzymuje ona wówczas tylko promienie roz
proszone przez wyższe warstwy atmosfery, do których dociera 
bezpośrednio promieniowanie Słońca, pozostawiając warstwy 
niższe w cieniu Ziemi. Im głębiej Słońce zanurza się pod hory·· 
zont, tym wyższe warstwy atmosfery są objęte jego promienio
waniem i tym wyżej analiza światła zmrokowego pozwala son
dować atmosferę. 

W następnych numerach "Uranii" opowiemy o zjawiskach 
świecenia nieba nocnego. 

K RONIKA 

Wielka opozycja Marsa w 1956 r. 
W bieżącym roku mamy wielką opozycję Marsa. Planeta w czasie 

opozycji znajdzie się po tej samej stronie Słońca co i Ziemia, i to pra
wie dokładnie na przedłużeniu linii Słońce-Ziemia. Ponieważ Mars 
obiega Słońce po orbicie wyraźnie eliptycznej (jego odległość od Słońca 
waha się w granicach oct 206 do 249 mln. km-, a także i Ziemia obiega 
Słońce po orbicie eliptycznej (odległość Ziemi od Słońca waha się 

w granicach od 147 do 152 mln. km), więc nie każda opozycja planety 
(a następują one co około 2 lata) jest jednakowo dogodna do obser
wacji. Jeżeli bowiem opozycja Marsa nastąpi wtedy. gdy jest on naj
bliżej Słońca, a Ziemia od Słońca najdalej, to wzajemna odległość planet 
jest najmniejsza i może wynosić 54 mln. km; przy najmniej korzystnej 
opozycji odległość planet może wynieść 102 mln km. Obecna opozycja 
należy właśnie do dogodnych - wielkich opozycji, które zachodzą co 
15-17 la't. Dla ilustracji podam kilka liczb dotyczących tegorocznej 
opozycji i dwóch poprzedzających wielkich opozycji: 

Data najw. zbl.---T 

23. VIII. 1924 l 
23. VII. 1939 
10. IX. 1956 

Odległ. od Ziem. 

55,7 mln. km 
57,7 
56,5 

j śr.· kąt. 

l 

tarczy planety 

25°,1 
2·1-,1 
2-1,8 

Warto wspomnieć, iż opozycja w 1924 r . była najlepszą w okresie 
czasu 1800-2000 r, ale opozycja tegoroczna ustępuje jej niewiele. 

W czasie opozycji tegovoczmej Mars we wrześniu znajdzie się w dol· 
nej części gwiazdozbioru Wodnika. opisując bm w swym ruchu po nie· 
bie pętlę. Deklinacja jego będzie wynosić wtedy około -10°, tak że 

planeta w chwili kulminacji będzie znajdować się na wysokości około 
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28" nad horyzontem (dla Warszawy). Mars będzie wtedy wschodził 

o zachodzie Słońca, a zachodził o wschodzie Słońca. a więc będzie go 
v. idać całą noc. Jasność plane1y osiągnie -2~1 6. W czasie tej opozycji 
Mars będzie badany (głównie metodami fotograficznymi) przy pomocy 
największego teleskopu świata (o średnicy zwierciadła 508 cm) ustawio
nego na górze Palom nr w USA. A.~tronomowie spodziewają się, iż zasó~ 

v. iadomości o tej ciekawej planecie bardzo wzrośnie. 

Polscy amatorowic astronomii będą mogli także obserwować Marsa 
n'1 poknzach nieba prowadzonych przez PTMA. Sekcja Obserwacyjna 
PTMA w Warszawie udost~pnia największy posiadany teleskop do zor 
g <J nizowanych obserwacji naukowych planety. 

O tym. jakie naukowe obserwacje planety będą mogli wykonać ama
turzy, znajduje się wzmianka w dzi ale .. Poradnik Obserwatora'·. 

A. Marks 

Międzynarodowy Rok Geofizyczny 

Już niepełny tylko rok dzieli nas od rozpoczęcia w lipcu 1957 roku 
Międzynarodowego Roku Geofizycznego. 

Dość dawno już zrozumiano konieczność współpracy międzynarodo
wej na polu badań geofizycznych . Pierwszymi takimi międzynarodo· 

wymi przedsięwzięciami były międzynarodowe wyprawy polarne orga
nizowane w latach 1882-3 i 1932-3. Ze względu na wpływ Słońca na 
zjawiska fizyczne występujące na Ziemi, postanowiono organizować 

takie międzynarodowe, na wielką skalę zakrojone badania geofizyczne 
w okresach maksimów aktywności Słońca. Powołany w 1951 roku mię
dzynarodowy komitet postanowił w najbliższym takim okresie, od lipca 
1957 roku do grudnia 1958 roku, zorganizować mi<;dzy,narodowc badania 
geofizyczne pod nazwą Międzynarodowego Roku Geofizycznego. Około 
40 państw - w tej liczbie również i Polska - zgło~ilo swój udział 
w tym przedsięwzięciu. Koszt jego wynosić będzie około 70 milionów 
funtów ang. Ze względu na skoordynowanie badań opracowano spe
cjalny kalendarz dni ob, crwacyjnych, w których mają być wykony
wane określone badania 

Obcenic na całym świeC'ie trwają intensywne przygotowania. O przy
gotowaniach tych będziemy bieżąco informować czytelnikóv; "Uranii" 
· ... utaj podamy ogólny przegląd zamierzeń w różnych dziedzinach badań: 

l) Progra m m e t e o r o l o g i' c z n y. Badania meteorologiczne 
1 ::;s iadają oczywiście najwię11 ~zy as"pekt praktyczny. Przewiduje się po
l. ·ycie całej Ziemi gęstą sieciq stacji meteorologicznych przez uzupeł
n :cnic stacji j<.~ż islni"i<F. ch • :. tworzenie nowych, szczególnie w cbsza
lOCh polarnych; dalej badanie pokrywy lodowej tych obszarów i jej 
v.plywu na klimat. P1·zcwiduje się również na wielką skalę zakrojont' 
badania oceanograficzne, badania ruchów i temperatur prądów mor
skich oraz poziomu wflcl w oceanach. 
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2) B a d a n i a g ó r n y c h war s t w a t m o s f e r y z li e m s k i e j. 

i jonosfery_ Badania te również mają duże znaczenie praktyczne ze 
względu na komunikację radiową, a być może w niedalekiej przyszłości 
również i lotniczą. W latach 1932-3 badania te miały charakter raczej 
pionierski. Obecnie pr,zewiduje się intensywne badania radiowe nad jo
nosferą na HlO specjalnie do tego celu stworzonych ~tacjach rozlokowa
nych również w obszarach polarnych. Mają być poza tym przeprowa
dzane pomiary absorpcji w jonosferze promieniowania radiowego źródeł 
pozaziemskich, radarowe badanie śladów meteorów, badanie chmur· 
jonów w atmosferze przez badanie wysokości warstw E i F. Program 
dotyczący zórz polarnych przewiduje ich badanie fotometryczne, spek
trograficzne, za pomocą metod radiowych i fotografowanie nieba co 
5 minut automatycznymi kamerami rozmieszczonymi na licznych sta
cjach. 

3) B a d a n i e n a d Słoń c e m. Badania te dotyczyć mają przede 
wszystkim plamotwórczej działalności Słońca, występowania rozbłysków, 
promieniowania radiowego Słońca, widma korony słonecznej. Przewi
duje się również wykonanie obserwacji widnut Słońca w nadfiolecie 
i miękkich promieniach X przy lotach rakietowych. 

4) B a d a n i a n a d m a g n e t y z m e m z i e m s k i m. Program 
przewiduje tu badania na około 100 stacjach - rozlokowanych szczegól
nie w obszarach równiko,wych i polarnych - nad polem magnetycznym 
Ziemi i jego zmianami, szczególnie tzw. burzami magnetycznymi. Badania 
przeprowadzane za pomocą rakiet wypuszczanych w pobliżu równika po
zwolą może l"'Ozstrzygnąć, czy burze magnetyczne wywoływane są przez 
prądy elektryczne w jonosferze, czy też w warstwach bardziej zewnętrz
nych. 

5) B a d a n i a n a d pro m i e n i a m i k o s m i c z n y m i. Planuje 
siq tu: badanie przy użyciu standaryzowanej aparatury efektu szeroko
ściowego związanego z polem magnetycznym Ziemi, zmian natężenia pro
mieniowania w czasie (szczególnie w związku z aktywnością Słońca), za
lc:żności widma energetycznego promieni kosmicznych od czasu, bada
nie efektu szerokościowego składowej wtórnej. 

6) B a d a n i a n a d szerokości ą i dług oś c i ą g e ogra
f i c z n ą. Przewiduje się obserwacje sezonowych wahań szerolwści i dłu
gości geograficznej związanych z sezonowymi ruchami warstw powietrza 
i powiązanie tych wahań z danymi meteorologicznymi. Bardzo ważnym 
punktem programu jest powiełzanie geodezyjnych sieci na Ziemi przez 
obserwacje fotograficzne położeń Księżyca na tle gwiazd w 20 obser
W<itoriach odpowiednio rozmieszczonych na całej kuli ziemskiej. 

7) Progra m rak i e t o wy. Ten program odróżnia najwięcej nad
chodzący Rok Geofizyczny od poprzednich. Planuje się tu badanie za 
pomocą małych rakiet (o nośności do 15 kg i zasięgu do 100 km) dol
nych warstw atmosfery i jonosfery, a przy pomocy rakiet dużych 

r 
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(o nośności 50-75 kg i zasięgu ponad 100 km) wyższych warstw atmo
sfery. Przewiduje się wypuszczenie około 200 rakiet (USA - 100 ma
łych i 40 dużych, Francja - 12 dużych, nie znane są jeszcze plany 
ZSRR i W. Brytanii). Przeprowadzać się będzie w tych rakietach ba
-danie promieniowania nadfioletowego i promieniowania X Słońca, na
tężenia promieni kosmicznych, badanie cząstek zorzowych, wyznaczenie 
gęstości, temperatur i ciśnień, a talcle pól magnetycznych w atmosferze. 
Bardzo ważnym zdarzeni<'!!& naukowym będzie również zapowiedziane 
pr2lez Stany Zjednoczone AP i ZSRR wypuszczenie sztucznych sate
litów. 

8) Progra m a n t arktyczny. W związku z Rokiem Geofizycznym 
()rganizowane są przez Argentynę, Australię, Belgię, Chile, Francję, Ja
-ponię, Norwegię, Nową Zelandię, USA, W. Brytanię i ZSRR wyprawy 
naukowe do Antarktydy celem badań meteorologicznych, klimatycz
nych, jonosferycznych, magnetycznych, oceanograficznych. Powstanie 
przy tym około 20 stacji na Antarktydzie i około 30 na sąsiednich wy-
spach. AS 

Zebranie Polskiego Towarzystwa Astronautycznego 

W dniu 9. IV. 1956 odbyło się w Państwowym Instytucie Matema
tycznym w Warszawic zebranie członków Folskiego Towarzystwa Astro
nautycznego. Na początk-u zebrani mieli możność dowiedzieć się o naj
nowszych osiągnięciach w astronautyce. Następnie mgr M a z u r ki e
w i c z wygłosił interesujący referat o elektronowych maszynach mate
matycznych i ich zastosowaniach w astronautyce. Prelegent podkreślił 
doniosłą rolę prektyczną tych maszyn i omówił pokrótce trzy znajdu
jące się obecnie w Instytucie Matematycznym maszyny ARR (anali
zator równań różniczkowych), A WA (analizator wielomianów alge
braicznych), ELI (elektronowy integrator równań cząstkowych). Ma
szyny te zostały skonstruowane przez spółdzielnię Elektromatyka we
dług schematów Instytutu Matematycznego. Maszyny te są tzw. maszy
nami analogowymi. 

Na zakończenie referent wspomniał o projektach na przyszłość. Ma 
być między innymi skonstruowana pierwsza maszyna cyfrowa w ciągu 

najbliższych 2-4 lat (odpowiednik amerykańskiej ENIAC) pod nazwą 
EMAL (elektronowa maszyna automatycznie licząca). Wreszcie zebrani 
mieli mC'Żność zobaczyć działanie maszyny ARR. A. M. 

Kilka nowych szczeJ:"ółów o sztucznych satelitach Ziemi 

Zostały opublikowane pewne dane amerykańskie o budowie sztucz
nych księżyców Ziemi. Sztuczny satelita Ziemi ma być umieszczony 
na orbicie przy pomocy rakiety trójstopniowej. Pierwszym stopniem 
ma być rakieta Viking (przekonstruowana V2), drugim stopniem ma 
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być rakieta Aerobee, co do trzeciego stopnia nie podano jeszcze da
nych. Masa startowa oałego zespołu będzie wynosić prawdopodobnie kil
kanaście ton. Pierwszy stopień będzie pracował do wysokości 60 km 
drugi 200 km, trzeci do wysokości 480 km. Orbita sztucznego satelity 
będzie wyraźnie eliptyczna, dzięki czemu jego odległość od Ziemi będzie 
się wahać w granicach 480-1300 km. Jednocześnie podano do wiado
mości, iż badanie orbity sztucznego satelity może dać dane o rozkła

dzie mas wewnątrz obszarów Ziemi, ponad którymi ten satelita będzie· 

przebiegał (gdyż masy te będą działały deformująco na jego orbitę); 

tkwi tu możliwość nowej metody badań dla geologii i geofizyki. 

Powstanie Krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa 
Astronautycznego 

A. M. 

Założone w Warszawie w ubiegłym roku, a zalegalizowane z po
czątkiem roku bieżącego, Polskie Towarzystwo Astronautyczne (P. T. A.) 
trafiło na bardzo podatny grunt dla rozwijania swojej działalności 

także poza stolicą, w innych ośrodkach naukowych naszego kraju. Spo
śród istniejących już trzech oddziałów wojewódzkkh (stalinogrodzki, 
toruńsko-bydgoski i krakowski) najmłodszy jest zrzeszający już ok. 
100 członków oddział krakowski, powstały w dniu 4 maja 1956 r. 

Na zebranie organizacyjne w lokalu Klubu Dziennikarzy w Krakowie 
przybyło 75 osób reprezentujących w swej większości krakowski świat 
nauki i techniki. 

Obok astronomii, fizyki, biologii i medycyny bardzo licznie repre
zentowane były rozmaite dyscypliny techniczne oraz nauki ekonomiczne. 

Zebrani dokonali wyboru władz oddziału, przy czym do zarządu we
szli: jako przewodniczący - doc. dr Kazimierz Kor dyl e w ski, za-· 
stępca przewodn.- red. Eustachy Białobor ski, sekretarz- mgr Jan 
Mietelski, skarbnik- mgr Aldona Szszepano_wska, czło

nek zarządu - doc. dr Andrzej H r y n i e w i c z. Do komisji rewi
zyjnej wybrani zostali: prof. dr Tadeusz Koc h m a ń ski, inż. Michał 

Marek Ki b i ń s k i, red. Ignacy K r a s i c k i. 
Na zebraniu organizacyjnym powołano do życia sekcję techniczną, 

która odbyła swoje pierwsze posiedzenie w dniu 18 maja br. z dwoma 
referatami na tematy: "Zarys problematyki napędu rakietowego'· (mgr· 
inż. Jacek W a l c z e w ski) i "Urządzenia sterujące" (mgr inż. Zbigniew 
W i ej a ck i). Sekcja ułożyła plan pracy w zaikres1ie obu tych tematów 
i w zakresie budowy makiet i modeli rakiet, organizowanej przez mgra 
inż. Wincentego W a gę. Sekcją kieruje mgr inż. Kazimierz Krzyż a
n o w ski. 

W dniu 25 maja br. odbyło się w Zakładzie Fizyki UJ zebranie 
członków oddziału z veferatem red. B i a ł o b o r s k i e g o pt.: "Zagad
nienia nieważkości w pojeździe rakietowym". Na tym zebraniu zorga
nizowano sekcję biologiczno-medyczną, której kierownikiem został lek •. 
med. Andrzej Ogiński. 
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Zarząd rozdzielił wśród członków na razie 15 egz. gazetki astronau
tycznej, 'Vykonanej przez członków PTA z wycinków gazet i zaopa
trzonej w podkreślenia treści wymagającej rozważenia. 

Do członków oddziału rozsyła się także okólniki informujące o aktu
~lnych zamierzonych pracach oraz o terminach i tematach zebrań. 

P. T. A. jest towarzystwem naukowym i główną pozycją w progra
mie jego prac są badania i rozwiązywanie zagadnień o bardzo różno

rodnej tematy::;.~ , związanych jednak z głównym problemem podróży 

międzyplanetarnych. Właśnie w celu usprawnienia tych prac oddziały 

tworzą sekcje specjalistyczne .. Oprócz nich istnieje sekcja ogólna, ktora 
:zajmuje się kwestiami najbardziej podstawowymi w problemie lotów 
kosmicznych (zagadnienia natury matematyczno-astronomicznej, fizycz
nej oraz fizyko-chemicznej). 

Oprócz działalności naukowej Polskie Towarzystwo Astronautyczne 
przewiduje także popularyzację osiągnięć rozmaitych gałęzi nauki 
w dziedzinie astronautyki. 

Szczególnie żywą działalność popularyzacyjną rozWIJaJą członkowie 

krakowskiego oddziału P. T. A. wygłaszając w ramach TWP bardzo 
liczne odczyty o tematyce astronomicznej i astronautycznej. 

Zarząd Krakowskiego Oddziału PTA mieści się w Krakowie, ul. Ko
pernika 27, tel. 542-48. 

J. M. 

Rozmiary radioźródeł 

Na podstawie obserwacji rozmiarów radioźródeł wykonanych w jed
nym z obserwatoriów radioastronomicznych w Wielkiej Brytanii otrzy
mano, iź na 1936 obiektów tylko 25 wykazuje rozmiary większe ~iż 20', 
a pozostałe 1911 mają rozmiary mniejsze niż 20'. A. M. 

Nowa wartość stałej słonecznej 

Ilość promieniowania otrzymywanego przez Ziemię od Słońca można 
wyraZie za pomocą tzw. stałej słonecznej. Stała słoneczna zdefiniowana 
jest jako ilość energii otrzymywanej w jednostce czasu od Słońca przez 
'Centymetr kwadratowy powierzchni ustawionej prostopadle do kierunku 
padania promieni słonecznych w odległości jednej jednostki astrono
micznej do środka Słońca. Ilość energii padającej w jednostce czasu 
na cm2 powierzchni Ziemi jest mniejsza od stałej słonecznej, ze względu 
na pochłanianie energii przez atmosferę ziemską. Wartość stałej sło

necznej jest podstawową wielkością heliofizyki. Wyznaczyć ją można 

mierząc energię padającą na powierzchnię Ziemi i dodając poprawkę 

na pochłanianie atmosferyczne Dotychczas przyjmowana wartość stałej 

-słonecznej wynosiła 1,94 kal/cm2min. Obe.cnie na podstawie najnow-
-szych danych okazuje się, że trzeba tę wartość poprawić. F:. J o h n s o n 
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podaje jako najlepszą wartość stałej słonecznej 2,00±0,04 kal/cm!ffiin. 
Do wyliczenia tej wartości użyto najnowszych danych dotyczących po
chłaniania atmosferycznego, szczególnie dla warstwy ozonu, oraz danych 
o ro.zkładzie energii w widmie Słońca. 

A.. w. 
Nowe dane o atmosferze Wenus 

Na podstawie badań spektroskopowych nad atmosferą Wenus astronom 
radziecki N. A. Kozyriew do·szcdł do wniosku, że zawiera ona azot. 
Badania były przeprowadzane przy pomocy 125 cm reflektora Obser
watorium Krymskiego. Badano widmo nieoświetlonej części tarczy 
Wenus. Na otrzymanych zdjęciach widm widoczne są pasma odpowia
dające pasmom azotu występującym w zorzach polarnych na Ziemi. 
Warto dodać, że T o m b a u g h obserwował już bezpośrednio zorze po
larne w atmosferze Wenus używając czerwonych filtrów. Wskutek 
mniejszej odległości Wenus od Słońca zorze polarne powinny być tam 
znacznie bardziej intensywne niż na Ziemi. Nie udało się jednak za
uważyć w widmie Wenus pasm tlenu występujących w widmie zórz 
polarnych. Odkryto natomiast w fioletowej części widma dwa pasma, 
które nie odpowiadają żadnej znanej substancji. Nie występują one 
w widmach Marsa i Jowisza, zauważono je natomiast w widmie atmo
sfery ziemskiej. Według Kozyriewa nieznana substancja tworzy w atmo
sferze ziemskiej cienką warstwę na wysokości około 10 km. Możliwe, 
że jest to jakiś związek jodu. Według przybliżonej oceny, ilość nie
znanej substancji w atmosferze Wenus jest około osiem razy większa 
od jej zawarrtości w naszej atmosferze. A. W. 

PORADNIK OBSERWATORA 

Uwagi o obserwacjach Marsa w 1956 roku 

We wrześniu bieżącego roku nastąpi bardzo dogodna do obserwacji 
{)pozycja Marsa. W momencie największego zbliżenia do Ziemi, dnia 
8 września, Mars będzie się znajdował w odległości zaledwie 56,5 mi
lionów kilometrów. Jego średnica kątowa wyniesie wtedy 24".7, a więc 
już przy powiększeniu 80X jego pozorna wielkość będzie taka jak 
Księżyca w pełni widzianego gołym okiem. Warunki obserwacji dla 
obserwatorów północnej pólkuli nie będą zbyt dogodne, Mars posiadać 
będzie bowiem południową deklinację. Jego wysokość nad horyzontem 
(dla Warszawy) wyniesie najwyżej 28'1. 

Zasadniczo naukową wartość mają obserwacje Marsa wykonane przy 
Pomocy lunet o średnicy powyżej 15-20 centymetrów. Obserwacje wy
konywane przy pomocy mniejszych przyrządów tylko wyjątkowe mają 
naukowe znaczenie. Nie znaczy to jednak, że c;matorzy posiadający 
mniejsze lunety nie powinni obserwować Marsa. Oprócz dużej wartości 
dydaktycznej obserwacje takie doskonale ćwiczą wzrok obserwatora. 
Wprawa oczu ma przy obserwacjach planet olbrzymie znaczenie. Nie
Wprawny obserwator, patrząc na Marsa przy powiększeniu 200--300X, 
dostrzeże tylko niewyraźne zarysy największych mór.z i białe plamy 
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polarne. Tymczasem wprawny obserwator może przy tym powiększeniu 
zauważyć na Marsie wiele drobnych, ciekawych szczegółów, z których 
można już zestawiać mapy mające dużą wartość naukową (dość wspom
nieć, że G. S c h i a p ar e 11 i obserwował .,kanały" przy powiększeniu 
tylko 400X). Podobnie zresztą wprawa oczu odgrywa dużą rolę przy 
obserw.acjach innych planet. Wprawy tej nabrać można przez kilkomie
siQCZne systematyczne obserwacje jakiejś planety. 

Podczas opozycji Mars będzie ku nam zwrócony swą południową 
półkulą. Czapka polarna na biegunie tej półkuli będzie się coraz bar
dziej zmniejszać, 27 września bowiem na tej półkuli zaczyna się lato. 
(W lunecie odwracającej czapka polarna na południowym biegunie 
będzie widoczna u góry tarczy). Czapki polarne są obiektem bardzo 
łatwym do obserwacji. Ciekawe są obserwacje zmian wielkości tych 
czapek. Oczywiście, aby obserwacje te miały wartość, należy posłu
giwać się mikrometrem lub innym urządzeniem pomiarowym. 

Przy obserwacjach "mórz" Marsa należy używać czerwonego lub 
żółtego filtru. W tych bowiem barwach kontrastowość obrazów Marsa 
jest największa. Ciekawe jest również notowanie różnic widzialności 
szczegółów powierzchni Marsa oglądanych przez różne filtry. Często 
pojawiają się na Marsie białe obłoki podobne do chmur w naszej atmo
sferze, czasem też widoczne są żółte chmury wywołane przez burze 
piaskowe. Zdarza się wtedy, że część powierzchni Marsa jest pokryta 
jakby półprzeżroczystym welonem. Obserwacje wszelkiego typu chmur 
na tarczy Marsa mają duże znaczenie. 

Pełny obrót Marsa dokoła osi trwa 24h37'!'5. Podczas doby ziemskiej 
Mars obraca się więc o 351°. Wskutek tego, jeżeli będziemy obserwować 
Marsa codziennie o tej samej porze, to za każdym razem szczegóły 
powierzchni Marsa bę<il.ą przesunięte o 9° w kierunku przeciwnym do 
kierunku obrotu Marsa dokoła jego osi. Jeżeli więc będziemy obserwo
wać Marsa przez 40 dni, to będą przed nami ,,defilować" wszystkie 
szczegóły jego powierzchni, aż wreszcie po 40 dniach w środku tarczy 
będą się znajdować te same szczegóły co pierwszego dnia obserwacji. 
Jeden z najbardziej charaktErystycznych utworów na powierzchnt 
Marsa, .,morze" zwane Wielką Syrtą będzie przechodzić przez cen
tralny południk tarczy Marsa 7 września o 22113om czasu środkowo
europejskiego. 

Przy wykonywaniu rysunków powierzchilli Marsa należy najpierw 
zaznaczyć na rysunku położenie czapek polarnych i najwyraźniej wi
docznych szczegółów. Następnie należy wyczekać do momentu, gdy 
atmosfera ziemska znajdzie się chwilowo w spoczynku, i wrysowywać 
zauważone w takich momentach drobne szczegóły. Czas wykonywania 
rysunku nie powinien przekraczać dwudziestu minut. Momenty rozpo
<.z<;cia i zakończenia obserwacji należy notować z dokładnością do 5 
minut. Z serii rysunków Marsa można otrzymać mapę jego powierzchni. 
W tym celu jednak należy znać dla każdej obserwacji współrzędne 
bieguna planety i długość południka centralnego. Obie te wielkości 
podawane są w większości kalendarzy astronomicznych. Zagadnień tych 
jako bardziej specjalnych nie będziemy jednak omawiać szczegółowo. 
vVszelkich wskazówek dotyczących dokonywania obserwacji i ich opra
cowywania udziela Sekcja Obserwacyjna PTMA, Warszawa, Al. Ujaz-
dowskie 4. 

Warto dodać, że obserwacje Marsa w Polsce mają już swe tradycje. 
Podczas opozycji 1924 roku obserwowano Marsa w Warszawie i w Po
znaniu. Obserwatorzy poznańscy zestawili nawet mapę powierzchni 
Marsa. Przed wojną obserwował też Marsa zapalony miłośnik - obser-
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walor M. B i a ł ę ck i Po WOJn.te obserwowano Marsa w sekcji war. 
szawskiej PTMA podczas niezbyt dogodnej opozycji 1950 r. 

Andrzej WróbLewski - Warszaw;, 

Gwiazdy zmienne 

W sierpniu należy obserwować cefeidy: b Cep, 11 Aql, SU C as, 
gwiazdy pólregulame: ~L Cep, g Her, X Her oraz gwiazdy zaćmieniowe: 
RZ Cas, V 822 Aql, fl Per, 0 Lyr, U Oph. Mapki okolic wszystkich 
wymienionych gwiazd zmiennych były już zamieszczone w Uranii. EfC'
merydy gWlazd zaćmieniowych podajemy poniżej (czas środkowo-euro
pejski: 
RZ Cas VIII 3d22h15m, 9d21h45m, 11d2h30m, 15d21h15m, 17d1h45m, 

21d20h30m, 23dlh15m, 27d20hOOm, 29dOh45m. 
U Oph VIII 8d17h30m, 13d18h3()m, 18d19h15m, 23d20hOOm, 28d20h45m. 
;" Per VIII 12d4hOOm, 15dOh45m, 17d21h45m, 20d18h30m. 
fl Lyr Vlll 9d8h, 22d7h. 

Andrzej Wróblewski 
Meteory 

Jeżcli przez A oznaczymy drogę meteoru (w stopniach) zaś przez 'l' 
kątową odległość punktu pojawienia się meteoru od radiantu, to słuszna 
jest następująca zalezność między tymi wielkościami: 

'1'" K 'A0 (l) 
gdzie K(zR, mg) jest współczynnikiem, zależnym od odległości zenitalnej 
radiantu zR i od jasności meteoru mg. Wyprowadzenie tej zależności 

podane było w poprzednim numerze .. Uranii". 
W poniższej tabeli podane są za M. P l a v e c'cm (IUse Hvezd, 28, 

l 14 (1947)) wartości współczynnika K dla poszczególnych jasności me
teorów i odległości zenitalnych radiantu. 

Tabela I 
Wartości współczynnika K w równaniu (l) 

--............_ ZN 
75" 60" l~" 

111{/ 

2.0 3.70 2.05 1.61 
3.0 4.51 2.38 1.89 
4,0 5.26 2.78 2.17 
5.0 6.25 3.23 2.50 
6.0 7.69 3.85 2.94 
7.0 10.0 4.76 357 
8,0 11.2 6.25 t\.54 
9.0 25.0 8.33 6.25 

10.0 50.0 12.5 10.0 
11.0 25.0 25.0 

11 sil.!rpnia przypada maksimum czynności roju Perseid Wspólrzędnc 
radiantu dla · 139.2" są: rektascensja = 46°, deklinacja , 57o. Dzienny 
ruch radiantu w rektascensji wynosi t 81 ', w deklinacji + 8'. Srednia 
częstość godzinna 50 meteorów. Okres aktywności roju 20 dni. Srednia 
odległość torów meteorów od radiant u 0,6°, Prędkość gcoccntrycma me
tE~orów roju: 61 km ·sek. Rój P e rse1d związany jest z kernetą 1862 III 
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[Dane z: P. M. Millman, Sky and Telescope 14, 96 (1955)]. 
Położenia radiantu Perscid w poszczególnych datach w okresie aktyw
ności roju podane były w numerze 8/ 1955 .,Uranii"". 

Podajemy za W P. C e s e w i c z e m spis radiantów rojów meteorów 
czynnych w sierpniu: 

Nazwa roju 

2 Lac 
6 Per 
Lambda Ari 
Ornikron And 
Jota Peg 
Ni Peg 
I' Cyg 
v±Per 
Ksi Cep 
22 And 
Fi And 
Ksi Dra 
Lambda Peg 
Alfa Cam 
I Cas 
R Lyr 
34 H Cep 
Jota Cyg 
Ni Cep 
Delta Del 
Epsilon Ari 
Fi Tau 
Alfa Tri 

Wspnłr~ędne radiantu 

rekt. J deki. 

22h08m 
2 12 
l 40 
o 24 

22 04 
23 20 
21 00 
l 40 

22 08 
o 00 
o 56 

17 44 
o 20 
4 32 

23 04 
19 00 
22 20 
19 24 
20 44 
20 44 
2 48 
4 16 
l 40 

+45" 
+51 
+24 

36 
+ 22 
' 26 

+ 47 
48 

·t ()6 
+44 
t-46 
+57 
1- 23 
+65 
t 56 
- ~ 42 
-r82 
~ 52 

L 62 
+-13 
+ 22 
t29 
t26 

OBSERWACJE 

Obserwacje RZ Cas 

Okres aktywności roju 

28 VII- 5 VIII 
28 VII- 13 VIII 
28 VII- 13 VIII 
29 VII- 13 VIII 
29 VII - 3 VIII 
1- 7 VIII 
2 9 VIII 
5-11 VIII 
5-12 VIII 
9 -l l VIII 
9-18 VIII 
9-21 VIII 

lO -13 VIli 
lO- 15 VIII 
10-16 VIII 
10-24 VIII 
11-24 VIII 
15 25 VIII 
111 - 24 VTTT 
16-27 VIII 
Hl- 27 VIJT 
19-26 VIII 
20-25 VIII 

Andrzej Pachotczyk 

Od trzech lat gwiazda zaćmieniowa RZ Cas znajduje się pod spe
cjalną "opieką" członków Sekcji Obserwacyjnej PTMA, Warszawa. Ce
lem systematycznych obserwacji tej gwiazdy jest badanie zmian okresu 
zmienności jej blasku. Oto w skrócie wyniki dotychczasowych obserwacji: 

W okresie III 1953 - XI 1955 wykonano ogółem 504 obserwacji: 
W. Jodłowski (59), A. Marks (88), Z Maślakiewicz (6), 
S. O t w i n o w ski (18), Z. O ż d żeń s k a (11), B. S z c z e pko w s ki 
(26), A. W r 6 b l e w ski (296). Na podstawie tych obserwacji wyliczono 
42 momenty najmniejszego blasku posługując się metodą kalkową (patrz 
,. Urania·', czerwiec 1952) 

W celu otrzymania lepszego obrazu zmian okresu połączono serie
obserwacji w minima normalne. Wykaz tych minimów podany jest 
w tabelce na końcu notatki. 

Odskoki od efemerydy wyliczane były na podstawie elementów po
danych przez J. H e 11 er i c h a i R S z a f r a n i e c : Min hel= 
3417355. 4200 + 1.1952517 xE. Na podstawie tych odskoków widać wy
raźnie zmniejszanie się okresu RZ Cas w omawianym okresie. Z badań 
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R. Szafraniec zajmującej się okresem RZ Cas wynika, że jego zmtany 
nie są ściśle okresowe. Obecnie począwszy od połowy 1952 roku okres 
RZ Cas zmniejsza się powoli. 

Szczegółowe opracowanie tych obserwacji jest przygotowane do 
druku w dodatku naukowym .,Uranii" 

Minimum heliocentrycz. 
(dni Juliańskie) 

4 
2434575.4152 .:r 0.0018 
2434961.4780 ł- 0.0017 
2435155.1083 0.0017 
2435199.3316 0.0008 
2435242.3619 0.0016 
2425331.3989 +- 0.002j) 

TO I OWO 

l 
Ods.wk od / Liczba 
efemerydy obserw. 

l 1 0~0040 - 76 -
+ 0.0005 66 

0.0000 59 
-0.0010 74 
-t 0.0002 88 
-0.0025 80 

Obserwator 

A. Wróblewski 

" W. Jodłowski 
A. Wróblewski 
A. Marks 
A. Wróblewski 

Andrzej Wróblewski 
Sekcja Obserwacyjna PTMA - Warsz3wa 

Z dawnych kronik. 
W 1858 roku ukazała się w Krakowie broszurka pt. Roczniki do d;;ie

jów Podtatrza i Spiża z lat 1680-1747; wydał Józef Jerzmanowski. 
Jest to dziś osobliwość bibliograficzna. rzecz sama nieznana poza kilku 
specjalistami. Broszura ta obejmuje kronikę parafii Jazowsko (koło 
N. Sącza), spisaną przez proboszczów tamtejszych, księdza Jana O w s i ń
skiego (za lata 1680-1726) i jego następcę a zarazem bratanka, ks. Stani
sława O w s i ń s k i e g o (za lata 1726-1746). Ostatnie dwa lata 1746-1748 
spisane nieznaną ręką. Kronika ta, zresztą wcale ciekawa pod względem 
h1storii obyczajów, społecznym i gospodarczym zawiera w części pierw
szej (pióra ks Jana Owsińskiego) dwie wzmianki astronomiczne, które 
warto wspomnieć - cytuję dosłownie: 

Str. l. ,.Anno domini 1680 die 28 decembr:s in festa SS. Innocentium. 
pokazał się kometa na niebie na zachód słońca niesłychanej wielkości; 
to jest, była takowa widziana gwiazda, od której promień jasny ku górze· 
nieba zbyt długi rozciągał się; trwało to każdego wieczora najmniej przez 
półtora miesiąca". 

Str. l. ,.A d. 1699 dnia 23 septembris na półtory godziny przed połud
niem było wielkie zaćmienie słońca, trwające przez półtrzecia godziny, 
na co patrzeć było z wielkim strachem". 

podał B. Małachowski. 

PRZEGLĄD WYDAWNICTW 
Krzy s z t o f Ser k o w ski - Powstawanie i rozwój gwiazd - Wie

dza Powszechna - 1956 r. str. 92 

Wiedza o rozwoju ciał niebieskich posuwa się stale naprzód. Coraz 
WH~cej spraw zostaje wyjaśnionych; pojawiają się coraz nowe problemy 
rzekające wyjaśnienia. Dobrze, że ukazała się w języku polskim książka 
zawierająca przegląd zagadnień z tego zakresu ujęty według stanu wiedzy 
cłosłownie z ostatnich miesięcy. 

Wbrew tytulowi mówiącemu tylko o gwiazdach. autor zajmuje się 
równ'eż rozwojem gromad gwiazdowych. galaktyk, a nawet krótko przed-

1 
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stawia pewne fakty dotyczące powstawania układów planetarnych. Przej. 
rzyste zestawienie wiadomości z tak różnych dziedzin astmnornil jak dy. 
namika układów gwiazdowych, magnetohydrodynamika, fizyka wnętr:.. 
gwiazd i wielu innych było zagadnieniem trudnym. Autor, nie mogąc pisać 
wielotomowego dzieła, wybrnął z trudności w ten sposób, że wybrał 
z każdego działu rzeczy najważniejsze lub najnowsze, a tam, gdzie hyło 
wiele jednakowo ważnych - przedstawiając najciekawsze. Wybór rzecz:; 
ciekawych jest, oczywiście, sprawą subiektywną i można by dyskutować, 
czy nie należałoby w miejsce pewnych zagadnień wstawić inne (dotyczy. 
łoby to głównie hipotez o ewolucji galaktyk), na ogół jednak książka 
zarówno pod względem treści, jak kompozycji zasługuje na całkowite 
uznanie. 

Z drobnych braków terminologicznych należałoby wymienić używanie 
przez autora terminu .,podsystem gwiazd" na określenie tego, co nazy
wamy dziś "składową galaktyczną", jak również brak rozróżnienia 
między gromadami otwartymi i ruchomymi (wynikają stąd pewne niekon
sekwencje treści). Rażą również drobne usterki ortoepiczne. 

Konrad Rudnicki 
Autor omawianej książki zwrócił się do Redakcji .,Uranii" z prośbą 

o zamieszczenie sprostowania następującego błędu drukarskiego zupełnie 
zmieniającego sens zdania: na str. 61. w \v.er.>zu 29 od góry wyraz 
.,mniejsza'' należy zastąp'ć przez "większa". (Red) 

ROZRYWKI UMYSŁOWE 

Wirówka 

f' 

8+ ~ lL 
~ 

7. ~ ~ @ ~ ~ 3 

~ 
6+ ~ 4_--.._ 

5 

W podaną obok figurę wpisać dokoła każdej cyfry zgodnie z kie· 
runkiem ruchu wskazówek zegara, zaczynajac od kratki oznaczonej 
-:trzałką, 8 ośmialiterowych wyrazów o nasterującym znaczeniu: 

l. Zjawisko wywołujące pozorne zmiany położenia gwiazd. 
2. Znana gwiazda zmienna w gwiazdozbiorze Wi<.Joryba 
3. Instrument używany do obserwacji astronomicznych. 
4. Księżyc Saturna. 
5. Sławny pelski astronom. 
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6. Gwiazdozbiór o mitologicznej nazwie. 
7. Łacińska nazwa gwiazdozbioru zodriakalnego. 
8. Inaczej ważenie się Księżyca. 

Nadesłała Barbara Falkiewicz 
Za prawidłowe rozwiązania nadesłane p<ld adresem redakcji do dnia 

15 sieronia 1956 r. zostaną w drodze losowania przyznane nagrody 
książkowe. 

Errata 

W poprzednich numerach ... Uranii"· z br. 
błędy: 

zauważono następujące 

Sh·. 108 w. 12 od góry zamiast .,Wrocławscy" ma być .,wrocławscy 
i warszawscy ... 

108 w . 10 od dołu zamiast .,Opolskiego" ma być .,Opalskiego'· 
141 w. 2 od dołu tabeli zamiast "3400 m" ma być "340 m" 
147 w. 21 od góry zamiast .,AM" ma być "A w·· 
148 w. 5 od góry zamiast .,6390" ma być "6,390" 
149 w. 18 od dołu zamiast .. u góry" ma być .,u dołu" 
150 w. 13 od góry zamiast .. XCygni" ma być ~"' Cygni" 
151 w. 10 od dołu zamiast ,.129, 398" ma być .,129, 9398"" 
151 w. 24 od góry zamiast .. b1v30" ma być "b1v3c" 
152 tabelka zamiast .. rozkroju" ma być "roju" 
181 w. 2 od dołu zamiast "całkowdcie" ma być .,w czasie" 
188 tabelka zamiast .,rozkroju"' ma być "roju" 
188 w. 12 od dołu zamiast "Lyr"' ma być "13 Lyr" 
188 w. 18 od dołu zamiast .. Aol" ma być "Aql" 

KALE~~ARZYK ASTRONOMICZNY 
Opracował M. Bielecki 

Sierpień 1956 roku 
Dane o zjawisku gwiazd spadających podajemy w dziale ,.Poradnik obser- · 

'Watora" w artykule Meteory, efemerydy gwiazd zmiennych w artykule Gwiazdy 
zmienne. 

Chwlle wszystkich zjawisk podano w czasie średnim słonecznym środkowo

Cloropejskim, który jest czasem obowiązującym w Polsce. Godziny, minuty 
l sekundy czasu oznaczono symbolami h, m, s. Przez a i l) rozumiemy rektas
censję i deklinację, czyli współrzędne równikowe równonocne ciała niebieskiego. 

W kalendarzu styczniowym br. podane są informacje dotyczące poszukiwań 

Przez lornetkę lub lunetę planet i planetek, niewidocznych gołym okiem. Tam 
również są podane pewne ogólne wyjaśnienia dla obserwacji zjawisk w ukla
ńzie księżyców galileuszowych Jowisza. Opis zjawisk przejścia księżyców na 
1ie tarczy Jowisza oraz l'ieni ksu:życów po tarczy Jowisza jest podany w kalen
darzu lutowym br. Wyjaśnienia dotyczące obserwacji Tytana są podane w ka
\endarzu majowym br. NaJwiększe odchylenia (elongacje) wschodnie Tytana 

Przypadają w sierpniu 2d 4h oraz ta d 2h. 

ld-4<1. Nad ranem można obserwować światło popielate Księżyca 
koło jasnego f>ierpa. 

3ll14h. Wenus w złączeniu z Księżycem w odległości 3° na południe 
Od niego. Wobec tego nad samym ranem w óniach 3 i 4 bm. będziemy 
~ieli ładny widok jasnej Jutrzenki niedalekiej wąskiego sierpa Księ
ZYca, uzupełnionego wyrażnym światłem popielClltym. 

5<15h. Niewidoczny prawie w blasku zorzy wieczornej Merkury 
w złączeniu z Regulusem, najjaśniej•ną gwiazdą Lwa, w odległości lll· 
Od niej na północ. 
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5d2lh. Przed samym nowiem Księżyc mija na niebie Urana w odle· 
głości 5o od niego na południP.. 

7<123h. Księżyc przesuwa się w blasku Słońca obok Merkurego w od
·(:hyleniu 6,5o. 

8rl4h. Księżyc mija niewidocznie Jowisza w odległości 6,5o na po, 
ludnie. 

9'l0h. Wenus jest w największ.ej szerokości południowej heliocen
trycznej, czyli obserwowana ze Słońca, byłaby odchylona najwięcej 
o kąt 3°.4., od płaszczyzny drogi Ziemi w kierunku południowym. 

8rl-12d. światło popielate Księżyca jest widoczne wieczorami po 
nchodzie Słońca. (Podczas nowiu, Księżyc znajduje się w przestrzeni 
między Ziemią i Sł'0ńcem; wtedy do Ziemi zwrócona jest nieo5wietlona 
półkula Księżyca, do Księiyca zaś, odwrotnie - oświetlona półkula 
Ziemi. Świ:ltło popielate na Księżycu jest właśmc oświetleniem ciemnej 
półkuli Księżyca przez promienie świetlne słoneczne, odbite od oświe
tlonej półkuli Ziemi. Zjawisko to jest obserwowalne parę dni przed i po 
nowiu Księżyca, z wyjątkiem okresu samego nowiu, gdy Księżyc ginie 
w blasku Słońca i jest w ogóle niewidoczny). 

9d19h. Duże zbliżenie się na niebie Merkurego i Jowisza, przy czym 
Merkury będzie w odległości zaledwie 10° (czyli 1/3 obserwowanej śred
nicy tarczy Księżyca) na południe. Tego dnia planety te zachodzą za
ledwie około 40 minut póżniej po Słońcu, a więc zjawisko złączenia 
planet jest bardzo trudno dostrzegalne. 

10dl7h. Mars nieruchomy w odległości ekliptycznej "A, lldl9h zaś 
w rektascensji u. (porównaj objaśnienie dla przypadku Neptuna w dniu 
l i 2 lutego). 

lld19h. Zaraz po zachodzie Słońca w odległości 10 tarcz księżyco
·wych od Księżyca w kierunku gwiazdy Biegunowej. znajduje s1ę nie
widoczny gołym okiem Neptun. 

13d22h. Przed samym zachodem Saturna zbliża się do niego Księ
życ i przechodzi pod nim w odstępie 5 swoich tarcz. 

6<L-16rl. Coraz lepiej można nad ranem zaobserwować stożek świa
tła zodiakalnego, które jest światłem słonecznym rozproszonym przez 

. cząsteczki pyłów i gazów otaczających Słońce. 
16dlh. Merkury jest w węźle zstępującym swej orbity. 
19dl4h. Planeta Saturn jest w kwadraturze ze Słońcem. (Porównaj 

' kwadraturę z dnia 22 lutego br.). 
21'll6h. Mars jest w perihelrium, czyli najbliżej Słońca w odległości 

około 207 mil. km. 
23<15h15m. Słońce wstępuje w znak zodiakalny Panny, czyli jego dłu

gość ekliptyczna jest 150o. 
23r122h. Księżyc w dalekim złączeniu z Marsem znajduje się nad nim 

w odległości prawie 12°. 
21d11h. Planeta Pluton w złączeniu ze Słońcem, a więc daleko poza 

nim w przestrzeni. 
26r18h. Merkury w największej odległości od Słońca - czyli w aphe

lium. 
31d6h-31<i19h. W odstępie zaledwie kilkunastu godzrin plan~ty Mer

kury (najpierw) i Wenus (I=óżniej) sq najwięcej odchylone na niebie od 
Słońca. Merkury jest w największej elongacji wschodniej 27°, ale w nie
tdogodnym dla obserwacji kierunku od Słońca, Wenus natomiast jest 
w najwięks7.ej elongacji zachodniej 460 w kierunku bardzo dogodnym 
2 jest wobec tego widoczna już na 4 godziny przed wschodem Słońca. 

31d. Przed wschodem Słońca widać już światło popielate Księżyca. 



Sierpień 1956 r. 

Ih czasu Szczecin 
Ol środk.·europ. 
~ 
Q r. czasu \ et l ~ wsch. j zach. 

m h m o h m h m 
79 VII. -6 8 33 +18.8 4 13 20 3 
8 VIII. -6 9 12 +16.2 4 29 19 45 

18 VII I. - 4 9 49 +13.2 4 46 19 24 
28VIII. - 1 10 26 + 9.8 5 4 19 2 
7 XI. +2 11 21+ 6.2 5 21 18 38 

lh czasu 
Warszawa 

rJ Ol 
"'"' 

środk.·europ. +"' 
al rtl 
Q 

et l ll wsch. / zac b. Q 

h m o hm hm 
l VIII. 2 23 + 19.7 23 12 14 49 11 VIII. 
2 4 23 + 21.4 15 55 12 
3 5 24 + 21.8 o 9 16 52 l3 
4 6 28 +20.7 119 17 39 14 
5 7 31 + 18.2 2 39 18 17 15 
6 8 32 + 14.3 4 4 18 46 16 
7 9 31 + 9.6 5 31 19 13 17 
8 10 27 + 4.3 6 56 19 36 18 
9 11 22 - 1.2 8 18 19 59 19 

lO 12 15 - 6.4 9 37 20 23 20 

SŁONCE 

Poznań Wrocław Gdańsk Kraków Warszawa Rzeszów Białystok 

wsch./ zach. wsch. l za ch. wsch. ! zach. wsch. i zach. wsch. j zach. wsch. j zach . wsch. [ za ch . i 

h mi h m h m i h m h m ! h m h m h mi h m h mi h m h m h m 1:21 4 7 19 49 413 1943 351 1951 4 5 .19 27 3 52 19 32 3 57 19 19 3 39 
4 23 19 31 427 1927 4 8 1932 4191911 4 7 1915 411 19 3 3 55 19 9 
4 39 19 ll 44319 8 4271910 4 34 19 53 4 24 1955 4.26 18 45 4 12 18 481 
4 56 18 50 458 1847 4441847 4 48 18 33 4 41 18 33 4 40 18 25 4 29 18 26 
5 12 18 27 5 14 18 251 5 2 18 2~ . 5 3 18 12 4 57 18 lO 4 55 18 4 4 46 18 3 
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K S I ĘZYC 

Ih czasu 
Warszawa 

środk.· europ. 

et l ~ wsch. ) zach. 

h m i o b m 1 h m 

13 8 -1l.l lO 55 20 46 
14 o -15.1 12 8 21 16 
14 52 -18.2 13 16 21 51 
15 44 -20.4 14 19 22 31 
16 37 -21.6 15 12 23 19 
17 28 -21.7 15 58 -
18 19 -20.9 16 36 o 14 
lO 9 -19.1 17 7 l 13 
19 58 -16.6 17 33 2 16 
20 45 -1:1.3 17 55 3 22 

-

lh czasu 
rtl ..... środk.·europ. 
rtl 
Q 

C< l ll 

hm o 
21 VIII. 21 31 - 9.5 
22 22 17 - 5.3 
23 23 2 - 0.9 
24 23 48 + 3.6 
25 o 35 + 8.1 
26 l 24 + 12.2 
27 2 15 + 15.9 
28 3 9 + 18.9 
29 4 6 + 20.8 
30 5 5 +21.6 
31 6 5 +21.1 

Warszawa 

wsch. l zach . 

hm h m 
18 15 4 29: 
18 33 5 361 
18 52 6 43 
19 12 7 52 
19 34 9 2: 
19 58 10 141 
20 30 11251 
21 9 12 361 

22 o 13 42 
23 2 14 41 

- 15 30 

Fazy Księżyca 
d h m 

Ostatnia kw. VII. 30 20 31 
Nów VIII. 6 12 25 
Pierw. kw. VIII. 13 9 45 
Pełnia VIIL ·21 13 3łl 
Ostatnia kw.VIII. 29 5 13 
Nów IX. 41957 

Odległość Księżyca 
od Ziemi 

d h 
Najmniejsza VIII. 5 22 
Największa VIII 1817 
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al 

~ 
Q 

Merkury 

et l ~ 

PLANETY l PLANETKJ 

Wenus Mars Jowisz Saturn Ur':!n Neptun 

et/~ letl ~ letl ~ letl ~ letl ~ let l ~ 

P1uton Ceres 

et l ~ et l l.l 

b m o b mi o h mi o h mi o h m o h m o h mi o h m o h mj o 
VII. 29 9 15 + 17.8 5 45 + 18.2 23 41- 7.9 10 25 + 10.9 15 37-17.3 8 21 + 20.113 46- 9.11014 + 22.2 l 33 - 3.6 

VIII. 8 10 24 + 11.1 6 lO+ 18.7 23 46- 7.9 10 33 + 10.2 15 38-17.4 8 24 + 19.9 13 46- 9.11015 + 22.1 l 36 - 3.8 
VIII , 18 1119 + 4.1 6 42 + 19.1 23 45- 8.3 10 41 + 9.415 38-17.5 8 26 + 19.8 13 47- 9.2 1017 + 22.0 l 38 - 4.2, 
VIII. 28 12 3 + 2.3 7 20 + 19.0 2340- 9.0 10 49 + 8.615 40-17.6 8 28 + 19.7 13 48- 9.3 1018 + 21.9 l 37 - 4.9 

IX. 7 12 32 + 7.1 8 l+ 18.2,23 30- 9.8 10 57+ 7.y5 42-17.7 8 31
1

+ 19.5 13 49- 9.4 1019 + 21.8 l 34 - 5.7
1 

1--- wsch.~ wsch.~ wsch.~ wsch .~ wsch .~ wsch .~ wsch.~ wsch .~~ wsch . : zach . [ 

h mi b m h m h m h m h m h m h m h m h m h m h m h m h m h m h m b m b m 
VII. 29 4 44 20 7 110 16 38 21 25 8 12 6 32 20 34 14 15 23 13 3 33 19 25 11 37 22 7 5 111 21 33 22 54 10 25 

VIII. 8 5 53 19 56 O 52 16 28 20 50 7 37 6 6 19 57 13 37 22 32 2 58 18 46 lO 59 21 28 4 34 20 54 22 20 / 9 49 
Ylll.l8 6 46 19 33 o 42 16 23 20 12 6 5515 38 19 22 12 59, 21 53 2 22 18 9 10 21 20 49 3 57 20 151214+ 9 9 
VIII. 28 7 24 19 3 O 41 16 22 19 30 6 6 511 lB 47 12 22 2115 145 17 31 9 43 2010 319 19 37 21 7 8 25 

IX . 7 737 1 1828 048 1617 1846 512 445 1810 1146 2037 l 91653 9 51 1931 242 1858 20291 739 
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KOMUNIKATY KOL P. T. M. A. 

na miesiąc sierpień 1956 r. 

Frombork - l. Sekretariat Kola czynny we wtorki i piątki . w godz. 18-20, uliea 
Katedralna 21. 
2. Zebrania odbywają się w każdy drugi czwartek miesiąca. 
3. Punkt obserwacyjny z lunetą czynny w każdy pogodny wieczór. 

Gdańsk - Sekretariat Koła czynny w poniedziałki i piątki w godzinach 17-18 
w II Zakładzie Fizyki Folitechniki Gdańskiej, Gdańsk-Wrzeszcz. 

Gliwice - 1. Sekretariat Kola czynny w poniedziałki i czwartki w godz. 16-19. 
ul. Puszkina 8/2, I. p, tel. 36-19. 
2. Biblioteka czynna przy Sekretariacie. 
3. P'lkazy nieba odbywają się w każdy bezchmurny wieczór po uprzednim 

telefonicznym porozumieniu. Ruda Sląska, ul. Obrońców Stalingradu 23, 
tel. 52-481, J. Kasza. 

4. Miesięczne zebrania Sekeji Instrumentalnej odbywają się co miesiąc w każdą 
drugą sobotę, o godz. 17,30 w Stalinogrodzie, Pa!ac Młodzieży im. B. Bieruta. 

Kraków - 1. Sekretariat Koła czynny codziennie w godz. 9-13 i 16-19, w soboty 
9-13, w lokalu ul. L. Solskiego 30/8, tel. 538-92. 

2. Biblioteka czynna w poniedziałki w godz. 18-19, lokal nr 4, I p, 

Lódź - ul. Traugutta 18, V piętro, pokój 512. 
l. Sekretariat i Biblioteka c·zynne w każdy poniedziałek od godz. 17-19. 
2. Pokazy nieba odbywają się na placu przed lokalem Kola w każdy bez

chmurny wieczór. 

Nowy Saco: - Sekretariat Kola czynny codziennie od 16-19 w lokalu Koła. ul. 
Jagiellońska 50a, tel. 80-52. 

Poznań - l. Sekretariat Kola czynny we wtorki i czwartki w godz. 17-19 w lo
kalu przy ul. Chełmońskiego l. 
2. Publiczne pokazy nieba odbywają się w każdy pogodny wieczór wtorkowy 

i czwartkowy w parku im. Kasprzaka (przy Palmiarni) na terenie do
strzegalni P. T. M. A. 

Toruń - l. Sekretariat i biblioteka Kola czynne są w poniedziałki i czwartki 
w godz. 18-20 oraz w soboty w godz. 17-19, w lokalu Kola przy ul. M. 
Kopernika 17. 

2. Dnia 13 sierpnia (poniedziałek) o godz. 18 odczyt H. Witkowsklego "Małe 
t>lanety". 1 

Warszawa - 1. Pokazy nieba odbywają się w bezchmurne wieczory codziennie 
w godz. 20--22. 
2. Sekretariat i Sekcje Kola czynne są we wtorki i soboty w godzinach 16-21. 

Biblioteka czynna we wtorki od godz. 19-21. 

Wrocław - W miesiącach lipcu i sierpniu ze względu na okres wakacyJny 
Zarząd Kota przerywa swą działalność na odcinku odczytowym. 

Plyty szklanne na zwierciadła teleskopowe o średnicy 150 mm grubości ~o mm -
w cenie zł 50.- (2 płyty, 50 gr tlenku ceru do polerowania zwierciadef, wraz 
z przesyłką pocztową) oraz 

Tubusy bakelitowe, średnicy 170 mm, długości do 2 m, przeciętna waga od 5 
do 5,50 kg - w cenie 40 .- zł za l kg plus koszta przesyłki zł 12.- - rozpro
wadza między członków T-wa Zarząd Główny PTMA i wysyła po otrzymaniu 
wpłaty na konto PKO Nr 4-9-5227. 

Obrotowa mapka nieba, do nastawiania na określony dzień i godzinę, ułatwią 
rozpoznanie gwiazdozbiorów. Do nabycia w biurze Zarządu Głównego PTMA 

w cenie zł 9.- (plus 4.- na koszty przesyłki). 

Odznaki PTMA, dla członków zwyczajnych (emaliowane) w cenie zł 25.- (plus 
4.- zt na koszty przesyłki) oraz dla członków kandydatów (oksydowane) 
w cenie 4,50 (bez kosztów przesyłki) są do nabycia w biurze Zarząd .l Głównego 
PTMA. 





T RE S t Nr 9: 

ARTYKUŁY 

Stefartia K o s i b o w a : świecenie nieba nocnego (I) 

Andrzej Wrób l e w s k i : Z tajemnic Marsa (IV) 

Jerzy G i n t e r : Oko - przyrząd astronomiczny (l) 

KRONIKA 

Konferencja astronomiczna z udziałem astronomów czechosłowac
kich we Wrocławiu - Pojaśnienie brzegowe tarczy słonecznej dla 
promieniowania radiowego - Upadek meteorytu na dom miesz
kalny - Nowy Astronom Królewski - Międzynarodowy Rok 
Geofizyczny - Opozycja Marsa w roku 1956 - Stacja Sejsmolo-

Str. 

229 

234 

238 

giczna P AN w Krakowie . 239 

KRONIKA PTMA 

Walny Zjazd Delegatów Kół PTMA 

PORADNIK OBSERWATORA 

OBSERWACJE 

ASTRONOMIA W SZKOLE 

ROZRYWKI UMYSŁOWE 

KALENDARZ ASTRONOMICZNY 

Rycina na okładce 

246 

250 

254 

255 

257 

257 

Mgławica gazowa NGC 2237 w gwiazdozbiorze Jednorożca odległa 

od nas o 2500 lat świetlnych. Zdjęcie wykonano przy pomocy 48-calowej 
kamery Schmidta. 

Znak zodiaku: Waga 

Państwowe Wydawnictwo Naukowe - Dzial Czasopism, Warszawa l 
Krakowskie Hrzedmieście 79 

Nr zam. 3370 - 7 lipca 1956 - 6864 + 111 egz. Ark. wyd. 3. Ark. druk. 
2% - Pap. sat. Al 70 g. - Rękopis dostarczono 6 lipca 1956 - Podpisano 
d•> druku 6 sierpia 1956 - Druk. ukończono w sierpniu 1956 - M-7-936 

Drukarnia Związkowa w Krakowie, ul. Mikołajska 13 



ROK XXVII WRZESIEŃ 1956 

URANIA 
CZASOPISMO ASTRONOMICZNE 
POPULARNONAUKOWE 

Nr 9 

ORGAN POLSKIEGO TOWARZYSTWA MllOSNIKÓW ASTRONOMil 
KlAK 0 W 1956 

Pismo zalecone reskryptem Ministerstwa Oświaty z dnia 20. X. 1955 r, 
Nr Oc-506/50, jako pożądane w bibliotekach licealnych i nauczycielskich 

STEFANIA KOSIEOWA - Wrocław 

SWIECENIE NIEBA NOCNEGO 

I. Swiatło zodiakalne 

Jasność nieba nocnego pochodzi nie tylko od gwiazd, świa
tło bowiem gwiazd stanowi zaledwie cząstkę całkowitego świa
tła nieba w noc księżycową. Na jasność tę składają się nastę
pujące źródła światła: 

l) Światło gwiazd bezpośrednie oraz rozproszone 
przez atmosferę ziemską 

2) Światło zodiakalne . . . 
3) światło galaktyczne, czyli światło gwiazd i mgła

wic rozproszone przez materię międzygwiazdową . 
4) świecenie atmosfery . . . . . . . 
5) światło ostatnich trzech źródeł rozproszone przez 

30 °/o 
15 °/e 

50/o 
40 o;Q 

atmosferę ziemską . . . . . . . . . . 10 °/o 
Artykuł ten poświęcimy światu zodiakalnemu. Świecenie 

atmosfery omówimy w nD.stępnym numerze "Uranii". 
W pogodne noce, z wieczora nad horyzontem zachodnim 

lub przed świtem nad horyzontem wschodnim, ukazuje się 
żółtawa trójkątna poświata, o jasności porównywalnej z jasno
ścią Drogi Mlecznej. Poświata ta leży w pasie zodiakalnym 
i dlatego otrzymała nazwę światła zodiakalnego. Ze względu 
na słaby jej blask obserwacje wymagają bardzo dobrych wa
runków atmosferycznych i dogodnego położenia światła zodia
kalnego na niebie. Toteż najłatwiej obserwować je w okoli
cach równikowych, ponieważ tam pas zodiakalny wznosi się 
najwyżej narl horyzontem. U nas najlepsze warunki obserwa
cyjne występują z wieczora na wiosnę i nad ranem jesienią, 
gdyż wtedy światło zodiakalne jest najwyżej na niebie. 
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Trójkąt światła zodiakalnego zajmuje dość sporą po
wierzchnię na sklepieniu niebieskim. Podstawa bowiem jego 
na horyzoncie rozciąga się od 15° do 20° po obu stronach 
przecięcia z ekliptyką, a wysokość ponad horyzontem wynosi 
50°-60°. 

Natężenie światła jest największe przy horyzoncie i sła
bnie z wysokością. Zasiqg wysokości światła zodiakalnego za
leży od położenia Słońca pod horyzontem. W miarę coraz 
głębszego zanurzania się Słońca pod horyzont, światło zodia
kalne obniża się. 

W okolicach równikowych, w noce wyjątkowo pogodnf'. 
można dostrzec, że wschodnie światło zodiakalne łączy się jak 
gdyby z zachodnim poprzez pierścień świecący delikatną po
światą. Szerokość i jasność tego pierścienia zodiakalnego ma
leje z odległością kątową od Słońca. W odległości 90° pierścień 
ma szerokość około 20°, w odległości zaś 150° szerokość jego 
maleje do połowy. 

W pierścieniu zodiakalnym, w miejscu prawie przeciwle
głym względem polożenia Słońca, można dostrzec plamę 
w kształcie elipsy o dłuższej osi leżącej w przybliżeniu 
wzdłuż ekliptyki, świecącą słabym blaskiem, jaśniejszym nieco 
od otoczenia. Najwyraźniej występuje ona około północy. Fla
ma ta nosi nazwę przeciwblasku. Rozmiary jej zmieniają się 
zależnie od jasności, mianowicie wzrastają ze wzrostem bla
sku. Oś dłuższa wynosi przeciętnie około 10°, krótsza zaś około 
6°. Zauważono, że zmiany jasności przeciwblasku pozostają 
w związku ze zmianami jasności świecenia atmosfery. 

Natężenie światła zodiakalnego ulega ciągłym zmianom, 
zarówno w ciągu jednej nocy, jak i z nocy na noc, oraz zale
żnie od pory roku. Zmiany te nie są jeszcze dostatecznie do
brze zbadane. Astronomowie wskazują na ich związek z bu
rzami magnetycznymi, z rozbłyskami na Słońcu oraz z poja
wianiem się dużych meteorów. 

Około dwóch godzin przed wschodem Słońca kształt prze
ciwblasku ulega zmianie; z elipsy przekształca się on w trój
kąt o osi leżącej wzdłuż ekliptyki, podobny z wyglądu do trój
kąta światła zodiakalnego. Dlatego został nawet nazwany błę
dnym światłem zodiakalnym. 

Wszystkie wymienione zjawiska są oczywiście badane 
spektralnie. Widmo ciągłe światła zodiakalnego jest bardzo 
podobne do widma słonecznego. Dostrzeżono w nim nawet 
absorpcyjne linie Fraunhofera. 

Szukając źródła światła zodiakalnego, próbowano porów
nywać jego widmo ciągłe z widmem świecenia atmosfery. 

l 



URANIA 231 

Okazało się jednak, że rozkłady natężeń w obu widmach róż
nią się między -s0bą. 

Zarówno widmo światła zc:irhakalnego, jak i widmo świe
cenia atmosfery jest częściowo spolaryzowane. I tutaj jednak 
występuje różnica. Stopień polaryzacji światła zodiakalnego 
wynosi około ' 15 °/o i jest znacznie większy niż w świeceniu 
atmosfery, w którym wynosi 2 do 4 °/o. Płaszczyzna polar.yza
cji jednak przechodzi w obydwu wypadkach zawsze przez 
Słońce. · · · 

Próby wyznaczenia odległości śWiatła zodiakalnego przez 
pomiary paralaksy zawiodły. Stąd niektórzy wyciągnęli wnio
sek, że światło zodiakalne znajduje się w odległości większej 
niż orbita Księżyca. 

Pomyślniej przedstawia się sprawa przeciwblasku. W ostat
nich latach, w obserwatorium wysokogórskim około . miej
scowości Ałma Ata w ZSRR wyznaczono jego paralaksę. We
dług tych p6miarów wynosi ona około 3,5°. 

Widmo , przeciwblasku jest bardzo zbliżot:le do widma świe
cenia atmosfery. 

Istnieje wiele teorii światła zodiakalnego. Wszystkie one 
są zgodne co do tego, że przyczynę jego stanowi cienka 
chmura cząstek materialnych, oświetlonych promieniami 
Słońca, utrzymująca się w płaszczyźnie ekliptyki. Przedmiot 
dyskusji stanowi tylko odległość tej chmury i wielkość zawar
tych w niej cząstek. Według tzw. teorii planetarnych, chmura 
ta otacza Słońce i sięga daleko poza orbitę Ziemi, w teoriach 
atmosferycznych natomiast wiąże się ona z atmosferą ziemską. 

W teoriach planetarnych chmura ta ma kształt dysku, skąd 
miałaby pochodzić forma światła zodiakalnego. . Cząsteczki 
w niej zawarte obiegają Słońce po orbitach, inaczej bowiem 
spadłyby na jego powierzchnię wskutek grawitacji. Średnice 
cząstek muszą co najmniej kilkakrotnie przewyższać długość 
fal świetlnych, bo przy mniejszych rozmiarach chmura ule
glaby rozproszeniu wskutek ciśnienia promieniowania sło
necznego. 

vV oparciu o te założenia można było wywnioskować na 
podstawie badań fotometrycznych, że grubość tej chmury 
wynosi około 1/10 średnicy orbity ziemskiej, a suma mas czą
steczek w niej zawartych, wewnątrz orbity ziemskiej jest 10° 
razy mniejsza od masy Ziemi. Gęstość przestrzenna chmury 
jest więc bardzo mała, wynosi zaledwie 5 X 10-21 g/cm3• Śre
dnica cząstek nie przekracza na ogół 0,3 mm. 

Zjawisko przeciwblasku tłumaczy jedna z teorii planetar-
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nych przy pomocy szczególnego rozwiązania tzw. zagadnienia 
trzech ciał dla wypadku Ziemi, Słońca i cząsteczki material
nej o nieskończenie małej masie. Wynika z tej teorii, że na 
linii Ziemia - Słońce, po przeciwnej stronie Ziemi niż Słońce, 
czyli właśnie w kierunku przeciwblasku, znajduje się pewien 
punkt równowagi. Gdy cząstka o nieskończenie małej masie 
i o pewnej oznaczonej prędkości trafi w jego pobliże, będzie 
go okrążać po zamkniętej orbicie eliptycznej. Wszystkie 
cząstki w chmurze pyłowej obiegają Słońce po orbitach bli
skich płaszczyzny ekliptyki. Wśród nich znajdzie się prawdo
podobnie i pewna liczba takich, które z odpowiednią prędko
ścią przebiegają w pobliżu tego punktu równowagi. Gdyby 
masy tych cząstek były nieskończenie małe, to cząstki te pozo
stałyby przy tym punkcie na zawsze, okrążając go po elipsach. 
Ponieważ jednak masy ich mają wartość skończoną, to będą 
one przebywać w pobliżu niego tylko pewien czas, okrążając 
go po orbitach zbliżonych do zamkniętych. W pobliżu punktu 
równowagi wystąpi wskutek tego zagęszczenie cząstek i ta 
okolica chmury będzie rozpraszać więcej światła słonecznego 
niż pozostałe jej części. W ten sposób mielibyśmy wytłuma
czenie jasnej plamy przeciwblasku. 

Nie wszystko jednak potrafi pyłowa teoria planeta·rna tak 
prosto wyjaśnić jak zjawisko plamy przeciwblasku. Trudny 
jest np. do wytłumaczenia dość wysoki stopień polaryzacji 
przy tak dużych rozmiarach cząsteczek w chmurze, jakie 
przyjmuje ta teoria. Niejasna też jest różnica między rozkła
dem natężeń promieniowania w widmie przeciwblasku a roz
kładem w widmie słonecznym, podobieństwo natomiast widma 
przeciwblasku do widma jarzenia atmosfery. 

Zwolennicy teorii atmosferycznych doszukują się przy
czyny zjawiska światła zodiakalnego w najzewnętrzniejszych 
warstwach atmosfery ziemskiej, zwanych egzosferą. Gęstość 
powietrza w wysokich warstwach atmosfery jest bardzo mała 
i molekuły, po ostatnich zderzeniach w niższych warstwach 
atmosfery, wybiegają swobodnie i bez zderzeń na zewnątrz, 
po orbitach parabolicznych, hiperbolicznych lub eliptycznych, 
zależnie od swojej prędkości. Cząstki o prędkościach zbyt 
małych, aby mogły przez.wyciężyć grawitację ziemską, spadają 
po torach eliptycznych z powrotem w atmosferę. I te wła
śnie cząstki, daleko wybiegające w przestrzeń, tworzą egzo
<;ferę. 

Według jednej z teorii atmosferycznych, ze zjonizowanej 
części molekuł egzosfery formuje się pod wpływem ciśnienia 
_promieniowania słonecznego rodzaj pierścienia, otaczającego 
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Ziemię w dużej od meJ odległości, wywołując zjawisko świa
tła zodiakalnego. Jony bowiem tego pierścienia, pochłaniając 
promieniowanie słoneczne w ultrafiolecie, emitują część ener
gii w części widzialnej widma. 

Teoria ta, podobnie jak i przytoczona teoria planetarna, 
nie tłumaczy dostatecznie wszystkich zjawisk związanych ze 
światłem zodiakalnym. I tak np. zakładając, że przyczyna 
świaHa zodiakalnego tkwi w molekułach powietrza, tj. cząst
kach o bardzo małych rozmiarach, nie potrafi teoria ta wy
starczająco wyjaśnić podobieństwa między widmem ciągłym 
światła zodiakalnego a widmem słonecznym. 

Może najprawdopodobniej i najbardziej wyczerpująco tłu
maczy zjawiska światła zodiakalnego teoria kombinowana: 
planetarno-atmosferyczna. Według meJ zjawisko trójkąta 
światła zodiakalnego jest wywołane przez chmurę pyłową 
o kształcie soczewki, unoszącą siG dokoła Słońca, symetrycz.
nie względem płaszczyzny ekliptyki, a powstałą wskutek zde
rzeń meteorów sporadycznych z planetoidami. Powstałe przy 
takich zderzeniach cząstki są odrzucane w przestrzeń między
planetarną, nie mogą bowiem utrzymać się przy planetoidach 
z powodu zbyt małego ich przyciągania. Mając różne prędko
ści i kierunki tworzą dokoła Słońca chmurę o kształcie spłasz
czonej elipsoidy obrotowej, a dokoła niej, w regionie planetoid, 
gruby pierścień pyłowy, wywołując zjawisko wspomnianego 
już pierścienia zodiakalnego. 

Pozostałe zjawiska związane ze światłem zodiakalnym, jak 
przeciwblask i błędne światło zodiakalne, przypisuje ta teoria 
przedłużeniu atmosfery ziemskiej, rozciągającemu się wsku
tek ciśnienia promieniowania na kształt warkocza komet w kie
runku przeciwnym niż Słońce (rys. 1.). Zewnęt~zne warstwy 

5(ońce 
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Rys. l. "Warkocz Ziemi" według Fjesenkowa 

atmosfery ziemskiej tworzą według tej teorii powierzchnię pa
raboloidy eliptycznej, spłaszczonej w kierunku prostopadłym 
do płaszczyzny ekliptyki. Gęstość cząstek powietrza w "war
koczu Ziemi" opada powoli w miarę oddalania się od Ziemi, 
malejąc do połowy na 4,7 promienia Ziemi. 

Kształt, wielkość i natężenie światła w przeciwblasku, 
a nawet jego przejście w błędne światło zodiakalne, mogą li>yć 
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dzięki temu "w arkoczowi" z-adowalaj ąco wyjaśnione. J ak 
od razu · widać, t eoria planetarno-atmosfery czn a n ie m a też 
trudności w wyj aśnieniu różnicy między widmem ciągłym 
trójkąta światła zodiakalnego, podobnym do widma słonecz
nego, a widmem ciągłym przeciwblasku , podobnym do widma 
świecenia atmosfery ziemskiej. 

ANDRZEJ WROBLEWSKI - Warszawa 

Z TAJEMNIC MARSA (IV) 
Czyżby wulkany na Ma:rsie ? 

Pięćdziesiąt sześć lat temu cały świat poruszony został 
sensacyjną wiadomością. Dnia 8 grudnia 1900 roku astr0nom 
amerykański z· Obserwatorium Lawella A. E. D o u glas s 
zauważył na powierzchni Marsa, w okolicy zwanej Mare Ica
rium świetlną plamę. Flama ia, niezwykle jasna, widoczna była 
przez siedemdziesiąt minut, potem zaś nagle znikła. Dyrckbr 
Obserwatorium Harwardzkiego E. C. P i ck er i n g powiado
mił o ~dkryciu Douglassa wszystkie ważniejsze obserwator· a 
astronomiczne. WiHdomość o' odkryciu; zamieszczona w pismach 
astronomicznych, wywołała zrozumiałe zaciekawienie nie tylko 
wśród astronomów, ale przede wszystkim wśród szerokiego 
ogółu . · 

Jasne plamy o jasności porównywalnej z jasnością czapek 
polarnych były już niejednokrotnie przedtem obserwowane 
na powierzchni Marsa. Flamy te jednak obserwowane przy 
terminatorze mogły być wytłumaczone jnko wielkie świecqce 
chmury w aimosff'rze Marsa. Flama widziana przez Douglassa 
była zjawiskiem niezwykłym, nie widzianym dotąd przy obser
wacjach Ma.rsa. Nic też' dziwnego, że wiadomość o niej wywo
łała wiele ożywionych dyskusji. 

Owczesne dzienniki i pisma pełne są wypowiedzi i pulemik "' 
na temat obserwowanego zjawiska. Pamiętajmy, że okres ten 
to okres niezwykłego zainteresowania astronomią a w szczegól
ności Marsem. Odkrycie kanałów Marsa dało przecież począ-
t ek naj różniej szym domysłom na tem at mieszkańców Marsa 
i niekończącym się dyskusjom o sygnalizacji i komunikacji mię
dzyplantarnej . W takiej sytuacji wniosek, do jakiego mogły 
doj ść dzienniki omawiające dziwne zjawisko, mógł być t ylko 
jeden: jasna plama obserwowana przez Douglassa była sygna-
łem z Marsa, próbą nawiązania ~ygnalizacji międzyplanetarnej. 

Astronomowie byli oczywiście znacznie bardziej powścią
gliwi w wyciąganiu wniosków. Chociaż L o w e l l nie wyklu
czał możliwości "sygnału", to jednak w dyskusjach, jakie mo-
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żna spotkać na łamach ówczesnych periodyków astronomicz
n ych, przeważało zdanie, że obserw owane zj awisko mogło być 
spowodowane przez jakąś niezwykłą chmurę . 

Przez wiele następnych lat nie zaobserwowano na Marsie 
podobnego zjawiska , mimo że wielokrotnie widziano zwykłe 
białe obłoki . Wkrótce też o zjawisku tym zapomniano. 

4 lipca 1937 roku obserwował Mar sa astronom j apoński 
S i z u o M a y e d a. Nagle w okolicy Sithonius Lacus poja
wiła się jasna plamka , scyntylująca jak gwiazda. Flama była 
o wiele jaśniejsza od czapki polarnej . P o pięciu minutach 
plama przestała była widoczna prawdopodobnie wskutek obrotu 
Marsa dokoła osi , w chwili obserwacj i bowiem okolica Sitho
nius Lacus znajdowała się blisko brzegu tarczy Marsa . 

Astronomowie japml.scy zaobserwowali jeszcze dwa dalsze 
przypadki jasnych rozbłysków na Marsie. W dniu 8 grudnia 
1951 r . T s u n e o S a h e ki zauważył w okolicy Tithonius 
Lacus świecącą ostro odgraniczoną plamę. Flama pojawiła się 
nagle i scyntylowała jak gwiazda. Jasność jej odpowiadała 
jąsności gwiazd szóstej wielkości , była więc jaśniejsza od cza
pek polarnych i jasnych obłoków na Marsie. Po pięciu minu
tach plama nagle znikła pozostawiając jasny biały obłok, który 
po pół godzinie rozpłynął się w atmosferze Mel.rsa. Ten sam 
obserwator obserwował jeszcze jedną jasną plamę w dniu 
l lipca 1954 roku. Pojawiła się ona nagle w okolicy Edom Pro
montorium, była jednak widoczna tylko pięć sekund. Jasność 
tej ostatniej plamy była mniejsza niż poprze.dnich - wyno
siła tylko około połowy jasności południowej czapki polarnej . 

. Jakie wytłumaczenie można znaleźć dla tych tajemniczych 
rozbłysków? Liczba obserwowanych przypadków wyklucza pra
wie możliwość iluzji. Trudno przypuszcz:tć, aby wszyscy obser
watorzy padli ofiarą złudzenia wzrokowego. Jeżeli poza tym 
nie chcemy wprowadzić hipotezy, że zjawiska te zostały wy
tworzone sztucznie przez hipotetyczn ych "Marsjan" , to pozo
zostaj ą nam następuj ące wytłumaczenia: 

1) odblask Słońca w zbiornikach wodnych, 
2) odblask Słońca od pokrytych lodem zboczy górskich, 
3) upadek wielkiego meteory tu na powierzchnię Marsa , 
4) wybuch wulkanu. 
Przejrzyjmy teraz krytycznie wszystkie podane hipotezy. 

Pierwszą z nich musimy od razu odrzucić, wzajemne bowiem 
położenie w chwili obserwacji: Słońca, jasnych rozbłysków 
i ·miejsca obserwacji na Ziemi wyklucza możliwość odblasku 
promieni słonecznych. Podobnie druga hipoteza wydaje się 
mało prawdopodobna, z jednej bowiem strony dane obserwa-
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cyjne wskazują na brak wielkich wyniosłości na Marsie, z dru
giej zaś, hipoteza ta nie może wyjaśnić powstania po zgaśnię
ciu rozbłysku białego obłoku, jak to miało miejsce w roku 1951. 

Trzecia hipoteza: upadku wielkiego meteorytu na po
wierzchnię Marsa mogłaby wytłumaczyć krótkotrwały roz
błysk z roku 1954. E. O p i k wskazuje na fakt, że Mars jest 
położony bliżej strefy planetoid a więc prawdopodobieństwo 
zderzenia z którąś z nich jest znaczne. Raz na sto tysięcy lat 
Mars może zderzyć się z planetoidą o średnicy około 100 me
trów, której upadek mógłby już spowodować powstanie kra
teru równego kraterowi w Arizonie. Raz na sto milionów lat 
może nastąpić zderzenie z planetoidą o średnicy l O km. Takie 
zderzenia mogłyby być prawdopodobnie obserwowane z Ziemi. 
Hipoteza meteorytowa nie może jednak wytłumaczyć ro~Zbły
sków trwających dłużej niż kilkanaście sekund. 

Najbardziej prawdopodobną wydaje się więc hipoteza wy
buchów wulkanów. Przy jej pomocy można wytłumaczyć za
równo rozbłyski jak i powstające po nich jasne obłoki. Zasta
nówmy się jednak bliżej nad takim wyjaśnieniem. Przede 
wszystkim wybuchy wulkanów na Ziemi trwają znacznie dłu
żej. Dziwne wydaje się przypuszczenie, że wybuchy wulka
nów na Marsie mogą trwać tylko pięć minut. Po drugie oka
zuje się, że jasność rozbłysków jest niezwykle duża w porów
naniu z wybuchami wulkanów ziemskich. Weźmy na przykład 
słynne "jezioro ognia" w kraterze Kilauea (Wyspy Hawajskie). 
Gdyby wulkan ten znajdował się na Marsie, to nie byłby na 
p e w n o widoczny z Ziemi nawet przez 5-metrowy tele
skop, gdyby znajdował się na oświetlonej części powierzchni 
Marsa, a wątpliwe jest czy byłby dostrzeżony na części nie
oświetlonej. D. Me L a u g h l i n podaje, że np. fontanna ognia 
podczas wybuchu Wezuwiusza 8 sierpnia 1779 r. byłaby wi
doczna z Księżyca jako plamka mniej więcej piątej wielkości 
gwiazdowej, z Marsa natomiast już jako plamka zaledwie sze
snastej wielkości (przy dogodnej opozycji Marsa). Przyjmując 
więc hipotezę wulkaniczną musimy założyć, że wulkany na 
Marsie charakteryzują krótkotrwałe, niezwykle silne wybuchy, 
przy których temperatura wyrzucanych produktów jest dużo 
wyższa niż przy wybuchach wulkanów ziemskich. W każdym 
razie hipoteza wulkaniczna zdaje się najlepiej tłumaczyć 
wszystkie obserwowane rozbłyski z wyjątkiem 5-sekundowego 
błysku z roku 1954. 

Hipoteza wulkaniczna tłumaczy również w zadowalający 
sposób nagłe pojawianie się szarych obłoków w atmosferze 
Marsa. Takie obłoki obserwował po raz pierwszy w :t:oku 1909 
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słynny badacz Marsa E. M. A n t o n i a d i. On też, przypisu
jąc im pochodz.enie wulkaniczne, po raz pierwszy poruszył 
kwestię istnienia wulkanów na Marsie. Szare obłoki były na
stępnie niejednokrotnie obserwowane przez różnych badaczy. 
Wiele z nich obserwowali w ostatnich latach astronomowie 
japońscy. Na przykład 16 kwietnia 1952 r. E b i s a w a zauwa
żył w okolicy Eridania wielki biało-szary obłok sięgający około 
150 kilometrów ponad powierzchnię planety. Obłok powstał 
bardzo gwałtownie, T. S a h e ki bowiem obserwując tę okolicę 
na godzinę przed odkryciem Ebisawy nie widział ani śladu 
żadnych obłoków. Obłok ten obserwowany był przez obserwa
torów japońskich w ciągu następnych dwóch dni. Był on tak 
duży, że został sfotografowany przez 20-centymetrowy refrak
tor. W okolicy Eridania obserwowano również kilka innych 
obłoków. 

Pojawianie się takich obłoków może być łatwo wytłuma
czone przez hipotezę wulkaniczną. Przecież podczas słynnego 
wybuchu Krakatau w roku 1883 szaro-żółte obłoki pyłu wul
kanicznego wyrzucone zostały na wysokość ponad 40 km. Bio
rąc pod uwagę mniejszą siłę ciążenia na Marsie można przy
jąć, że pył wulkaniczny może być tam wyrzucany znacznie 
wyżej. 

Astronom amerykański D. Me L a u g h l i n traktuje obser
wacje szarych obłoków i jasnych rozbłysków jako potwierdze
nie swej wulkanicznej hipotezy "mórz" Marsa. Według tej hi
potezy, "morza" Marsa są obszarami, pokrytymi przeniesio
nymi przez wiatr popiołami wulkanicznymi. Jako argumenty 
przemawiające za taką hipotezą Me Laughlin podaje: po pierw
sze fakt, że polaryzacja światła odbitego od "mórz" jest podo
bna do polaryzacji światła odbitego od popiołów wulkanicz
nych (badania B. L y o t a i A. D o 11 f u s a), po drugie fakt, 
że zaobserwowane kierunki wiatrów (passatów) na Marsie 
zgadzają się z kierunkami "mórz" i "za tok". "Kanały" 
byłyby według Me Laughlina łańcuchami wulkanów, sezonowe 
zaś zmiany barwy "mórz" można by wytłumaczyć reakcjami 
chemicznymi, jakim podlegają produkty wulkaniczne. Hipo
teza Me Laughlina wydaje się jednak mało prawdopodobna, 
a fakty obserwacyjne przemawiają bardziej za hipotezą roślin
ności (patrz poprzedni artykuł cyklu). Hipotezą wulkanów mo
żemy tłumaczyć niektóre jasne rozbłyski i szare obłoki, wy
daje się jednak, że jej rozciąganie na całokształt zjawisk za
chodzących na powierzchni Marsa jest niesłuszne. 

Kończąc cykl artykułów o tajemnicach Marsa musimy 
stwierdzić, że wiele zjawisk i cech jego powierzchni nie jest 
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jeszcze dostatecznie wyjaśnionych. Walka o wyJasmenie tych 
zagadek przybierze na sile w jesieni bieżącego roku podczas 
"wielkiej" opozycji Marsa. Być może, omawiając wyniki ba
dań z 1956 roku, będziemy mogli skreślić z listy tajemnic 
Marsa dalsze pozycje. W każdym razie bliski jest już dzień 
sprawdzenia wszystkich naszych domysłów i hipotez: według 
planów Międzynarodowego Kongresu Astronautycznego lot na 
Marsa zostanie zrealizowany przed 1985 rokiem. A więc tro
chę cierpliwości... 

JERZY GINTER -Warszawa 

OKO - PRZYRZĄD ASTRONOMICZNY 
Niewielu może z nas zdaje sobie w pełni sprawę, że jednym 

z podstawowych przyrządów astronomicznych jest po prostu 
oko ludzkie. Jemu zawdzięczamy wszystkie wiadomości o po
zaziemskich obszarach wszechświata, które zdobyliśmy do 
drugiej połowy XIX w. Wynalezienie w XVII w. lunety, nie 
usuwało oczywiście oka, poprawiało tylko jego właściwości 
optyczne. 

Dzisiaj nie ma oko już tak ogromnego znaczenia, jakie miało 
dawniej . Wypierane jest przez użycie kliszy fotograficznej 
i fotokomórki, które dają wyniki dokładniejsze i, co ma nieraz 
ogromne znaczenie, obiektywne. Mimo to celowe jest chyba 
zapoznanie się z jego budową i działaniem. 

I. Oko - jako przyrząd optyczny 
Oko jako przyrząd optyczny jest bardzo podobne do zna

nego wszystkim czytelnikom aparatu fotograficznego. 

Gałka oczna (rys. l) jest two
rem zbliżonym do kuli o śred
nicy ok. 2,5 cm. Przypomina 
trochę elastyczną piłkę wypeł
nioną jednak nie powietrzem, 
lecz cieczą. Ścianki gałki zbu
dowane są z mocnej prawie nie
przeźroczystej białej błony, 
zwanej twardówką. Układ obiek
tywowy składający się z ro
gówki, będącej jak gdyby prze
dłużeniem twardówki oraz so-

nPrw w1rokow~ czewki znajduje się w przedniej 
Rys l. Budowa oka części oka. Wytwarza on obraz 

(rys. 2) na wewnętrznej powierzchni tylnej ścianki oka. Naj
dokładniej wytwarzany jest obraz przedmiotów znajdujących 
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się w pobliżu osi optycznej soczewki. "Nastawianie na odle
głość" zwane akomodacją, osiągane jest przez zmienianie pro
mieni krzywizn powierzchni soczewki. Przy patrzeniu na przed
mioty odległe, promienie krzywizn są większe (rys. 3 a) niż 
przy patrzeniu na przedmioty bliskie (rys. 3 b). Interesujący 

Rys. 2. Powstawanie obrazu na Rys. 3. Przy patrzeniu na przed-
siatkówce mwty odlegie prom1eme krzywiz

ny soczewki oka są większe (a) 
niż przy patrzeniu na przedmioty 

bliskie (b) 

jednak jest fakt, że ptaki mogą stosować także drugi sposób 
akomodacji, identyczny ze sposobem stosowanym w aparacie 
fotograficznym, tzn. zmieniać odległość obiektywu od ekranu 
przez wydłużanie i skracanie całej gałki ocznej. 

W obszarze między rogówką i soczewką, wypełnionym cie
czą wodnistą, znajduje się tęczówka. która kształtem i dzia
łaniem przypomina przesłonę aparatu fotograficznego. Otwór 
jej (źrenica) może być rozszerzany lub zwężany przy pomocy 
odpowiednich mięśni. Barwa tęczówki jest różna u różnych 
ludzi i zależy od ilości zawartego w niej barwnika. 

Przestrzeń wewnątrz oka wypełnia tzw. ciało szkliste. Twar
dówka jest od środka wysłana jeszcze dwiema znacznie od niej 
cieńszymi błonami - naczyniówką i siatkówką. W tylnej od
nosowej części wchodzi do oka nerw wzrokowy, który łączy 
siatkówkę z mózgiem. Siatkówka spełnia rolę podobną nieco 
do roli kliszy w aparacie fotograficznym. Budowa jej i czyn
ności omówione będą w dalszych częściach artykułu. 

KRONIKA 

Konferencja astronomiczna z udziałem astronomów czechosłowackich 
we Wrocławiu 

W dniach 12-14 czerwca br. odbyła się we Wrocławiu konferencja 
mająca na celu nawią2.anie współpracy pomiędzy astronomią czechosło

wacką i polską. W konferencji wzięli udział prawie wszyscy etatowi 
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pracownicy naukowi polskiej astronomii oraz 10 astronomów czechosło
wackich, a mianowicie: Zd. C e p l e c h a, prof. dr V. H e i n dr i c h, dr 
J. K l e czek, dr L Kres ak, dr M. Kop e ck y, doc. dr F. L i n k, 
prof. dr J. M o h r , doc. dr L. P er e k, dr M. P l a v e c, inż. V. P t a
e e k. Na konferencję nadesłał również referat z Czechosłowacji doc. 
dr V. G u t h. 

Nie licząc przemówień o treści ogólnej wygłoszono 22 11eferaty prze
glądowe i S!Pecjalistycznc pozwalające astronomom obu krajów zapo
znać się nawzajem -- przynajmniej z grubsza - z tematyką prowa
dzonych badań i ważniejszymi osiągnięciami. 

Na podstawie wysłuchanych referatów, z których prawie każdy sta
nowił zwarte streszczenie wielu obszernych prac, odnosi się wrażenie, 

że czechosłowaccy astronomowie zajmują się znacznie więcej obser
wowaniem i bezpośrednim opracowywaniem obserwacji, natomiast 
mniej osób - w porównaniu z polską astronomią - poświęca się zaga
dnieniom teoretycznym. Tylko jeden referat czechosłowacki (prof. 
Heindl,icha z zakresu mechaniki nieba) dotyczył zagadnień teoretycz
nych. Inne referaty, nawet jeśli formalnie dotyczyły spraw teorii (dy
namilca gwiazdowa, prognoza plam słonecznych), w rzeczywistości 

poświęcone były metodom opracowywania obserwacji. Taki stan rze
czy nicwątpliwie jest wywołany znacznie lepszym instrumentarium 
istniejącym w Czecho!.łowacji. Wskutek tego czescy i słowaccy astro
nomowie mogą więcej czasu poświęcać na bezpośrednie i skuteczne 
obcowanie z niebem, polscy natomiast zmuszeni są przez warunki ze
wnętrzne w niektórych dziedzinach wyłącznie do szukania rozwiązań 
w drodze badań teoretycznych. Należy zauważyć, że silny zwrot od teo
rii do obserwacji daje się obcenie zauważyć w astronomii na całym 
świecie 

Pierwsze ogólne spotkanie astronomii czechosłowackiej i polskiej 
pozwoliło w szybkim czasie na dość gruntowne zapoznanie się wzajemne 
i ustalenie wstępnych projektów bliższej współpracy. Języki: czeski, sło
wacki i polski, używane na konferencji, były wystarczająco zrozumiałe dla 
wszystkich uczestników. Nie licząc pojedynczych terminów naukowych, 
które dla uniknięcia nieporozumień mówcy tłumaczyli czasem na ogól
nie znane języki międzynarodowe, tylko jeden z prelegentów w krót
kim fragmencie swego referatu przeszedł na język angielski. Poza tym 
mówiono wyłącznie w językach ojczystych. 

Specjalne posiedzenie, które odbyło się nastę._onie w ściślejszym gro
nie w dniu 18 czerwca w Warszawie, ustaliło konkretny plan współ
pracy na najbliższe lata. 

Fostanowiono umożliwić czechosłowackim studentom astronomii stu
dia w Polsce, gdzie będą mogli skorzystać ze starych tradycji naszych 
szkół astronomicznych i związanego z nimi wysokiego poziomu dydak
tyki. Nawzajem do Czechosłowacji będą wyjeżdżać polscy astronomo-
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wie, aby wykonywać obserwacje tamtejszymi narzędziami i potem opra
cowywać je w kraju. Czechosłowacja zaoferowała ponadto możliwość 
wykonania dla Polski pewnych pomocniczych przyrządów astronomicz
nych. 

Czechosłowaccy obserwatorzy meteorów i bolidów postanowili na
wiązać bliższy kontakt z obserwatorami PTMA. W tym celu wyrazili 
życzenie odpowiedniego rozswrzenia działalności Sekcji Obserwacyjnej 
przy Kole Warszawskim PTMA, jak również zorganizowaruia grup 
obserwatorów meteorów w kilku punktach na południu Polski. Rozsze
rzenie czechosłowackiej siatki obserwatorów meteorów na Polskę po
zwoli znacznie 1·ozszerzyć zakres tych badań zarówno pod względem 

ilościowym, jak i pod względem typów zagadnień. Bliżej na ten temat 
napiszemy jeszcze w "Uranii". 

Następna wspólna konferencja odbędzie się w Czechosłowacji, lecz 
niestety dopiero w roku 1959, gdyż z powodu roku geofizycznego 
1957 oraz zjazdu Międzynarodowej Unii Astronomicznej w roku 1958 
dopiero wówczas obie strony będą miały czas odpowiednio przygotować 
się do konferencji. 

Czechosłowaccy astronomowie podczas pobytu w Polsce odwiedzili 
wszystkie polskie ośrodki astronomiczne zwiedzili najważniejsze 

obserwatoria. 
Z okazji konferencji astronomicznej w Poznaniu w roku 1955 pisa

liśmy w nr 4 "Uranii" z 1956 r. (str. 108) o pewnych istotnych niedo
ciągnięciach organizacyjnych. Miło stwierdzić, że tym razem Akademia 
Nauk usunęła większość z nich Niestety, podobnie jak poprzednio, na 
konferencję zaproszono wyłącznie pracowników etatowych PAN oraz 
uniwersytetów, uważając formalistycznie, że tylko ci są naukowcami. 
W ten sposób, między dnnymi, pewien polski astronom, autor podręcz
nika wyznaczania orbit ciał n iebieskich oraz wielu prac ogłoszonych 

przed wojną i po wojnie w międzynarodowych czasopismach astrono
micznych, który pracuje zarobkowo jako lekarz na dalekiej prowincji, 
został zaproszony na konferencję tylko grzecznościowo na koszt wła
sny i oczywiście nie przyjechał, gdy tymczasem jego prace były oma
wiane w jednym z przeglądowych referatów. Stanowiło to szczególnie 
przylay zgrzyt. Pomijając kilka podobnych faktów warto jednak wspo
mnieć, że pracowników Ludowego Obserwatorium i Planetarium ślą
skiego w ogóle o konferencji nie zawiadomiono, mimo że zaproszono 
na nią nawet studentów, nie mających dotychczas ogłoszonych żadnych 
prac naukowych, jeśli tylko byli asystentami. 

Mamy nadzieję, że przy następnej podobnej okazji Akademia Nauk 
nie zapomni o wszystkich astronomach, którzy na to zasługują. Astro
nomów pracujących naukowo i nie będących na etatach PAN-u ani uni
wersytetów jest w Polsce zaledwie kilku i zaproszenie ich będzie połą
czone tylko z minimalnym zwiększeniem kosztów. K. R. 
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Pojaśnienie brzegowe tarczy słonecznej dla promieniowania radiowego 

Wiadomą jest rzeczą, że dla promieniowania widzialnego występuje 
pociemnienie brzegowe tarczy Słońca, polegające na zmniejszaniu się 

jasności ku brzegowi tej tarczy, a pochodzące stąd, że na brzegu obser
wujemy przez grubsze warstwy, a zatem sięgamy do obszarów wyższych 
o niższej temperaturze. Dla promieniowania radiowego natomiast teoria 
przewiduje występowanie nie pociemnienia, lecz pojaśnienia brzego
wego. Jakkolwiek według teorii pojaśnienie to powinno być znaczne, 
szczególnie dla fal krótszych, z obserwacji rozkładu jasności na tarczy 
Słońca w obszarze fal decymetrowych pojaśnienia takiego nie otrzy
mano. Ostatnio powtórzono pomiary na długości fali 60 cm. Okazało 

się przy tym, że występuje wyrażne pojaśnienie brzegowe prrewyższa· 
jące o około 50% jasność w środku tarczy słonecznej, przy czym naj
wyższa jasność występuje w odległości około 0,6 promienia tarczy od 
jej środka. Jeżeli poprawne były poprzednie wyniki S t a n i er a, który 
obserwując na tej samej długości fali nie zauważył pojaśnienia, należy 
przypuszczać, że rozkład jasności promieniowania radiowego na tarczy 
Słońca zmienia się w ciągu cyklu słonecznej aktywności. W ostatnich 
obserwacjach stwierdzono również wyrażną asymetrię obszaru, z któ
rego promiemowanie radiowe pochodzi. W kierunku równikowym Słońce 
w promieniowaniu radiowym ma o około 500fo większą średnicę niż 

w kierunku biegunów Fakt ten znany był zresztą już z wcześniejszych 
obserwacji francuskich. 

[Według Observatory 75, 8, 11 (1955)] AS 

Upadek meteorytu na dom mieszkalny 

Niewiele znamy w historii przypadków upadku meteorytów na ludzi 
czy też na domy mieszkalne, a liczbę nieszczęśliwych wypadków moż
na by policzyć na palcach. Ostatnio upadek meteorytu na dom mieszkalny 
miał miejsce 30 listopada 1954 r. w stanie Alabana (USA). Kamienny me
teoryt o wadze 3,86 kilograma przebił dach i sufit i spadł na śpiącą w po
koju kobietę. Uderzenie było nieco złagodzone przez grubą kołdrę, mimo 
to kobieta odniosła dość poważne obrażenia. Upadkowi meteorytu towa
rzyszyły silne zjawiska akustyczne. Przelot bolidu był obserwowany 
przez wiele osób. Drugi odłamek meteorytu o wadze 1,70 kilograma był 
znaleziony w pobliżu na powierzchni ziemi. 

A. w. 
Nowy Astronom Królewski 

Astronomem Królewskim w Wielkiej Brytanii mianowany został 

Dr Richard van der Riet W o o l l e y, uprzednio dyrektor Obserwato
rfum na Mount Stromlo w Australii. Poprzedni Astronom Królewski, 
Sir Harold Spencer J o n e s, przeszedł na emeryturę. 

A. L. 
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Międzynarodowy Rok Geofizyczny 

Specjalny Komitet Międzynarodowego Roku Geofizycznego ustalił 

godła Międzynarodowego Roku Geofizycznego (rys. 1). Godło pierwsze, 
które ma być stosowane na wszystkich publikacjach dotyczących Mię
dzynarodowego Roku Geofizycznego, przedstawia kulę ziemską z po-

INTERNAT~ONAL 
GEOPHY~ ICAY/ 

Y EAR j/ 

Rys. 1. Godła Międzynarodowego Roku Geofizycznego. 

łudnikami i równoleżnikami, z widocznym biegunem południowym dla 
podkreślenia wagi badań antarktycznych i z zaznaczoną orbitą Księżyca. 

Godło drugie ma być umieszczone na wszystkich instrumentach i mun
durach personelu narodowych komitetów Międzynarodowego Roku Geo
fizycznego w krajach, w których używany jest język francuski lub an
gielski. W pozostałych krajach napisy na tym godle mają być przetłu
maczone na język danego kraju. 

W dniach od 22 do 25 maja odbyła się w Sztokholmie konferencja 
państw biorących udział w wyprawach arktycznych, dla skoordynowa
nia prac geofizycznych prowadzonych przez różne ekspedycje. W czerwcu 
zapowiedziana była konferencja w Paryżu dotycząca prac prowadzonych 
na Antarktydzie. 

Zatoce na Antarktydzie, w której wylądowała ekspedycja Brytyj
skiego Towarzystwa Królewskiego, nadano nazwę zatoki Halleya, dla 
uczczenia wielkiego odkrywcy periodyczności komet, Edmunda H a l
l ey a. 

W ciągu Międzynarodowego Roku Geofizycznego USA planuje wy
słanie 12 sztucznych satelitów. Pierwszy taki satelita ma być wypu
szczony z bazy lotniczej na wschodnim wybrzeżu Florydy. Trzystopniowa 
rakieta wzniesie go na wysokość około 500 km. Będzie .on miał kształt 
kuli o średnicy około 75 cm; masa jego wynosić będzie około 10 kg, 
w tym połowę jego masy stanowić będą przyrządy pomiarowe. Perigeum 
eliptycznej orbity tego satelity znajdować się będzie w odległości około 

320 km, apogeum w od1egłości około 1300 km płaszczyzna orbity nachy
lona będzie do płaszczyzny ekliptyki pod kątem 40°. Orbitę tę będzie 

przebiegał satelita 16 razy na dobę. Będzie on zawierał przyrządy dla 
8 typów pomiarów: pomiary gęstości, temperatury i ciśnienia powietrza, 
pomiary geodezyjne, badanie meteorów, badanie składu atmosfery, ba-
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danie nadfioletowego promieniowania Słońca i promieni kosmicznych. 
Dalsze satelity będą wyposażone w aparaturę do innego typu pomiarów. 

A. S. 

Opozycja Marsa w roku 1956 

Największe zbliżenie Marsa do Ziemi nastąpi w dniu 7 września 
o godz. 6 rano. Odległość jego wyniesie jedynie 0,378 jedn. astronomicz
nych = 56,5 milionów km. Mars znajdzie się wtedy medaleko perihelium 
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Rys. l. Orbita Ziemi dokoła Słońca (wewnątrz) jest podzielona na 
odstępy miesięczne. Na orbicie Marsa (zewnątrz) zaznaczono położenia 
planety w czasie opozycji w. latach 1948-1963. Równocześnie podano 
każdorazowo odległośó Marsa ód Ziemi w milionach kilometrów. W ro
ku 1956 opozycja Marsa nastąpi w pobliżu perihelium orbity planety 
W czasie opozycji następnych odległość Marsa od Ziemi będzie coraz 
bardziej wzrastać. U dołu podano obserwowane wielkości tarczy Marsa 

podc.zas opozycji w latach 1948-1963. 



Jasny rozbłysk na Marsie obserwowany przez T. S a h e ki w dniu 8. XII. 1951. Rozbłysk można interpreto
wać jako wybuch wulkanu na Marsie. Rysunki wykonane o godz. 2lhGOm, 2lh05m, 2lhlOm, 21h40m. 

' 

Jasny rozbłysk na Marsie obserwowany przez T. S a h e k i w dniu l. VII. 1954 Rozbłysk można interpreto
wać jako upadek wielkiego meteorytu na powierzchnię Marsa. Ry sunki przedstawiają rozwój rozbłysku 

w odstępach 2, l, l , 2, 2 sekund. 



Walny Zjazd Delegatów PTMA w Stalinogrodzie. Otwarcie Zjazdu przez Pre
zesa PTMA mgra inż . Władysława Ku c h ar ski e g o. 

Z wizyty astronomów czechosłowackich w Polsce. Od lewej ku prawej: 
Prof. M. Kam i e ń ski (Polska) i doc. F. L i n k (Czechosłowacja) oraz kand. 
n. M. B i e l i ck i (Polska), prof. F. K ę p i ń s k i (Polska) i prof. V. H e i n

r i c h (Czechosłowacja) 

te 



} 
Rysunki Jowisza wykonane przez A Wrób l e w s k 1 e g o przy użyciu refrak-

tora Zeissa o średnicy 80 mm. 

.. 

a) 29. III. 1956, 19h40m- 19h50m (czas środk .-europ . J powiększ. 80 X 
b) 30. III. 1956, 19 55 -20 05 135 X 
c) 6. IV. 1956, 20 30 -20 40 135 X 

Teleskop T. S z u f y z Oświęcimia . Srcdnica zwierciadła 120 mm, 
ogniskowa 1289 mm (fot. T . Szufa) . 
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swojej bardzo ekscentrycznej orbity (mimośród e = 0.0934), przez które 
przeszedł w dniu 21 sierpnia b. r . 

Pozorna średnica Marsa wzrośnie w czasie największego zbliżenia do 
24,76", a jego jasność do -2,6m. Będzie on wówczas znacznie jaśniejszy 
od Jowisza. W dniu 10 września o godz. 23 znajdzie się Mars w opozycji 
z Ziemią. Odległość jego od Ziemi wyniesie wtedy 0,379 jedn. astrono
micznych. 

(Wg "Der Sternenhimmel" 1956). J. K. 

Stacja Sejsmologiczna P AN w Krakowie 

Sejsmologicz.ne tradycje Krakowa sięgają końca XIX wieku, gdy 
w dziedzinie tej rozpoczął pracować naukowo znakomity geofizyk, Mau
rycy Pius Rud z k i, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego i dyrektor 
krakowskiego Obserwatorium Astronomicznego w latach 1903-1915. 
W roku 1903 Rudzki założył w Obserwatorium Astronomicznym stację 

sejsmologiczną i wyposażył ją w dwa sejsmografy horyzontalne systemu 
Bosch-Omori. Stacja ta funkcjonuje po dziś dzień, jednakże ze względu 
na niewielką czułość aparatów ma już raczej tylko znaczenie historycz
no-dydaktyczne. Rudzki miał zamiar zastąpić wahadła boschowskie 
znacznie czulszymi wahadłami G olicyn a, jednakże nie zdołał tego 
urzeczywistnić przed swoją śmiercią (1916). Zmarły w t. 1954 prof. Ta
deusz B a n a c h i e w i c z, długoletni dyrektor Obserwatorium Kra
kowskiego, kontynuując zamierzenia Rudzkiego, dbał pilnie o nieprze
rwane funkcjonowanie stacji. 

Ideę Rudzkiego zrealizował dopiero w roku 1955 Zakład Geofizyki 
Polskiej Akademii Nauk, który z inicjatywy prof. dra Tadeusza O l
czak a założył w Krakowie Stację Sejsmologiczną na Wawelu, wyposa
żoną - · na razie - w dwa horyzontalne wahadła Golicyna-Wilipa. 

Na ten cel Zakład Geofizyki otrzymał od Dyrekcji Zamku dwie piw
nice w północnym skrzydle: jedną wielką, sklepioną, o wymiarach 
6X 12 m, dla umieszczenia aparatury sejsmicznej i drugą małą, o po
wierzchni około 16 m 2, na urządzenie ciemni fotograficznej dla wywoły
wania zapisów, gdyż aparaty posiadają rejestrację świetlną na papierze 
fotograficznym. 

Sejsmografy umieszczono jesienią 1!l54 roku na żelazobetonowym mo
nolicie, ustawionym wprost na skale wapiennej (Wawel stanowi jedno 
ze wzgórz Jury Krakowsko-Wieluńskiej), na którą natrafiono w głębo

kości około 1,50 m pod ceglaną podłogą piwnicy. 
Zainstalowane aparaty są to dwa sejsmografy poziome systemu Goli

cyna-Wilipa o rejestracji galwanometrycznej i tłumieniu magnetycznym. 
Jeden z sejsmografów zapisuje składową wschód-zachód, drugi składową 
północ-południe. Na trzonie każdego z wahadeł umieszczona jest płaska 
cewka; cewka ta w czasie drgań wahadła porusza się między biegunami 
silnych stałych magnesów. Na skutek tych r>lchów powstają w cewkach 
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słabe prądy elektryczne, które z kolei powodują wychylanie się lusterek 
galwanometrów. Odbite od tych lusterek promienie światła padają na 
papier światłoczuły, nawinięty na powierzchni obracającego się ruchem 
jctlnastajnym bębna rejestracyjnego, kreśląc na nim linie. Linie te są 
proste (lub prawie proste), o ile wstrząsów nie ma; w wypadku nadejścia 
fali sejsmicznej powstają na skutek drgań wahadeł prądy, i lusterka gal
wanometrów wychylają się, a z nimi promyki światła, znacząc na taśmie 
następujące po sobie fazy trzęsienia obu składowych. Szybkość rejestra
cji wynosi 30 mm na minutę. Zmiana papieru następuje co 12 godzin. 

Instrumentarium uzupełnia astronomiczny zegar wahadłowy firmy 
Strasser-Rohde, Glashiitte i/Sa z inwarowym wahadłem kompensacyj
nym. Zegar ten posiada urządzenie kontaktowe, które o każdej pełnej 

minucie włącza na dwie sekundy prąd z dwu suchych ogniw, przerywa
jąc promień światła padającego na papier fotograficzny. Powoduje to 
powstanie krótkich przerw w linii zapisu jednego z sejsmografów; druga 
składowa natomiast zapisywana jest bez żadnych przerw. Dzięki temu 
nic traci się w całości pierwszych impulsów, mogących nadejść w prze
rwie minutowej. O każdej pełnej godzinie przerwa minutowa nie wystę
puje, co stanowi praktyczny sposób kontroli. Zegar kontrolowany jest 
codziennie przez odbieranie naukowego sygnału czasu przy pomocy ra
dioodbiornika Tesla-Lambda. 

Stacja Sejsmologiczna na Wawelu posiada następujące współrzędne 
geograficzne: '), = -1h19m45s.5, cp = +50°03'22" oraz wysokość nad po
ziomem morza h = 223 m. 

Stacja opracowuje miesięczne wykazy zanotowanych wstrząsów sej
smicznych i przesyła je do Zakładu Geofizyki P AN w Warszawie, gdzie 
z kolei wykorzystywane są do układania Biuletynu Sejsmologicznego, 
przesyłanego pokrewnym instytucjom krajowym i zagranicznym. 

Personel Stacji prowadzi nadto badania archiwalne nad trzęsieniami 
ziemi, które nawiedziły Kraków i jego okolicę w czasach historycznych. 
Pracownia Stacji mieści się przy ul. Ludwika Solskiego 30, m. 10, tel. 
203-35. J. p. 

KRONIKA PTMA 

Walny Zjazd Delegatów Kół PTMA 
Tegoroczny Zwyczajny Walny Zjazd Delegatów Kół PTMA odbył się 

w Stalinogrodzie dnia 10 czerwca 1956 roku. Na Zjazd przybyło 106 de
legatów z ogólnej liczby 128 uprawnionych do głosowania. Obradom 
Zjazdu w roli obserwatora przysłuchiwał się delegat Polskiej Akademii 
Nauk. Zjazd otworzył Prezes Towarzystwa mgr inż. W. Ku c h ar ski, 
stwierdzając z urzędu, że Zjazd został zwołany z zachowaniem przepisów l 
statutu Towarzystwa, odbywa się nadto przy wymaganym kworum de
legatów, przeto powzięte zjazdowe uchwały są prawomocne. 

Gospodarzem Zjazdu były koła Towarzystwa stalinogrodzkie i gli
wickie, w których imieniu przywitał przybyłych delegatów mgr inż. 
R. Ja n i czek, witając zarazem zaproszonych przedstawicieli miejsco-
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wych władz wojewódzkich i partyjnych. Imieniem zaproszonych władz 
przemówił krótko prof. J. S a ł a b u n, dyrektor nowootwartego Plane
tarium w Parku Kultury i Wypoczynku. 

Po powołaniu przez przewodniczącego na protokolantów: pp. J. K a
s z y z Rudy Śląskiej i A. B ar b a ck i e g o _Z Nowego Sącza uchwalono 
zaproponowany porządek obrad i odczytano protokół z ToruńskiJego 
Zjazdu, odbytego 12 czerwca 1955 r .. który przyjęto bez zmian. 

W następnym punkcie porządku obrad Prezes Towarzystwa przystę
puje do sprawozdania z rocznej działalności 26 Kół Towarzystwa i 104 
szkolnych Kółek kandydatów, charakteryzując ogólne cechy ich pracy 
oraz atmosferę, w jakiej się ta praca rozwija. Według postanowień sta
tutu, Towarzystwo ma na celu zjednoczenie osób pracujących z zamiło
wania, a także zawodowo, na polu astronomii i nauk pokrewnych; za
znajamianie członków i sympatyków z osiągnięciami w tej gałęzi wie
dzy; pobudzanie ich do samodzielnych obserwacji i prac o charakterze 
naukowym; szerzenie zrozumienia i zamiłowania do astronomii przez 
popularyzację tej nauki słowem i drukiem w.śród świata pracy i mło
dzieży szkolnej. Nie należy do Zarządu Głównego ocena społecznej przy
datności Towarzystwa, a jesteśmy jedynie świadomi, że praca nasza jest 
pożyteczna , a sprawdzianem tego przekonania są stale rosnące szeregi 
Towarzystwa, w których skupia się 5!126 osób w charakten:e członków 
zwyczajnych i kandydatów, opłacających regularnie swoje składki człon
kowskie; członkowie ci otrzymują w ramach wysokości składki rocznej 
miesięcznik nasz, organ Towarzystwa, "Uranię". 

Nieubłagana śmierć pozbawiła nasze Towarzystwo wypróbowanego 
przyjaciela, jakim był zmarły niedawno Bol,esł.aw Bierut; odszedł od 
nas także prof. dr E. S t e n z, jeden z grona pierwszych założycieli To
warzystwa i redaktor ,,Uranii" w okresie 1923-1925. Mówca odczytał 
nadto 11 nazwisk członków Towarzystwa, którzy zmarli w roku sprawo
zdawczym. Powstaniem i minutową ciszą uczcili zebrani pamięć naszych 
współtowarzyszy. 

Podane wyżej liczby członków uzasadniają opinię, że jesteśmy naj
liczniejszym towarzystwem popularnonaukowym w Polsce, a nawet 
i w Europie .. Jednak rozwijanie się wszerz Towarzystwa nie mogło za
spokoić naszych aspiracji. W ostatnich czterech latach nasze organiza
cyjne wysiłki szły również w kierunku pogłębiania pracy Towarzystwa, 
co wyrażało się w organizowaniu seminariów astronomicznych oraz 
w podjqciu instruktorskiej akcji sporządzania przez amatorów zwiercia
deł teleskopowych, jako wstępu do budowy własnych narzędzi obserwa
cyjnych. Akcja początkowo zakrojona na małą skalę, przyjęła się w szer
szych granicach, i to w kilku ośrodkach prac konstrukcyjnych, jak 
w Gdańsku, Gliwicach, Krakowie, Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu. 
Wysiłki w tym kierunku popierał Zarząd Główny przez dostarczanie 
ośrodkom, a także i pojedynczym członkom Towarzystwa, poszczególnych 
elementów, jak szkło optyczne, materiały ścierne, rury bakelitowe na 
tubusy, pryzmaty, okulary itp. Oprócz kilkudziesięciu lunet znajdujących 
się <Jbecnie w rękach Kół i prywatnych amatorów, zbudowano dla Ob
serwatorium Uniw. Warszawskiego największy teleskop w kraju o śred
nicy 350 mm. 

Zywiołowo rozwijała się ostatnimi laty praca społeczno-oświatowa. 
Przyczyna tego zjawiska leży nie tylko w instynktownym dążeniu do 
poznania prawdy, ale w naturalnym dziś rozkwicie życia społeczno-kul
turalnego, płynącym z przeobrażeń niezwykle korzystnych dla wszel
kiego <Jświatowego działania. Wygłoszono w roku sprawozdawczym 480 
prelekcji na 386 wybranych tematów; 235 naszych prelegentów zgromadziło 

• 
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wokół siebie 15 949 słuchaczy. Niezależnie od słownych pogadanek i dy
skusji odbyło się 437 pokazów gwiaździstego nieba prowadzonych przez 
35 wykwalifikowanych przyjezdnych demonstratorów, którzy ułatwili 
obserwacje 12 290 uczestnikom. 

Wysiłki nasze skierowaliśmy na zróżnicowanie środków oddziaływa
nia na pojedynczych członków gromadzących się na wieczornych semi
nariach astronomicznych. Szerzymy kult pracy i zasług M. Kopernika 
jako odważnego nowatora; propagujemy naukowy, materialistyczny świa
topogląd; tępimy ciemnotę i zabobony, poprzez dyskusyjne zebrania, wy
kłady i odczyty połączone z wyświetlaniem filmów naukowych i stoso
wnych ilustracji; wydajemy nasz organ "Uranię", pismo popularnooświa
towe pozostające pod kierownictwem fachowych redaktorów; opracowu
jemy mapki obrotowe i atlasy gwiaździstego nieba; odbywamy zjazdowe 
konferencje wszystkich członków pracujących na polu obserwacji gwiazd 
zaćmieniowych i aktywności Słońca; przygotowaliśmy wydanie nauko
wego dodatku ,,Uranii", zawierającego zebrane obserwacje wykonane 
przez miłośników astronomii. Jesteśmy inicjatorami akcji budowy pla
netariów i ludowych obserwatoriów astronomicznych. Planetarium Gór
nośląskie, poczynając od rzucenia samej idei aż do jego instrumentalnego 
wyposażenia jest trwałym dowodem naszej pracy; podobną rolę odgry
wamy i w Warszawie przy wznoszeniu drugiego wielkiego planetanum, 
spotykając się zawsze i wszędzie z dużą życzliwością naczelnych władz 
państwowych, zapewniających nam swoją wydatną pomoc i duże fun
dusze potrzebne do budowy. Nawiązaliśmy kontakt z pokrewnymi to
warzystwami zagranicznymi. Organ nasz "Urania" jest też cytowany 
w bibliografii międzynarodowej. 

Oto w skrócie przegląd dotychczasowej naszej pracy. 
Niestety zaobserwowaliśmy - w ostatnim zwłaszcza roku - pewne 

niepokojące objawy, na które należy zwrócić uwagę . Mianowicie bratnie 
towarzystwa, zwłaszcza w miastach uniwersyteckich, a szczególnie w War
szawie, często zapominają o obowiązującej planowości pracy, koordynacji 
wysiłków i obowiązku współdziałania. W działalności nicktórych organi
zacji popularyzatorskich i oświatowych stwierdzamy tendencję do stan
daryzacji akcji popularyzatorsko-oświatowej, z dość bezceremonialnym 
pomijaniem dorobku dawno już istniejących i pożytecznie pracujących 
towarzystw o charakterze specjalnym. Przykładem może być formalna 
inflacja astronomicznych odczytów popuLarnonaukowych w Warszawie 
i iunych miastach uniwersyteckich. W pewnych dniach zanotowano w tej 
samej godzinie dwie, trzy a nawet cztery astronomiczne imprezy odczy
towe, gdy tymczasem na prowincji jest zupełny brak odczytów, a w szko
łach spotkać można jedynie naszych objazdowych prelegentów. Co go
rzej , te bratnie towarzystwa posługują się często niewykwalifikowanymi 
prdegentami, ograniczającymi się tylko do odczytania odczytu, a na inter
pelacjG słuchaczy odpowiadającymi, że temat nie jest ich specjalnością 
lub nawet błędnie objaśniającymi słuchaczy. 

Uważamy, że planowość bt:;dzie najwłaściwszą reakcją przeciwko 
szkodliwemu na tym polu liberalizmowi. W naszym rozumieniu na pod
stawie doświadczeń opartych o wieloletnią pracę , Polskie Towarzystwo 
l\'Iiłośnik6w Astronomii jak i inne towarzystwa o charakterze naukowo
popularyzatorskim, winno objąć pełną gestię popuLaryzatorską w swej 
specjalności środki materialne (rzeczowe i pieniężne), na popularyzację 
astronomii przeznaczone, powinny być skumulowane, a plan działania 
ws,~ólnie ustalony, świadczenia na rzecz prelegentów winny być jednolite 
zam;ast dotychczasowej dużej rozpiętości. 

• 
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Po tych ogólnych uwagach mowca przechodzi do szcc:egółowego oma
wiania rocznej działalności każdego z kół Towarzystwa, wykazując osią
gnięte postępy, Prezes wyraża wszystkim współpracownikom serdeczne 
podziękowanie za ich bezinteresowną pracę na niwie Towarzystwa, albo
wiem osiągnięte wyniki nie są zasługą jedynie Zarządu Głównego, ale 
równoczesnej pracy wszystkich lokalnych kół Towarzystwa. W osobnych 
i serdecznych słowach dziękuje Prezes Polskiej Akademii Nauk za zau
fanie i wybitną materialną pomoc, jakiej Towarzystwo stale doświadcza, 
a zebrani hucznymi oklaskami solidaryzują się z wyrażoną opinią. 

Po wysłuchaniu powyższego sprawozdania, uczestnicy Zjazdu udają 
si~:; do Parku Kultury i Wypoczynku na specjalny seans w tamtejszym 
Planetarium, po którym zwiedzono i Ludowe Obserwatorium, oglądaJąc 
przez lunetę, o średnicy obiektywu 30( mm, plamy na tarczy słonecznej 

Po przerwie obiadowej wrócono do dalszego ciągu obrad i wysłuchano 
finansowego sprawozdania, przedłożonego przez księgowego Zarządu 
Głównego mgra T. B u d z y n a, który w szczegółowych cyfrach objaśnił 
gospodarkę Towarzystwa w zakresie środków pieniężnych. Wydatki (ko
szły) w roku sprawozdawczym wyniosły łączną kwotę 592 942,34 zł. zrów
noważoną wpływami z dotacji Polskiej Akademii Nauk w wysokości 
430 000 złotych oraz własnymi dochodami Towarzystwa w wysokości 
162 942,34 zł. Imieniem głównej komisji rewizyjnej zabrał głos jej prze
wodniczący dyr. B. L u ska, przedstawiając Zjazdowi wyniki rewizji 
ksiąg rachunkowych Towarzystwa i uzasadnił stawiany wniosek komisji 
o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi za gospodarkę 
w ubiegłym roku sprawozdawczym. Po wyczerpaniu dyskusji Zjazd jed
nogłośnie uchwalił ów wniosek komisji rewizyjnej. 

Z kolei przystąpiono do następnego punktu porządku obrad, jakim 
był wybór władz Towarzystwa. Na Prezesa jednogłośnie wybrano po
nownie (po raz ósmy) mgr a inż . W. Ku c h ar ski e g o, który wśród 
oklasków wybór przyjął. Na członków Zarządu Głównego powołano: 
prof. dra J . M er g e n t a l er a z Wrocławia (wiceprezes), T. Ja
e h i m czak a z Krakowa (sekretarz), doc. dra A. Z ak i e g o z Kra
kowa (zast. sekretarza), mgra inż. Z. P o p ł a ws k i e g o z Krakowa 
(skarbnik), Fr. M i ę k i n ę z Krakowa (zast. skarbnika) , prof. mgra 
A. Strzałko w ski e g o z Krakowa (redaktor "Uranii·'), prof. dra 
r. A d a m c z e w s k i e g o z Gdańska, doc. mgra mz. T. A d a ro
s ki e g o z Warszawy, A. B ar b a ck i e g o z Nowego Sącza, inż. 
K. C z e tyrbok a ;z Warszawy, dra J. G a d o m s k i e g o z War
szawy, mgra inż. R. J a n i c z k a z Bytomia, doc. dra B. Kieł c z e w
<: k i e g o z Poznania, oraz K. K a p e l a k a z Kryspinowa. 

Główną komisję rewizyjną wybrano w dotychczasowym składzie: doc. 
dr G. L e ń czy k z Krakowa, B. L u ska z Czechowie, mgr A. Ł a
szczy ń ski z Krakowa, zastępca J. Kas z a z Rudy Sląskiej. 

Następnym punktem porządku obrad był zreferowany przez mgra 
W. Dr oj a n o w ski e g o z Warszawy wniosek Wojew. Zarządu Spraw 
Wewnętrznych P. W. R. N. w Krakowie w sprawie zmian w nowym sta
tucie Towarzystwa. Po obszernej i wyczerpującej dyskusji Zjazd zdecy
dował powołać specjalną komisję statutową, złożoną z przedstawicieli 
l2 największych kół Towarzystwa. Ma ona przeprowadzić ankietę-wy
wiad z wszystkimi kołami, aby na podstawie zgromadzonego materiału 
upracować projekt statutu, celem przedstawienia go najbliższemu wal
nemu zjazdowi delegatów kół Towarzystwa, który jest władny uchwalić 
ostateczną redakcję dla przedstawienia jej rejestrującej władzy admini
stracyjnej. Zjazd wybrał również specjalną komisj~:; o szerokich pełno
mocnictwach, celem zbadania przyczyn nicnormalnych stosunków panu-
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jących w krakowskim kole, a która ma opracować dla walnego zjazdu 
delegatów sposoby i środki skutecznej poprawy tych stosunków. Dla 
prowadzenia statutowej działalności koła krakowskiego wybrano tym· 
czasowy zarząd koła, który po ukończeniu prac specjalnej komisji dla 
zbadania przyczyn nienormalnych stosunków w kole, ma zorganizować 
wybory władz koła, zgodnie z obowiązującym statutem Towarzystwa, 
zatwierdzonym przez wojewodę krakowskiego w styczniu 1948 roku. De
cyzje w tych sprawach zapadły jednomyślnie. 

Na tym porządek dzienny został wyczerpany i przewodniczący za
mknął obrady, życząc wszystkim delegatom owocnej pracy, w zakresie 
jeszcze większym, niż to było w roku ubiegłym. 

W. K. 

PORADNIK OBSERWATORA 

Do czytelników 

Daje się ostatnio zauważyć stały wzrost zainteresowania astronomicz
nymi obserwacjami naukowymi wśród amatorów astronomii. Sprzyja temu 
zarówno energiczne zreorganizowanie Sekcji Obserwacyjnej PTMA-War
szawa przez mgra A. Wróble w ski e g o (jej obecnego kierownika), 
jak systematyczne podawanie w ,,Uranii" danych obserwacyjnych odno
śnie do gwiazd zmiennych i meteo-rów. Nie są to jednak jedyne dziedziny 
naukowej pracy obserwacyjnej astronoma-amatora Istnieje jeszcze wiele 
dziedzin pracy obserwacyjnej, gdzie amator może działać z przyjemno
.~cią dla siebie i pożytkiem dla nauki. Wydaje się, iż nadszC'dł już czas, 
~by systematycznie zaznajamiać amatorów z tymi możliwościami. 

W "Uranii" ukazało się już szereg prac obserwacyjnych. lub traktują
cych o obserwacjach tych innych typów. Te bardzo cenne artykuły bvlv 
jednak rozproszone w poszczególnych (niejednokrotnie już wyczerpa
nych) numerach pisma i dotyczyły tylko niektórych tematów albo wą
skich, specjalnych wycinków poszczególnego tematu obserwacyjnego. 

Należyte postawienie działalności obserwacyjnej wymaga odpowied
niej bazy instrumentalnej. Instrumenty astronomiczne amatorskie to nic 
tylko reflektor astronomiczny czy lornetki ze szkieł okularowych. o któ
rych budowie ukazało się wiele artykułów i wzmianek, ale szereg mniej
szych i wiqkszych, prostszych i bardziej skomplikowanych urządzeń 
astronomicznych, niejednokrotnie stanowiących uzupełnienie teleskopu 
i rozszerzających możliwości obserwacji naukowych. 

O tych mało znanych lub mało uprawianych dziedzinach pracy obser
wacyjnej i stanowiącej jakby wstqp do niej pracy instrumentalnej ukaże 
s1ę szereg artykułów w dziale "Poradnik Obserwatora". 

Na zakończenie uprzejmie prosimy wszystkich czytelników o łaskawe 
kierowanie uwag, pomysłów, wyników własnych, doświadczeń i pytań 
odnośnie do omawianych zagadnień pod adresem: Sekcja Obserwacyjna 
PTMA Warszawa, Al. Ujazdowskie 4, Andrzej Marks. 

Andrzej Marks 
Sekcja Ob.s. i Sekcja lnstr. PTMA W-wa 

Jak zostać odkrYWcą komety ? 

Wielkie poruszenie wywołało przed kilku miesiącami doniesienie pra
sowe o odkryciu przez mgra A. W r ó b l e w s k i e g o - członka Sekcji 
Obs. PTMA W-wa - w pierwszych dniach września 1955 komety; by-
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łaby to pierwsza powojenna "polska" kometa. Wkrótce okazało się jed
nak, że kometa ta została o miesiąc wcześniej odkryta przez astronoma 
japońskiego H o n d ę. 

Opowiedzmy sobie, jak się komety odkrywa. Odkrycie .,warszaw
skie" zostało dokonane przy pomocy lornetki o średnicy obiektywu 
45 mm i powiększeniu 6X (i to w niesprzyjających warunkach), a więc 
przy pomocy bardzo małego, amatorskiego instrumentu. To właśnie 
czyni ten dział pracy dostępnym dla amatorów. Jasnych komet można 
szukać zwykłymi lornetkami. Odkryta kometa dostaje nazwę od nazwi
ska odkrywcy, a więc w ten sposób można uwiecznić swoje nazwisko. 
Takich amatorów - łowców komet jest wielu, np. w Polscc wsławił się 
odkryciem czterech komet śp. dr W i l k, który obserwował z balkonu 
swego mieszkania w Krakowie. 

Komety są to obłoki pyłu kosmicznego obiegające Słońce po prze
ważnie bardzo wydłużonych eliptycznych orbitach. Gdy kometa jest 
z dala od Słońca - jest niewidoczna, gdy zbliża się do Słońca, jasność 
JeJ rosme tak, że nieraz kometa staje się widoczna gołym okiem jako 
wspaniały .,ogoniasty" obiekt mgławicowy. Zwykle jednak komety są 
widoczne tylko przez instrumenty optyczne jako słabo świecące 
"mgiełki". Znamy dziś wiele komet periodycznie wracających (i stają
cych się widocznymi) w pobliże Słońca, ale ciągle zupełnie niespodzia
nie pojawiają się .,nowe", zupełnie nicznane komety i tu mamy właśnie 
pole do popisu dla amatorów. 

Szukanie komety sprowadza się do dokładnego przejrzenia za po
mocą lunetki lub lornetki nocnego nieba. W tych naszych poszukiwa
niach odkrywamy wiele "mgiełek", ale są to zwykle mgławice, gromady 
gwiazd, lub galaktyki, a więc obiekty .,stałe". Obiekty te są zaznaczone 
na mapach nieba, trzeba więc używać jakiejkolwiek mapy nieba zawie
rającej jednak wszystkie widoczne naszym instrumentem stałe obiekty 
mgławicowe (najlepiej posługiwać si~ Atlasem Coeli wydanym przez 
B e l- v ar a na Skalnatym Pleśo - niestety jest on wyczerpany). Po 
pewnym czasie amator systematycznie obserwujący uczy się na pamięć 
położenia tych obiektów i mapa staje się coraz mniej potrzebna. Jeżeli 
wśród tych "stałych" obiektów mgławicowych zauważymy jakąś nową 
"mgiełkq' - może to być kometa. Kometę można odróżnić po tym, iż 
posiada z jednej strony wypustkę mgławicową - warkocz (nie każda), 
a już na pewno po tym, iż zmienia swe położenie wśród gwiazd (co -
prawda powoli - aby to zauważyć, trzeba poczekać przynajmniej kilka 
godzin. O odkryciu należy n at y ch m i a s t zawiadomić Sekcję Obs. 
PTMA Warszawa, AL Ujazdowskie 4, lub najbliższe obserwatorium astro
nomiczne. Należy podać: 

l} d okład n i e miejsce na niebie, gdzie zauważono kometę (szkic 
według gwiazd), 

2) jasność komety, 
3) datę i godzinq odkrycia, 
4) imię, nazwis.ko i adres odkrywcy. 
Pożyteczne jest podać: 
l) dane o instrumencie użytym do obserwacji, 
2) kierunek ruchu komety. 
Do szukania komet najlepiej nadają się instrumenty o dużych śred

nicach obiektywów i małych powiększeniach (najlepiej rzędu d: 0,7 =g, 
gdzie d -średnica obiektywu w cm. a g - powiększenie; mamy wtedy 
największą światłosiłę i najłatwiej możemy dojrzeć słabo świecące 
obiekty mgławicowe). Bardzo dobrze do szukania komet nadaje się tele-
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skop zwierciadłowy, krótkoogniskowy z mało powiększającym szeroko
kątnym okularem. Bardzo pożądane jest, aby instrument miał jak naj
większe pole widzenia. Najlepiej obserwować w pogodne bezksiężycowe 
noce (szczególnie niebo zachodnie - wieczorem, a wschodnie - rano, 
Obserwacjom sprzyja przejrzystość atmosfery i ciemne tło nieba, a więc 
najlepiej prowadzić je na wsi, albo w górach Im lepsze mamy warunki 

lepszy instrument, tym większe prawdopodobieństwo odkrycia. 
Pomyślnych łowów! 

A. Marks 
Sekcja Obs. PTMA W-wa 

Gwiazdy zmienne 
We wrześniu przypada kolejna seria dogodnych do obserwacji mini

mów gwiazdy zaćmieniowej AR Lacertae. O gwieżdzie tej pisaliśmy już 
w ubiegłym roku ("Urania" 1955, nr 9, strona 272) i zamieściliśmy nawet 
mapkę jej okolicy. Ponieważ jednak mapka ta była bardzo żle reprodu
kowana i wielu obserwatorów skarżyło się na nią, zamieszczamy ją po 
raz drugi. Momenty minimów AR Lac podane są przy końcu działu. 
Gwiazdę tę należy obserwować 4,5 godzmy przed i po przewidywanym 
momencie minimum. Przy poszukiwaniu tej gwiazdy na niebie będziemy 
mogli zapoznać się przy okazji z mało znanym gwiazdozbiorem Ja
szczurki (Lacerta). 

a 

• 

.. ;8~ 
• 

Lat:erta 

c ••• . o . o- 6m08 
Alhac ó- tJ. 32 o 

L - 6.67 • (} .. 
c/ • .. . a- l . 12 

•• e- 7.83 e • 
• . 

Rys. l. Mapka okolicy gwiazdy zmiennej AR Lac. 
Z innych gwiazd zaćmieniowych mamy do obserwacji: stale widoczn'! 

nad horyzontem RZ Cas oraz ~ Per (Algola), ~ Lyr, U Oph i V 822 Aql. 
Efemerydy tych gwiazd podane są przy końcu działu. Dla gwiazdy V 822 
Aql, jak już wspominaliśmy, nie można na razie podać dostatecznie do
k.uuL>cJ e ... cmetyuy. \..xw1azaę tę nalezy wobec tego obserwować jak naj
częściej, nawet kilka razy w ciągu w ieczoru. 
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Dobrze widocznym we wrześniu gwiazdozbiorem jest Pegaz. Charak
terystyczny kształt tego gwiazdozbioru tzw. Kwadrat Pegaza zna za
pewne wielu miłośników nieba. Gwiazdozbiór ten zawiera bardzo cie
kawą jasną gwiazdę zmienną ~ Peg. Znajduje się ona w prawym górnym 
rogu Kwadratu Pegaza. Jest to prawdopodobnie gwiazda pólregularna 
o okresie około 40 dni (wg W. C e s e w i c z a). Zakres zmian blasku wy
nosi 2m4--2ma. Gwiazdę tę można więc bez trudu obserwować gołym 
okiem, mamy: a Her (patrz numer lipcowy "Uralllii"), ~ Cep oraz Q Per. 
z Kwadratu Pegaza. Obserwacje tej gwiazdy byłyby bardzo pożądane. 

Z innych gwiazd półregularnych, które możemy obserwować gołym 
okiem, mamy: a Her (patrz numer lipcowy "Uranii"),~ Cep oraz Q Per. 
Gwiazda o Per jest bardzo ciekawą zmienną, którą polecamy do obser
wacji. p Per znajduje się bardzo blisko Algola i była zaznaczona na 
mapce okolicy Algola podanej w październikowym numerze "Uranii" 
z 1955 r. Do obserwacji należy używać tych samych gwiazd porównaw
czych co przy obserwacjach Algola. 

Oprócz tego mamy do obserwacji jeszcze gwiazdy półregularne g Her 
i X Her oraz cefeidy SU Cas 11 Aql i l'> Cep. 

Poniżej podajemy przewidywane momenty minimów gwiazd zaćmie
niowych na wrzesień (czas środkowo-europejski): 

RZ C as (d = 4h,8) : IX, 2dl9h3Qm, 3d24hQQm, 8dl9hQQm, 9d23h3Qm, 
15d23hQQm, 2ld22h30m, 27d22hQQm. 

AR Lac (d = Sh5) : VIII, 27d24hQQm, 29d23h3Qm, 3ld23hQQm, IX, 
2d22h45m, 4d22h15m, 6d2lh45m, Sd21h3Qm, lOd2lhOQm, 12d2Qh3Qm, 14d2Qhl5m, 
16d2QhQQm 18dl9h3Qm 20d19hQQm 22d1Sh45m 24d1Shl5m 26d1ShQQm 
28dl7h3Qm: 30d17hQQm. ' ' ' ' ' 

~ Lyr: IX, 4d5h, 17d3h, 30d2h. 
U Oph (d= 7h.7): IX, 2d2lh30m, 7d22h3Qm, 19dl6hOOm, 24dl7hOQm, 

29d17h30m 
~Per (d = 9h8) : IX, 4d2h30m, 6d23hl5m, 9d20hl5m, 12dl7hOOm, 27dlhOQm, 

29d22hOQm. 
Andrzej Wróblewski 

Meteory 

We wrześniu promieniują meteory z nast<;pujących radiantów: 

Współrzędne radiantu 
Nazwa roju 

l 
Okres aktywności 

rek t. dek l. 

Aurygidy 5h44ffi + 41° l września 
Teta Cas o !52 + 56 1- 6 września 
Sigma Boo 22 32 -12 2- 7 września 
Fi Cyg 21 00 + 47 3- 7 września 
Kappa Cep 20 32 + 82 9-11 września 
Chi Peg o ·24 + 19 11-21 września 
Wrześ. Perseidy 11 36 +53 16 września 
Gamma Mon 7 20 -5 21 września 
Beta Tri l 52 + 37 20--30 września 
Piscydy o 00 +4 cały wrzesień 
Re And 2 20 + 42 22-23 września 
Epsilon Cas l 56 + 21 24-29 września 

Andrzej Pacholczyk 
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OBSERWACJE 

Od Redakcji 

Z uwagi na to, że dział "Obserwacje" redagowany jest częściowo 

w Warszawie, prosimy wszystkie materiały obserwacyjne przeznaczone 
dla tego działu kierować pod adresem: Sekcja Obserwacyjna PTMA, War
szawa, al. Ujazdowskie 4. 

Nowa wielka plaml). na powierzchni Jowisza 

24 lutego 1956 r. czescy obserwatorzy z Petl'ina (Praha): 
P r i h o d a, H a vel k a i H a i n z odkryli nową wyraźną plamę w ja
:mcj poludniowej strefie zwrotnikowej 'Jowisza (STrZ) 1 . Flama miała 
wygląd podobny do słynnej plamy czerwonej, była jeClnak szara. Według 
pomiarów plama rozciągała się· od 187° dó 222° w długości zenograficznej 
(II systemu), (Przypominam, źe długości zenograficzne liczy się w dwóch 
systema h: Okres obrotu stref Jowisza I systemu wynosi 9h50m30s, zaś 
II systemu 9h55tn41S). W długości zenografjcznej nowa plama była odle
gła o około 100'1 od słynnej plamy cżcrwonej. Według W. L ober i n g a 
czerwona plama miah w dniu 2. XlL 1954 r. współrzc;dne 290°. 2. (II sy
stem). Ruch dzienny czerwonej plamy względem II systemu wynosił 
0°.04. Czerwona plama rozciąga się o b~ cni e w długości zenograficznej 
na 22°, podczas gdy nowa plama - na 35°. 

Podczas obserwacji Jowisza warszawscy obserwatorzy kilkakrotnie 
widzieJ i nową plamę Była ona widoczna bardzo dobrze, chociaż wyda- · 
wała się mniej wyraźna niż plama czerwona. Według niczbyt dokłndPych 
pomiarów kilku rysunków plama rozci<lgab się od 184° do 215° (II sy
stem). 

Nowa plama widoczna jest na trzech rysunkach Jowisza zamieszczo
nych na wkładce wewnątrz numeru. Rysunki te wykonywałem przy po
mocy refraktora Zeissa o średnicy 80 mm Na rysunku z dnia 29. III. 
1956 r., wykonywanym przy powiększeniu 80X, widoczny jest wyraźnie 
,.początek·· plamy (prawa część rysunku). Na rysunku tym widoczne są 
poza tym cienie dwóch księżyców Jowisza. Na rysunku z 30. III. 1956 r. 
widoczny jest "koniec" plamy; jednocześnie z prawej strony widać wyła
niającą się słynną plamę czerwoną. Najlepiej nowa szara plama jest 'Vi
doczna na rysunku z dnia 6. IV. 1956 r , który był wykonany w bardzo 
dobrych warunkach atmosferycznych. Można na nim rozróżnić aż osiem 
ciemnych stref Jowisza. 

Charakterystyczne dla omawianego okresu było pojawianie się ja
snych plam w południowej umiarkowanej strefie Jowisza (STZ). Flamy 
takie były kilkakrotnie zauważone przez obserwatorów warszawskich. 
Jedna z takich plam jest widoczna na rysunku z dnia 6. IV. Ma ona tę 
samą długość zenograficzną co plama szara. Bardzo charakterystyczne 
były także występy i nierówności ciemnego północnego pasa równiko
wego (NEB). 

Nie wiadomo jeszcze, czy nowa szara plama będzie utworem równie 
trwałym jak plama czerwona, która jest obserwowana na powierzchni 

1) Oznaczenie pasów 1 stref Jowisza było omawiane w "Uranii", 1953 r., nr 11, 
str. 339. 
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J owisza od 1664 r. Odkrycie czeskich astronąmów jest jednak dowodem , 
ile można jeszcze zrobić przy obserwacj ach planet małymi lunetam i. 

Andrzej W róblewski 

Teleskop Newtona o średnicy 12 cm konstrukcji T. Szufy 

W początku lipca 1955 r . ukończyłem montaż teleskopu Newtona 
o średnicy zwierciadła 120 mm i ogniskowej 1289 mm (TN 12/130). 

Zwierciadło, które jest dokładnie sferyczne (:;Jberacje poszczególnych 
sfer są mniejsze od 1/20 mmh zostało posrebrzone. Uchwycone jest ono 
metalową oprawą, centrowaną 3 śrubami ze sprężynami. Zamiast zwier
ciadełka płaskiego użyłem pryzmatu prostokątnego. 4 okulary dają 
powiqkszenia: 32, 51, 77. 129 razy. Obrazy są zupełnie dobre. 

Tubl' s zwinięty jest z blachy żelaznej i jest zlutowany. Celownik 
9!40 opatrwny jest J,rzyżcm, ktÓry można oświetlać elcktrycwic. · 

Tubus umocowany jest do ciq:ż,kiego montażu p ualaktyczncgo kola
nowego. zaprojektowanego , na wyrost· '. Oble osie, , łożyskowan~ toczni.;. 
są opatrzone zaciskami stycznymi, Oś deklinacyjna posiada śrubq m · 
krometryczną do korekcji Oś godzinna nn przekładnię ślim >ko W'l· Kol 1 

podziałowe (deklinacyjne i godzinne} z noniuszami pozwala.i<l na wy
godne znalezienie wybranego obiektu na podstawie znruomuści .ieg·) 
wsrółrzędnych (z kalendarza lub mapy). C tłv monhż zamocow any jest 
przegubowo do nieruchom t go s lupa kobnowego ·vvykonanego z rury str
lowej i jest korygowany w wysokości i azymucie 4 śrubami. Słup tkwi 
w dwutonowym betonowym .fundamencie. 

Cało§ć mieści się w drewnianym pawilonie 2m na 2m z rozsuwanym 
d<:>chem. Pawilon taki po,iada dla amatorskich obserwacji mnóstwo 
znlct w porównaniu z obrotow4 kopulą. 

Tade11sz Szuja Oświęcim 

ASTRONOMIA W SZI(OLE 

Kilka tematów do ćwiczeń z uc;:niami 

Nauczyciel wykładający astronomię w X I klasie szkoły ogólnokształ
cacej napotyka wielkie trudności , przede wszystkim wskutek zupełnego 
niemal braku pomocy szkolnych w tym zakresie. Aby ułatwić nieco pracę 
nauczycielowi, podajemy tematy kilkunastu ćwiczeil praktycznych, kt<'>re 
pn:erabiać mo7 na z uczniami w ciągu całego roku. Cwiczenia zostały 
ut::zcrcli,'vwane w kolei rosnących trudności, a więc 6 pierwszych ćwiczeń 
wymaga co najmn iej posiadania mapy lub atlasu nieba, dwa dalsze wy
magajtj użycia lornetki polowej, wreszcie 6 ostatnich pomyślano dla szkół 
posiadaj ących h oryzontaln ie ustawwną lunetę. Poniewa~ nie ma u nas 
szkół, które by posiadały lunety ustawione paralaktycznie (l11b ilos ·~ ich 
j est znikoma), więc odnośnych ćwiczc1't n ic p odajemy tu w cale. 

l ) Za pomocą atlasu lub m apy n ieb a (najlepiej wydanej przez P TMA 
Ob,-otowej Mapy Nieba Gwiaździs tego 1) , u stawionej n a dany w ieczór i go
dzinę obserwacji, odszukać najważniejsze gwiazdozbiory widoczne na nie
bie, wychodząc od Wielkiego Wozu (Wielkiej Niedźwiedzicy) i Gwiazdy 
Polarnej. W wyszukanych gwiazdozbiorach naJeży porównać gwiazrly mię-

1 ) J. P a g a c z e w ski i Z. S z por; Obrotowa Mapa Nieba Gwiaź
d zistego. Zatwierdzone do użytku jako pomoc szkolna polecona przez 
Min. Oświaty, pismem nr BPS-I-5032/51. - Cena 9 zł. 
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dzy sobą pod względem jasności, identyfikując naJpierw najjaśniejsze, 
potem l, 2, 3 wielkości. Takie ćwiczenie należy powtórzyć przynajmniej 
raz na kwartał. 

2) Odręczne (bez pomocy mapy) szkicowanie dowolnego, łatwego do 
wyróżnienia gwiazdozbioru (np. Wielkiej Niedźwiedzicy, Kasjopei, Woź
nicy albo Oriona) z gwiazdami do 4. wielkości włącznie. Na rysunku 
należy podać ocenioną jasność gwiazd (w wielkościach gwiazdowych). 
Szczególnie należy zwracać uwagę na właściwe oddanie wzajemnych od
ległc~ci • kątów między kierunkami ku gwiazdom. Po ukończ3(l.IU rysunh·u 
nan;f'ść na niego na·.wy oraz wielkości poszczególnych gwiazd według 
atlasu lub mapy nieba, porównując dokładnie z ocenionymi. 

3) Wyznaczenie ruchu Księżyca na niebie. Wyszukać gwiazdozbiór, 
w którym znajduje się Księżyc i zidentyfikować z mapą jaśniejsze jego 
gwiazdy, zwłaszcza znajdujące się w najbliższym sąsiedztwie Księżyca. 
Ocenić ich odległość w stopniach i ocenić kierunek ku nim względem 
Księżyca. To samo powtórzyć kilkakrotnie w ciągu wieczora i w na
stępnych kilku wieczorach. Sporządzić na kalce kopię z mapy tej oko
licy nieba i wrysować zaobserwowane pozycje Księżyca z podaniem faz 
lub nanieść je na mapę. 

4) Wyznaczenie położenia planety na niebie. Sposób przeprowadzenia 
ćwiczenia dokładnie jak w zadaniu 3. Powtarzać wielokrotnie w ciągu 
tygodni i miesięcy, wreszcie sporządzić rysunek i wrysować pozorną 
d1'0gę planety wśród gwiazd. 

5) Cwiczenia w wyznaczaniu jasności gwiazd za pomocą metody Arge
landera. Borąc jako gwiazdy porównania dwie gwiazdy o znanej jasno
ści, wyznaczyć za pomocą porównań wzglętinych jasność trz.eciej gwia
zdy, zawartą między jasnościami gwiazd porównawczych 1 ) 

6) Cwiczenia w określaniu wysokości gwiazd. Wysokość gwiazdy mo
żna łatwo ocenić, np. za pomocą linijki z podziałką centymetrową, trzy
manej w wyciągniętej ręce. Zmierzywszy długość ręki łatwo obliczymy, 
jakiemu kątowi odpowiada l, 2, 3, . . . . . 10, 20 cm. Z grubsza biorąc 
pięść (w odległości ramienia) zasłania sobą kąt około 10°, grubość palca-
2o, rozłożona dłoń obejmuje (od końca kciuka do końca małego palca) 
jakieś 22°. Oceny takie należy przeprowadzać dla jakiejś jasnej gwiazdy 
lub planety, najlepiej zaczynając od momentu jej wschodu, przez kilka 
godzin z rzędu. Dla ekonomii czasu można połączyć to ćwiczenie z ćwi
czeniem poprzednim. 

7) Cwiczenia w orientacji szczegółów na powierzchni Księżyca: a) za 
pomocą oka nieuzbrojonego, b) przez lornetkę pryzmatyczną (polową). 
Należy porobić szkice i zapamiętać nazwy najważniejszych obiektów, 
tj. większych mórz, pasm górskich oraz największych gór pierścieniowych 
(kraterów). To samo ćwiczenie przerobić za pomocą lunety. używając jed
nak najmniejszego powiększenia. Porównać wszystkie szkice z mapą po
wierzchni Księżyca i oznaczyć je. 

8) Narysować układ gwiazd np. w gromadzie Plejad, do najsłabszych 
widocznych w lornetce, z zachowaniem właściwych kątów między kie
runkami ku gwiazdom i stosunków odległości. Porównać z mapką lub 
fotografią Plejad. 

9) Cwiczenia w nastawianiu lunety na jaśniejsze gwiazdy wyszukane 
na mapie. 

1) Bliższe szczegóły o metodzie Argelandera znaleźć można w arty
kule R. S z a f ran i e c. Urania, tom XXIII, atr. 183 z r. 1952; por. teł 
amykuł T. M ark s a na str. 213, nr 7 z br. 
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10) Zachowując jak największą ostrożność (zblendować otwór obiek
tywu, zastosować ciemne filtry) narysować większą plamę słoneczną lub 
grupę plam. Obraz Słońca można także uzyskać na ekranie papierowym, 
zasłaniając go np. kartonem od bezpośredno padających promieni. 

11) Obserwacje różnych zjawisk, jak: zaćmień Słońca i Księżyca, księ
życów Jowisza, a także przejść tych ostatnich przed lub za tarczą pla
nety. Czasy tych zjawisk podaje na każdy miesiąc kalendarzyk Uranii. 

Pg. 

ROZRYWKI UMYSŁOWE 

Rozwiązanie logogryfu z numeru majowego .,Uranii' z br.: Andromeda. 
Losowanie nagród dało wynik następujący: B o rońska Jadwiga, Ra
dzymin k /Warszawy; B o i c o Vladimir, Bukareszt; B u c h w a l d Ali
cja, Sieradz; Dorzak JóZJef, Zywiec; Dziembowski Wojciech, 
Znin; Jurkawski Jerzy, Wrocław; Kasza Jan, Ruda Sląska; 
Migdał Jerzy, Putawy; Mucha Stanisław, Kraków; Prusak 
Feliks. Inowrocław; R a u kas E., Tartu, Estońska SRR; S trze
m i e ń ski Jerzy, Kraków. Wszystkim wymienionym administracja 
"Uranii" wysłała nagrody książkowe. 

KALE~~ARZYK ASTRONOMICZNY 
Opracował M. Biellckl. 

WRZESIE~ 1956 ROK. 

Dane o zjawisku gwiazd spadających podajemy w dziale .,Poradnik obserwa
tora" w artykule Meteory, efemerydy gwiazd zmiennych w artykule Gwiazdy 
zmienne. 

Chwile wszystkich zjawisk podano w czasie średnim słonecznym środkowo
E'uropcjsklm, który jest czasem obowiązującym w Polsce. Godziny, minuty i se
kundy czasu oznaczono symbolami h. m. s. Przez 0 i l) rozumiemy rektascensję 
l deklinację, czyli współrzędne równikowe równonocne ciała niebieskiego. 

W kalendarzu styczniowym br. podane są informacje dotyczące poszukiwań 
przez lornetkę lub lunetę planet i planetek niewidocznych gołym okiem. Tam 
również są podane pewne ogólne wyjaśnienia dla obserwacji zjawisk w układzie 
księżyców galileuszowych Jowisza. Opis zjawisk przejścia księżyców na tle tarczy 
Jowisza oraz cleni księżyców po ta~czy .Jowisza jest podany w kalendarzu lu
towym br. Wyjaśnienia dotyczące obserwacji Tytana są podane w kalendarzu 
majowym br. Największe odchylenia (ellongacje) wschodnie Tytana wypadają 

we wrześniu 34:o• oraz 19•-• 

W bie:i;ącym miesiącu przypada wielka opozycja Marsa, oczekiwana 
przez astronomów i miłośników. W ciągu całego miesiąca Mars jest 
W wyjątkowo korzystnych warunkach do obserwacji. Bliższe szczegóły 
o amatorskich obserwacjach Marsa są 'POdane w artykule A. Wróblew
skiego w sierpniowym nurnerze "Uranii". 

ld13h. Zakrycie Wenus przez Księżyc, widoczne w Południowe.j Ame
ryce. Zjawisko bardzo dogodne do obserwacji, gdyż Wenus jest jednocze
śnie w największym odchyleniu zachodnim 46° od Słońca. Aczkolwiek 
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w czasie zakrycia Księżyc i Wenus będą ponad horyzońtem, to jednak 
w Polsce zjawisko nie będzie obserwowalne, gdyż u nas Księżyc minie 
Wenus w bardw niewielkiej odległości po stronie południowej. Należy 
wyszukać na dziennym tle nieba Wenus oraz wąski sierp Księżyca i prze
śledzić złączenie tych ciał niebieskich najlepiej lornetką lub lunetą. 

ld-2d. W drugi-ej połowie nocy można oglądać piękny widok jasnej 
bardzo Jutrzenki oraz nicdaleko niej sierpa Księżyca, wypełnionego świa
tłem popielatym. 

2łilOh W niedogodnych warunkach do obserwacji Księżyc mija Urana 
po stronie południowej w odległości 5°. 

2dl6h. Wenus w złączeniu z Polluksem, gwiazdą l w. gw. Bliźniąt, 
przy czym Wenus jest w oddaleniu 10° na południe. 

4<L-14d Położeni.e stożka światła zodiakalnego bardzo dogodne do ob
serwacji nad ranem, gdyż wznosi się wysoko ponad horyzontem. 

4<111<1. Jowisz jest najbardziej oddalony od Ziemi (około 960 mil. km), 
zaś 4•118h w złączeniu ze Sł01'lcem. 

5r!Oh. Księżyc podczas nowiu mija Jowisza w odległości 6° na po
łudnie. 

6<1-lOtl. Wczesnym wieczorem po zachodzie Słońca znowu można 
obserwować światło popielate Księżyca. 

6<118h. Z powodu nicsprzyjających okoliczności trudne do zaobserwo
wania zjawisko zakrycia Merkurego przez Księżyc, i to tylko w Ameryce 
Południowej. U nas zachodzący Księżyc przesunie się bardzo blisko Mer
kurego po stronie południowej. Obserwacje niemożliwe z powodu blasku 
Słońca. 

7<16h. Mars najbliżej Ziemi (i to wyjątkowo w sprzyjających warun
kach bo tylko w odległości 56,5 mil. km). 

8<15h. Księżyc mija na niebie najpierw Neptuna w odległości pra-
wie 5° na południe. 

lO<lSh. Księżyc mija Saturna w odległości 2° na południe. 
10<12311. Mars w przeciwstawieniu się (opozycji) ze Słońcem. 
13<19h. Merkury nieruchomy w rektascencji u zaś 13<115h w długości 

ekliptycznej f... 
14d7h. Wenus w złączeniu z Uranem. Zjawisko to można wykorzystać 

dla określenia przybliżonego miejsca, gdzie się znajduje Uran. Trzeba 
mianowicie nad ranem (najlepiej właśnie 14ll bm) od jasnej Wenus od
mierzyć około 211 (4 tarcze księżycowe) w kierunku gwiazdy Polarnej 
i w t.vm miejscu poszukiwać Urana - według metody opisanej w ka
lendarzu styczniowym br. 

151116h. Merkury osiąga największą południową szerokość heliocen
tryczną. 

19dl5h. Nieobserwowalne u nas (gdyż ciała niebieskie są pod hory
zontem) złączenie Księżyca z Marsem. 

23d2h35m. Słońce wkracza do znaku Wagi, a więc jego długość eklip
tyczna jest 180°. Na półkuli północnej Ziemi, a zatem i u nas rozpoczyna 
się jesień astronomiczna, na południowej - wiosna. 

24dlOh__26h14h. Podobnie jak 26 maja br. Merkury jest najpierw 
najbliżej Ziemi, później zaś w złączeniu dolnym (między Ziemią i Słoń
cem) ze Słońcem na niebie, przy czym odchylony od Słońca o 2,5° na po
łudnie. 

29d20h. Księżyc mija na niebie Urana w odległości 5,5° od niego na 
południe. 

29d-30d. Drugi raz w miesiącu można nad ranem obserwować sierp 
Księżyca z pozostałą częścią tarczy oświetloną światłem popielatym. 
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l ~ 
lh czasu 

Szczecin 
środk.·europ. 

~ r. czasu l OC l ~ wsch. l zach. 

h m o h m h m 
28 VII I. -l. 10 26 + 9.8 s 4 19 2 

7 IX. +2 II 2 + ó.2 s 21 18 38 
17 IX. +s II 38 + 2.4 s 38 18 14 
27 IX. +9 12 14 -1.5 5 56 17 49 
7 I. +I2 12 50 - 5.4 6 13 17 25 

lh czasu 
c~ 

Warszawa 
Cll .... środk.-europ. 

"(;l Cll 
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b m . o hm hm 
l IX. 7 7 + lQ,l o 14 16 ll II IX. 

• 2 8 7 + 15.9 l 35 16 43 12 
3 9 6 + 11.6 3 o 17 11 13 
4 lO 3 + 6.6 4 25 17 31 14 
5 10 58 + 1.3 5 48 18 o 15 
6 11 53 - 4.1 7 10 18 24 16 
7 12 47 - 9.1 8 29 18 48 17 
8 13 40 -13.4 9 47 19 16 18 
9 14 34 -17.0 10 59 19 50 19 

lO 15 27 -19.5 12 5 20 28 20 

SŁ O NCE 

Poznań Wrocław Gdańsk Kraków Warszawa Rzeszów Białystok 
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KS I ĘZYC 

- l Ih czasu Ih czasu 
Warszawa 

Fazy Księżyca 
Cll środk.·europ. -Cll 

OC l ~ wsch .1 zach. ~ 

h m o hm h m 
16 20 -21.0 13 4 21 15 21 IX. 
17 13 -21.5 13 52 22 7 22 
18 5 -21.0 14 34 23 .S 23 
18 55 -19.5 15 7 - 24 
19 44 -17,2 15 35 o 'i 25 
20 32 -14.2 15 59 lll 26 
2118 -10.6 16 20 2H 27 
22 4 - 6.5 16 39 3 2; 28 
22 50 - 2.1 16 59 43 29 
23 36 + 2.4 17 18 54 lO 
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Warszawa 

OC l ~ wsch. j zach. 

hm o hm hm 
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112 + 11.1 18 3 8 3 
2 3 + 15.0 18 31 9 151 
2 57 + 18.1 1911 lO 26 
3 53 + 20.2 19 57 l l ~ c, 

4 51 + 21.3 20 54 12 35 
5 50 + 21.1 22 2;1 3 2f 
6 50 + 19.6 23 17 14 8 
7 48 + 16.8 - 14 4.3 
8 46 + 13.0 o 37 15 11 

d b m 

Ostatnia kw. VIII. 29 5 13. 
Nów IX. 41957 
Pierw. kw. IX. 12 l 13. 
Pełnia IX. 20 4 19' 
Ostatnia kw. IX. 27 12 25 
Nów X. 4 5 24 

Odległość Księżyca 
od Ziemi 
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Największa 

d b 
IX. 3 5 
IX. 15 6 

Q 
~ 

:;t> 

z 
1-< 

:;t> 

~ 
i CJl 

<O 



• 

Wrzesień 1956 r. 
PLANETY l PLANETKI 

as , Merkury l Wenus l Mars l Jowisz l Saturn l Ur~n l Neptun l Pluton l Ceres -as 
t:l l CI: l ~ l et l ~ l et l ~ --l et l ~ l-et l ~ l et l ~ l et l ll l et l ~ l et l ll 

b m o b m o b m o b m\ o b m o b m o b m 6 h m o b m o 
t YIH. 28 12 3 - 2.3 7 20 +19.0 23 40 - 9.0 10 49 + 8.6 15 40 -17.6 8 28 +19.7 13 48 - 9.3 lO 18 +21.9 l 37 - 4.9 . 

11. 7 12 32 - 7.1 8 l +18.2 23 30 - 9.8 10 57+ 7.7 15 42 -17.7 8 31 +19.5 13 49 - 9.4 10 19 +21.8 134 -5.7 
11.17 12 36 - 8.3 8 44 +16.7 23 19 -10.5 11 s + 6.9 15 45 -17.9 8 33 + 19.4 13 50 - 9.5 10 21 +21.7 l 29 -6.5 
11. 27 12 7 - 3.5 9 28 + 14.4 23 10 -10.7 llB + 6.1 15 48 -18.1 8 34 + 19.3 13 51 - 9.6 10 22 +21.7 l 22 -7.4 
l. 7 11 52+ 1.6 10 12 + 11.3123 s -10.4 11 21 + 5.3 15 51 -18.3 8 361+ 19.2 13 52 - 9.7 10 23 +21.6 114 -8,1 
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KOMUNIKATY KOL P. T. M. A. 
na miesiąc wrzesień 1956 r. 

Ceaa 2 zł 

Prombork - l. Sekretariat Koła czynny we wtorki i piątki w godz. 18-!1, uliee 
Katedralna 21. 
2. Zebrania odbywają się w każdy drugi czwartek miesiąca. 
3. Punkt obserwacyjny z lunetą czynny w każdy pogodny wieczór. 

Gdańsk - Sekretariat Koła czynny w poniedziałki i piątki w godzinach U-11 
w II Zakładzie Fizyki Politechnlkl Gdańskiej , Gdańsk-Wrzeszcz. 

Gliwice - l. Sekretariat Koła czynny w poniedziałki i czwartki w godz. 16-11, 
ul. Puszkina 8/2, I. p . tel. 36-19. 
2. Biblioteka czynna przy Sekretarlac1e. 
3. Pnkazy nieba odbywają się w każdy bezchmurny wieczór po uprzednim 

telefonicznym porozumieniu. Ruda Sląska, ul. Obrońców Stalingradu 28, 
tel. 52-481, ;r, Kasza . 

4. Miesięczne zebrania Sekcji Instrumentalnej odbywają się co miesiąc w każdą 
drugą sobotę, o godz. 17,30 w Stalinogrodzie, Pałac Młodzieży im. B. Bieruta. 

Kraków - 1. Sekretariat Koła czynny codziennie w godz. 9-13 i 16-19, w soboty 
9-13, w lokalu ul. L. Solskiego 30/8, tel. 538-92. 

2. Biblioteka czynna w poniedziałki w godz. 19-19, lokal nr 4, I p . 
Łódź - ul. Traugutta 18, V piętro, pokój 512. 

1. Sekretariat i Biblioteka czynne w ka:!:dy poniedziałek od godz. 17-19. 
2. Pokazy nieba odbywają się na placu przed lokalem Koła w każdy bez

chmurny wieczór. 
Nowy Sąc'T. - Sekretariat Kola czynny codziennie od 16-19 w lokalu Kola, ul. 

;raglellońska 50a, tel. 80-52. 
Poznań - l. Sekretariat Kola czynny we wtorki l czwartki w godz. 17-19 w lo

kalu przy ul. Chełmońskiego l . 
2. Publiczne pokazy nieba odbywają się w każdy pogodny wieczór wtorkowy 

i czwartkowy w parku im. Kasprzaka (przy Palmiarnl) na terenie do
strzegalni P . T. M. A. 

Stalinogród - l. Siedzibą Kola jest Planetarium l Obserwatorium Ludowe -
Chorzów l, skrytka poczt. 10. Tel. 301-49. 

2. W każdą pierwszą sobotę miesiąca - wieczory dyskusyjne w Czytelni Pla
n e tarlum od godz. 18-tej. 

3. W każdą drugą sobotę miesiąca - zebranie Sekcji Instrumentalnej w Czy
telni Planetarium od godz. 18-tej. 

Toruń - 1. Sekretariat i biblioteka Koła czynne są w poniedziałki i czwartki 
w godz. 18-20 oraz w soboty w godz. 17-19, w lokalu Kola przy ul. M. 
Kopernika 17. 

2. Dnia 10 września (poniedziałek) o godz. 18 odbędzie się odczyt prof. ;rana 
Szyca pt. "Planetaria w Polsce". 

Warszawa - l. Dnia 20 września (czwartek) o godz. 19-tej, w Sali Kopernika 
Obs. Astr. U. W. - Al. Ujazdowskie 4, odbędzie się odczyt kand. nauk 
mgra Macieja Bielickiego, pt. " Odwiedziny na Inne planety". 

2. Pokazy nieba odbywają się w bezchmurne wieczory codziennie w godz. 
od 26-22. • 

3. Sekretariat i Sekcje Kola czynne są we wtorki. czwartki i soboty w godz. 
od 18-21, Biblioteka zaś tylko we wtorki od 19-21. 

Wrocław - Zebrania członków Koła w okresie września br., na których będą 
wygłoszone referaty naukowe, odbędą się w dniach 12 i 26 o godz. 19. Szcze
góły co do miejsca zebrań l tematów referatów będą podane w prasie. 
Niezależnie od tego w dniu 19 września odbędzie się w siedzibie Obserwa
torium Wrocławskiego . Seminarium z astronomii ogólnej, które poprowadzi 
mgr P . Rybka. · 

Plyty szklanne na zwierciadła teleskopowe o średnicy 150 mm grubości 30 mm -
w cenie zł 50.- (2 płyty, 50 g tlenku ceru r.lo polerowania zwierciadeł, wraz 
z przesyłką pocztową) oraz 

Tubusy bakelitowe, średnicy 1'10 mm, długości do 2 m, przeciętna wag& od 6 
do 5,50 kg - w cenie 40 .- zł za l kg plus koszty przesyłki zł 12.- - rozpro
wadza między członków T-wa Zarząd Główny PTMA i wysyła po otrzymaniu 
wpłaty na konto PKO Nr 4-9-5227. 

Obrotowa mapka nieba, do nastawiania na określony dzień i godzinę, ułatwią 
rozpoznanie gwiazdozbiorów. Do nabycia w biurze Zarządu Głównego PTMA 

w cenie zł 9.- (plus 4.- na koszty przesyłki). 
Odznaki PTMA, dla członków zwyczajnych (emaliowane) w cenie zł 25.- (plus 

4.- zł na koszty przesyłki) or az dla członków kandydatów (oksydowane) 
w cenie 4,50 (bez kosztów przesyłki) są do nabycia w biurze Zarządu Głównego 
PTMA. 
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STEFANIA KOSIEOWA-Wrocław 

ŚWIECENIE NIEBA NOCNEGO 

II. Świecenie atmosfery 

Od 40 lat już wiadomo, że głównym źródłem jasności tła 
nieba nocnego jest świecenie własne górnych warstw atmo
sfery, podobne do jarzenia gazu w rurkach geisslerowskich. 

Studium tego świecenia jest ważne zarówno dla astrono
mów, jak i geofizyków. Dla astronomów z tego względu, że 
świecenie to nakłada się na promieniowanie ciał niebieskich 
niejako je fałszując; geofizykom natomiast daje możność ba
dania stanu górnych warstw atmosfery trudno dostępnych na
wet dla obserwacji sporadycznych, a cóż dopiero dla obserwa
cji ciągłych. 

Około 40 lat temu astmnom angielski S l i p h er, wykonując 
spektralne obserwacje Drogi Mlecznej, dostrzegł w jej widmie 
z i e l o n o - ż ó ł t ą linię emisyjną. Liczne dalsze fotografie 
ujawniły obecność tej linii nie tylko w widmie Drogi Mlecz
nej, ale i we wszystkich innych polach nieba, co uprawniło do 
wyciągnięcia wniosku, że ta linia emisyjna nie jest związana 
z Drogą Mleczną, lecz z t ł e m n i e b a. Późniejsze żaś po
miary doprowadziły do zidentyfikowania jej ze znaną zieloną 
linią, niewiadomego wówczas jeszcze pochodzenia, występu
jącą stale w widmach zórz polarnych. 

Odkrycie S l i p h e r a stanowiło tym większą niespo
dziankę, że zostało dokonane w szerokości geograficznej 35°, 
~dzie zórz polarnych dotychczas nie widywano. Pobudziło 
ono do poszukiwań w pozostałych częściach widma i okazało 
się, że widmo nieba nocnego zawiera nie tylko linię zieloną, 
ale poza tym także inne linie i pasma emisyjne wzdłuż całego 
widma. 
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Bardzo małe natężenie świecenia nieba nocnego sprawia, że 
jego analiza widmowa jest utrudniona. Nie można tu bowiem 
stosować spektrografów o dużej dyspersji, ponieważ przy sil
nym rozciągnięciu widmo to w ogóle zanika. W widmach zaś 
o dyspersji małej, do jakiej trzeba się z konieczności ograni
czyć, linie i pasma emisyjne sąsiadujące ze sobą zlewają się 
razem i identyfikowanie oraz badanie ich własności jest sprawą 
niełatwą. Dyspersja widm stosowana na ogół w tych badaniach 
wynosi kilkaset angstremów na milimetr, szerokość zaś linii 
bywa rzędu l A. 

Mała j8.sność świecenia nastręcza jeszcze inne trudności, 
.m. i. bardzo długie ekspozycje, często rzędu 100 godzin. 

Pomimo dużych trudności zdołano już jednak nagromadzić 
~pory materiał obserwacyjny, a liczba linii odkrytych w wid
mach świecenia nieba nocnego sięga chyba tysięcy. "Odkry
tych" nie oznacza jednak "zidentyfikowanych". Jak dotych
czas, żadnych wątpliwości nie budzi pochodzenie zaledwie 
kilku linii widmowych świecenia atmosfery. Są to: 

linie tlenu atomowego O 5577 A, 6300 A, 6364 A, 
dublet sodu atomowego Na 5893 A, 
pasma tlenu molekularnego o~ . 
pasma hydroksylu OH. 

Pasma hydroksylu o długości fali 6560 A i 10440 A stano
wią najjaśniejszą emisję z całego widma świecenia atmosfery. 

Już pierwsza odkryta linia 5577 A przyczyniła spektrosko
pii bardzo wiele kłopotu. Od chwili odkrycia do zidentyfiko
wania upłynęło aż 20 lat. Powstawały różne teorie; przypisu
jące pochodzenie tej linii to kryształkom azotu, to argonowi, 
a nawet nieznanemu hipotetycznemu pierwiastkowi "geoco
ronium". Teorie te upadły jednak wobec braku potwierdzenia 
w badaniach laboratoryjnych. Dopiero M c L e n n a n o w i 
i S h rum o w i w Toronto udało się laboratoryjnie wpaść 
na właściwą drogę i wykazać, że linię tę emitują atomy tlenu. 
Odkrycia tego dokonali oni pobudzając do świecenia wyłado
waniami elektrycznymi mieszaninę gazów, której starali się 
nadać skład . możliwie najbardziej zbliżony do składu górnej 
atmosfery. Jedna z mieszanin, jaką badali w swoich ekspery
mentach, zawierała oprócz tlenu dość pokaźną ilość helu 
i wówczas to pojawiła się w widmie zielona linia tlenu ato
mowego, laboratoryjnie dotychczas nieosiągalna. Dalsze bada
nia wykazały, że występuje ona również przy wprowadzeniu 
do tlenu innych gazów szlachetnych, jak argonu czy neonu, 
i że od wielkości domieszki tych gazów zależy jej natężenie. 

Ażeby zrozumieć, . dlaczego tak trudno było uzyskać labo-
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ratoryjnie zieloną linię tlenu występującą stale w widmach 
górnej atmosfery, musimy sobie zdać sprawę z wielkiej róż
nicy między warunkami w rurce laboratoryjnej a warunkami 
w górnej atmosferze, różnicy szczególnie ważnej w przypadku 
przejść wzbronionych, tj. przejść ze stanów energetycznych 
<> bardzo długim czasie życia. 

Przejścia spontaniczne z takich stanów, noszących nazwę 
"metastabilnych", połączone z emisją kwantu świetlnego, są 
:z powodu tego długiego czasu życia utrudnione. Zwykle bowiem 
atom jeszcze przed upływem tego czasu zderzy się z jakąś 
-cząstką i utraci w zderzeniu swoją energię. 

W warunkach laboratoryjnych jest znacznie trudniej 
<> przejścia wzbronione aniżeli w warunkach górnej atmosfery. 
Na dużych wysokościach bowiem ciśnienie jest niskie i zde
rzenia między cząstkami są rzadkie. W rurce laboratoryjnej 
natomiast atomy zderzają się ciągle z otaczającymi cząstkami 
i ścianami, oddając im przy tym swoją energię. Domieszka 
gazów szlachetnych dlatego ułatwia emisję wzbronionej linii 
zielonej tlenu, że gazy te nie pochłaniają energii w zderzeniach 
:z atomami Uenu, przeszkadzają natomiast tym atomom w dyfu
zji ku ścianom rurki, gdzieby utraciły energię nie emitując 
światła. Analiza spektralna świecenia górnych warstw atmosfery 
daje szerokie możliwości badań nad panującymi tam warun
kami. Na jej podstawie możemy wnioskować o składzie che
micznym, o temperaturze, ciśnieniu, stanie energetycznym 
cząstek itp. 

Trzeba jednak liczyć się z tym, że analiza ta nie wyczer
puje wszystkich cech. I tak np. w świeceniu nocnym atmo
sfery nie są w ogóle reprezentowane linie azotu atomowego. 
Nie oznacza to bynajmniej, że nie występuje on w atmosferze 

· górnej, z innych bowiem badań wiadomo, że znajduje się on 
tam nawet w dużych ilościach. Widocznie brak tylko odpo
wiednich warunków do pobudzenia atomów azotu do świece
nia. Przestaniemy się temu dziwić, gdy zważymy, że czas 
życia stanu energetycznego atomów azotu odpowiedzialnego 
:za emisję zielonej linii 5199 A wynosi aż 30 godzin. W tak 
długim czasie nawet . w warunkach górnej atmosfery trudno 
atomowi uniknąć zderzeń. Linia 5199 A występuje natomiast 
w zorzach polarnych i w świeceniu zmrokowym nieba. Za
pewne zjawiskom tym towarzyszą okoliczności bardziej sprzy
jające świeceniu atomów azotu. 

O zmierzchu, po zachodzie i o świcie, przed wschodem 
Słońca, gdy promieniowanie słoneczne oświetla tylko górne 
warstwy atmosfery, pojawiają się w widmie nieba oprócz wy-
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mienionej linii 5199 A także pasma azotu zjonizowanego N2 
charakterystyczne dla zórz polarnych, a silnemu wzmocnie
niu ulegają linie nieba nocnego Na 5893 A, O 6300 A i 6364 A 
oraz OH 6560 A. 

Obecność s o d u w górnej atmosferze jest na razie za
gadką. Dotychczas istnieją tylko nie sprawdzone hipotezy co 
do jego pochodzenia. Przypuszcza się m. i., że pochodzi on 
z cząsteczek soli morskiej (NaCl) unoszonych na duże wyso
kości przez atmosferyczne prądy wstępujące i ulegających 
następnie rozbiciu na sód i chlor wskutek absorpcji ultrafio
letowych promieni słonecznych. Niektórzy widzą źródło sodu 
atmosferycznego w erupcjach wulkanicznych. Istnieją też hi
potezy o pozaziemskim pochodzeniu sodu: ze Słońca, z pyłów 
przestrzeni międzyplanetarnych czy też z meteorów wpada
jących w atmosferę ziemską. Która z teorii jest słuszna, tru
dno na razie rozstrzygnąć. 

Natężenie poszczególnych emiSJI w promieniowaniu noc
nym górnej atmosfery jest zmienne. Można by w nim wy
różnić część spokojną, ulegającą regularnym zmianom dobo
wym i sezonowym, oraz część nieregularną, związaną z aktyw
nością słoneczną i burzami geomagnetycznymi. 

Według dzisiejszego stanu wiedzy nie ulega już wątpliwo
ści, że pierwotnym źródłem nocnej i zmrokowej emisji atmo
sfery górnej jest Słoń c e. 

Świecenie bardziej regularne wywołane jest najprawdopo
dobniej działaniem ultrafioletowego promieniowania słonecz
nego. Energia tego promieniowania, magazynowana w ciągu 
dnia dzięki jonizacji i dysocjacji cząstek powietrza przy 
absorpcji tego promieniowania, wyzwala się w nocy w postaci 
światła dzięki ponownemu łączeniu się cząstek. W świeceniu 
zmrokowym główną rolę gra przypuszczalnie bezpośrednie po
budzenie przez promieniowanie słoneczne stanów energetycz
nych odpowiedzialnych za emisję. W dzień istnieje ono oczy
wiście także, ale wynikające zeń świecenie ginie w powodzi 
światła rozproszonego. 

Fluktuacje nieregularne w świeceniu nieba, zlokalizowane 
najczęściej w plamach jaśniejszych od tła nieba, wywołane są 
prawdopodobnie bombardowaniem górnej atmosfery przez na
Jadowane cząstki wyrzucane ze Słońca, działające na atomy 
i drobiny powietrza w podobny sposób jak promieniowanie ultra
fioletowe. To słoneczne promieniowanie korpuskularne zwią
zane jest z aktywnością Słońca i tym zapewne można tłuma
czyć korelację między zmianami nieregularnymi w świeceniu 
atmosfery a aktywnością słoneczną. 



URANIA 265 

ROMAN JANICZEK- Chorzów 

PLANETARIUM i OBSERWATORIUM ASRTRONOMICZNE 
im. MIKOŁAJA KOPERNIKA W CHORZOWIE 

Idea powstania 

Zarząd Główny Folskiego Towarzystwa Miłośników Astro
nomii już w roku 1949 powziął myśl budowy ludowych obser
watoriów astronomicznych, położonych w różnych miastach 
naszego kraju. Zadaniem ich byłoby demonstrowanie ciekawych 
obiektów astronomicznych nie tylko coraz liczniejszym rzeszom 
miłośników astronomii skupionych w PTMA, lecz również ogó
łowi naszego społeczeństwa. 

Pierwsze takie obserwatorium pod nazwą "Ludowe Obser
watorium Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika" miało stanąć 
pod kopcem Kościuszki w Krakowie. 

W roku 1951 we Wrocławiu uruchomiono małe Planeta
rium Zeissowskie zmontowane i skompletowane przez prezesa 
Koła PTMA inż. C z e ty r b ok a. Wtedy ugruntowała się 
myśl, by ważniejsze ludowe obserwatoria astronomiczne 
wzbogacić przez łączenie ich z planetariami. Prezes Zarządu 
Głównego, inż. W. Ku c h ar ski wszc:z;ął starania o sprowa
dzenie z Jeny (NRD) czterech aparatur dla zainstalowania ich 
w Krakowie, Warszawie, Poznaniu i Białymstoku. 

Realizacj_a budowy pierwszego Planetarium i Obserwato
rium w Krakowie natrafiała jednak na różne trudności. Zde
cydowano więc urządzić tymczasowo Ludowe Obserwatorium 
Astronomiczne na wzgórzu Wawelskim od strony Placu Ber
nardyńskiego. 

NadsZJedł rok 1953 uznany przez Światową Radę Obrońców 
Pokoju, jako rok Kopernikowski. 

Wtedy na Śląsku powstała myśl, by na najwyższym punk
cie okolicy we wspaniałym, budującym się wtedy Wojewódz
kim Parku Kultury i Wypoczynku, położonym między Stali
nogrodem a Chorzowem zbudować pierwsze w Polsce duże 
planetarium. Zdecydowano, że równocześnie mieścić się tu bę
dzie Obserwatorium Astronomiczne dostępne dla szerokiej pu
bliczności. 

Realizacja 

Jesienią roku 1953 rozpoczęła się realizacja budowy na 
podstawie pięknego projektu krakowskiego architekta inż. 
Zdzisława S o l a wy. Planetarium położone jest na terenie 
górniczym. Władze górnicze zgodziły się na częściowe tylko 
zabezpieczenie budynku przez rezygnację z eksploatacji jedy-
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nie płyciej leżących warstw węgla. Stąd wynikła konieczność 
budowy specjalnego typu fundamentowania. Dla kopuły pla
netarium zbudowano oddzielny fundament w postaci żelbe
towej skrzyni, gwarantującej pełne zabezpieczenie w wy
padku ruchów terenu. Również zupełnie oddzielny fundament 
otrzymał słup podpierający refraktor. Resztę budynku potrak
towano jako zwykły parterowy obiekt, nie wymagający zbyt
nich zabezpieczeń . Prace projektowe oparto na ekspertyzach 
prof. dra inż. F . Wasilkowskiego, prof. dra inż. W. 
Budryka i prof. inż. W. Pogany'ego. 

Projekty konstrukcyjne i obliczenia statyczne wykonali ~ 
mgr inż. T. B o c h e ń ski oraz mgr inż. Z. T o m b i ń s k L 
Wykonawstwo budowy zostało zlecone Stalinogrodzkiemu 
Przemysłowemu Zjednoczeniu Budowlanemu. Siatka stalowa 
pod żelbetową kopułę planetarium podtrzymująca płócienny 
ekran została wykonana przez Wyższą Szkołę Inżynierską 
w Częstochowie. Obrotowa kopuła Obserwatorium wykonana 
została w konstrukcji stalowej przez Chrzanowskie Zakłady 
Przemysłu Terenowego. 

Organizację instytucji, jej uruchomienie (oraz później dal
sze prowadzenie działu naukowo-pedagogicznego) zostało po
wierzone autorowi tego artykułu przez Ministerstwo Oświaty 
jako zwierzchnią władzę. Wyposażenie w aparaturę naukową 
oparto na ekspertyzach prof. dra Jana G a d o m ski e g o 
oraz prof. dra Stefana P i o t r o w ski e g o z Warszawy. 

Specjalne nasilenie prac budowlanych i wykończeniowych 
miało miejsce w drugiej połowie roku 1955 tuż przed uroczy
stym otwarciem planetarium, które odbyło się dnia 4 grudnia 
tegoż roku. Od tego czasu planetarium jest stale czynne (z wy
jątkiem poniedziałków) dając codziennie 2- 4 seansów. Do 
końca maja 1956 r . w seansach planetarium wzięło udział łącz
nie około 100 000 osób. Obserwatorium Astronomiczne zostało 
udostępnione publiczności w ciągu kwietnia 1956 roku. 

Piękny budynek planetarium i obserwatorium góruje nad 
okolicą . Ogólna kubatura budynku wynosi 19 000 m 3. Szczyt 
kopuły planetarium posiada rzędną 343 metry nad poziom 
morza. Orientacyjne współrzędne geograficzne wynoszą : dłu
gość 18° 59', szerokość 50° 17'. 

Wyposażenie 

Budynek wykończony jest pięknie. Po wielkich marmuro
wych schodach wkrac~y do okrągłego hallu, skąd schodami 
dostajemy się do foyer, biegnącego dokoła sali planetarium. 
Z hallu możemy też przejść do pierścieniowego korytarza czę-
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ści parterowej budynku. Okna po wewnętrznej stronie uka
zują okrągły dziedziniec o średnicy 33 m, który jest wielkim 
zegarem słonecznym o 9-metrowej wskazówce. Ten najwięk
szy zegar w Europie skonstruował dr Tadeusz P r z y p k o w s k i 
z Jędrzejowa. Po zewnętrznej stronie korytarza s!i':ereg drzwi 
prowadzi do różnych pomieszczeń. Tu mieszczą się : bogata 
biblioteka zawierająca wiele dzieł po prof. T. B a n a c h i e
wic z u, pięknie urządzona czytelnia, reprezentacyjna sala 
konferencyjna, pracownie na1,.1.kowe, pokoje administracyjno
biurowe, mieszkania i pokoje służbowe i wreszcie efektowne 
wejście, gdzie poprzez specjalny mały hall i potem w górę 
schodami dostajemy się do obserwatorium oraz na taras le
żący nad parterową częścią budynku. 

Tak wykończenie wnętrz, jak i umeblowanie kierowane 
było bardzo pieczołowicie przez architektów. Stąd estetyczne 
wrażenia są bardzo dodatnie. 

W wielkiej sali planetarium płócienny ekran, średnicy 23 m , 
zakończony jest od dołu piękną świetlną panoramą Sląska, tak 
jak ona rzeczywiście przedstawia się ze wzgórza, na którym 
stoi budynek. W środku sali znajduje się aparatura wykonana 
przez Zakłady Zeissa. Układy optyczne, automatyka, budowa 
pulpitu i urządzeń sterujących są wykonane najbardziej nowo
cześnie. 

Przy pomocy tej aparatury można pokazać: gwiazdy całej 
sfery niebieskiej do 6,5 wielkości, południk niebieski, równik 
niebieski i ekliptykę z nazwami miesięcy, ruch dzienny sfery 
niebieskiej, ruch Słońca, Księżyca i 5-ciu jasnych planet na 
sferze niebieskiej, zmianę nachylenia osi świata, ruch prece
syjny, nazwy gwiazdozbiorów, obrazy niektórych gwiazdozbio
rów, gwiazdy spadające, obraz układu słonecznego oglądanego 
z odległości 1,4 miliarda kilometrów, niektóre gwiazdy zmienne, 
paralaktyczny ruch Syriusza. Prócz tego zamówiono dodatkowo 
i winny nadejść w najbliższych miesiącach rzutniki dla zać_, 
mień Słońca i Księżyca oraz dla komety Donati'ego. 

Planetarium wyposażone jest też w nieznaczną na razie ilość 
przeźroczy, które rzutowane na płócienny ekran, wzbogacają 
treść prowadzonych prelekcji. W najbliższym czasie zostanie 
zainstalowana aparatura kinowa normalnotaśmowa dla demon
strowania filmów naukowych. W kopule obserwatorium znaj
duje się duży refraktor Zeissowski o średnicy obiektywu 300 mm 
i ogniskowej 4500 mm wyposażony w szereg okularów o dłu
gościach ogniskowych 1.00, 63, 40, 25, 16, 10 i 6 mm; możemy 
więc uzyskiwać powiększenia 45, 72, 112, 180, 280, 450 i 750 
razy . Prócz tego obserwatorium posiada - również z Zakła-
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dów Zeissa - trzy niewielkie refraktory o średnicy obiektywu 
80 mm, ogniskowej 1200 mm i okularach o ogniskowych 40, 
16 i 10 mm, czyli o powiększeniach 30, 75 i 120 razy. W naj
bliższym czasie ma jeszcze nadejść podwójny astrograf z obiek
tywami o 20 ctn średnicy. 

Światła i cienie 

Gdyby zbudowane planetarium i obserwatorium było u nas 
pierwszym i ostatnim może można byłoby poprzestać na wylicze
niu wspaniałości budynku i bogactwa wyposażenia. Jednakże ma
my nadzieję, że z czasem niejeden podobny gmach stanie na 
naszych ziemiach. Za parę lat na przykład stanie planetarium 
i obserwatorium w Warszawie. I dlatego popatrzmy też na od
wrotną stronę medalu. Po światłach zobaczymy cienie. Tu 
należałoby od razu w dużym stopniu rozgrzeszyć projektantów, 
gdyż wobec braku wyraźnych decyzji co do obserwatorium, 
wobec pośpiechu budowy oraz pewnych tendencji oszczędno
ściowych sam budynek nie mógł lepiej wypaść. Cienie - cho
ciaż jest ich wiele - nie decydują o ogólnych wartościach 
instytucji., jako pięknej i bogatej placówki. 

A więc : ciasnota pomieszczeń. Tak pokoje biurowe, jak 
czytelnia i pomieszczenia mieszkalne zostały zaprojektowane 
według normatywów, które w reprezentacyjnym budynku 
mogły nie mieć zastosowania. 

Część parterowa jest podpiwniczona, pomieszczenia te jed
nak zostały od razu zbudowane, jako nieużytkowe, za płytko 
bowiem położono stopy fundamentowe, przy czym z piwnic nie 
usunięto ziemi. Ponieważ ze względów architektonicznych nale
żało usytuować kopułę planetarium oraz reprezentacyjne schody 
od strony południowej, więc drugie wejście do części mieszkal
nej połączonej z garażem dla samochodu zostało umieszczone 
po stronie północnej. Stąd mieszkania usytuowano od północy 
i północnego wschodu. Natomiast biura wypadły od strony 
południowej. Kotłownia opalana gazem umieszczona została 
pod pokojami mieszkalnymi astronoma. 

W tak reprezentacyjnym, nowowybudowanym gmachu 
istnieje tylko jedna sala mogąca pomieścić większą ilość osób, 
tj. główna sala planetarium z pomieszczeniami dla 400 osób. 
Największe następne pomieszczenie - pomijając hall średnicy 
7 m- to czytelnia, gdzie przewidziane jest miejsce maksimum 
dla 50 osób. Brak jakiejkolwiek sali, gdzie mogłyby odbywać 
się odczyty i dyskusje przy obecności ·100 lub 200 osób. Przy 
wejściu brak przedsionka kasowego. Kasa znajduje się we
wnątrz hallu, skąd równocześnie można bezpośrednio przejść 
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do obu szatni, do palarni, do toalet poprzez drzwi wahadłowe 
do korytarza prowadzącego do wszystkich pomieszczeń na 
parterze i schodami do góry do sali planetarium. Utrzymanie 
porządku i kontroli jest wobec tego poważnym zagadnieniem. 

Na tarasie, gdzie mają się odbywać pokazy nieba przez 
małe lunety, brak odpowiedniego pomieszczenia dla ich prze
chowywama. vV h.vł'u ".; or..;serwatorium przy tak duzym 
instrumencie, gdzie może znaleźć się stosunkowo znaczna ilość 
ludzi, należało zastosować ruchomą podłogę. 

Osobnym i bardzo ciekawym zagadnieniem jest zasłonięcie 
nieba dla głównej lunety od strony południowo-zachodniej 
przez kopułę planetarium. Odległość środka kopuły planeta
rium od osi lunety wynosi 48 metrów; promień kuli kopuły 
12,50 m. Horyzont lunety leży około 2,0 m niżej niż środek 
kopuły, stąd uzyskujemy zasłonięcie nieba po stronie południo
wo-zachodniej do wysokości 17 ,5°. Ciekawe, ile jest w świecie 
nowozbudowanych obserwatoriów astronomicznych, które do
browolnie zasłaniałyby sobie południowe części nieba ? Nie 
chcemy tu analizować ani możliwości obserwacii obiektów 
niebieskich tuż nad horyzontem, ani specyfiki Śląska, lecz 
wydaje się, że może zajść okoliczność, że dobrze byłoby akurat 
w tym kierunku, gdzie przeszkadza teraz kopuła planetarium, 
dokonać obserwacji. 

A czyż nie jest też ciekawe usytuowanie ogromnego zegara 
słonecznego na podwórzu? Zegar ten ,.chodzi" tylko przy sto
sunkowo wysokim położeniu Słońca na niebie, gdyż przy ni·· 
skim położeniu Słońca dziedziniec leży w cieniu. 

Przed gmachem planetarium stanął kolosalny, masywny, 
wysoki na 5 m pomnik Kopernika, który według zgodnej opi
nii artystów jest udany i zharmonizowany z budynkiem. W imię 
prawdy trzeba jednak powiedzieć, że znaczniejsza ilość nie 
artystów i nie fachowców wypowiada się bardzo rozmaicie 
o pomniku. Skończymy na tym, pomijając już drobniejsze 
usterki budowy przysłowiem "nie ma róży bez kolców". 

Wnioski 

Najważniejszy wniosek ogólnej natury jest ten, by przyszły 
użytkownik zawsze wcześniej wchodził we wszelkie problemy 
budowy i nie pozostawiał wolnej ręki architektom, którzy 
lubią rozstrzygać stopień ważności zagadnień, stawiając swój 
punkt widzenia estetyki na pierwszym miejscu. 

Następny wniosek, że jeśli buduje się instytucję pierwszą 
w kraju, to warto by przedtem zobaczyć parę podobnych, istnie
jących już w świecie. 

i 
l 
l 
l 

: 

l 

l 

i 
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Autor nmleJszego artykułu w ciągu stycznia br. odwiedził 
moskiewskie planetarium. Opisane ono jest wyczerpująco 
w "Uranii" nr 12 (1955). Gdy widzimy wielostronność prowa
dzonych tam prac, pięknie urządzony niewielki ogród-park 
astronomiczny, pełny realistycznych pomników sławnych astro
nomów, małych lunet różnych typów oraz różnych urządzeń 
i pomocy astronomicznych, nieodparcie nasuwa się wniosek, 
że dla naszego planetarium należy zbudować drugi pomocniczy 
budynek, gdzie znalazłyby swe pomieszczenia: duży refraktor 
z ruchomą podłogą, dodatkowe sale wykładowe, pracownie 
amatorów astronomii itp. 

W obecnym obserwatorium mógłby znaleźć pomieszczenie 
astrograf. Pewien niewielki obszar parku z istniejącym bu
dynkiem oraz nowym budynkiem pomocniczym należy prze
znaczyć na urządzenie parku astronomicznego z małymi lu
netami oraz rozmaitymi pomocniczymi urządzeniami. 

Wtedy powstanie placówka, gdzie będą istnieć warunki dla 
naprawdę szeroko pomyślanej pracy popularyzacyjno-naukowej, 
gdzie będzie wiele możliwości różnorodnej i wszechstronnej 
pracy. 

JERZY GINTER - Warszawa 

OKO - PRZYRZĄD ASTRONOMICZNY 

II. Recepcja światła 

W poprzedniej części artykułu zastanawialiśmy się nad 
tym, jak układ optyczny oka wytwarza obraz przedmiotów. 
Obecnie zajmiemy się zagadnieniem, w jaki sposób światło 
wywołuje pewne zmiany w organizmie, które odczuwamy jako 
"widzenie" świata otaczającego. 

W siatkówce, która, jak mówiliśmy, wyściela od wewnątrz 
ścianki oka, rozmieszczone są odbiorniki (receptory) wrażeń 
świetlnych (rys. 1). Gdy na siatkówce wytworzymy obraz ja
kiegoś przedmiotu, wtedy różne receptory oświetlone są na 
ogół różnie, co powoduje niejednakowe ich pobudzenie i osta
tecznie - widzenie przedmiotu. 

Pobudzenie receptora wywołuje zmianę potencjału elek
trycznego w połączonym z nim włóknie nerwowym (por. rys. la). 
Przy podziałaniu światłem ilość impulsów na jednostkę czasu 
osiąga szybko pewne maksimum, a później ustala się na nieco 
niższym poziomie. Ponieważ ilość impulsów na iednn<>tke r~~'m 
zależy od reakcji danego receptora na padające światło, możemy 
ustalić charakterystyki poszczególnych receptorów siatkówki, 
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tzn. czułość tych elementów na barwę i intensywność oświe
tlenia 1• 

Receptory oka dzielą się na dwa zasadnicze rodzaje, róż
niące się wyraźnie wyglądem zewnętrznym: pręciki (rys. lb) 
i czopki (rys. lc). 
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a 
Rys. l. a) Przekrój siatkówki oka: 1- na
błonek barwnikowy, 2 - warstwa pręci
ków i czopków, 3 - błona graniczna ze
wnętrzna, 4- warstwa ziarnista zewnc;trz
na, 5 - warstwa Henlego, 6 - warsiwa 
splotowata zewnętrzna, 7 - warstwa 
ziarnista wewnętrzna, - 8 - warstwa splo
towa ta wewnętrzna, 9 - warstwa dw:ych 
komórek zwojowych, 10 - warstwa włó
kien nerwowych, 11 - warstwa graniczna 

wewnętrzna. 

.·: 

3 

b c 

Rys. l. b) Pręcik, 
c) Czopek 

Pręciki działają w ten sposób, że padające światło rozkłada 
zawartą w nich substancję fotochemiczną, purpurę wzrokową. 
Rozkład cząsteczki purpury zapoczątkowuje pewien proces 
fizjologiczny, w wyniku którego zostaje przesłany impuls do 

t Ponieważ pojęcie czułości, zwanej także czułością progową, jest 
Ważne we wszystkich zagadnieniach, związanych z działaniem oka, 
Podamy nieco dokładniejsze jej określenie. Wprowadzamy ją jako od

l 
Wrotność najmniejszego oświetlenia energetycznego, E = J, wywołu-

jącego jeszcze efekt widzenia. 
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mózgu. Rozłożoną cząsteczkę regenerują następnie substancje 
zawarte w krwi. Interesujące będzie może wspomnieć, że w pro
cesie tym potrzebna jest witamina A. Brak jej prowadzi do 
porażenia widzenia pręcikowego, cho11oby zwanej kurzą ślepotą. 

Ponieważ istota procesu fizjologicznego, wywołanego przez 
światło, nie zależy od jego długości fali, pręciki odróżniają 
tylko "jasność" od "ciemności", nie dają natomiast zupełnie 
wrażenia barwy. 

Wśród czopków możemy odróżnić 4 rodzaje receptorów: 
a) "Dominatory", które, jak można przypuszczać, służą po

dobnie jak pręciki do odróżniania różnych natężeń światła. 
Charakterystykę dominatora, czyli zależność jego czułości od 
długości fali światła padającego, przedstawia rys. 2a. 

b) Trz.y rodzaje "modulatorów" o maksimach czułości 
w świetle błękitnym (B), zielonym (G) i czerwonym (R) (rys. 2b). 
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Rys. 2. Charakterystyki widmowe czopków: a) Dominator, b) Modulator 

Można sądzić, że modulatory wytwarzają wrażenia barw. Mia
nowicie: pobudzenie samego modulatora B dawałoby wrażenie 
barwy błękitno-fioletowej, R - barwy czerwonej. Pobudzenie 
natomiast dwóch czy trzech jednocześnie dawałoby wrażenie 
innych barw - np. R i G - barwy żółtej, G i B - zielono
niebieskiej. 

Porównanie czułości pręcików i czopków (traktowanych 
jako zespół) przedstawia rys. 3. Tłumaczy on natychmiast sze
reg często obserwowanych zjawisk: 

l) Pręciki mają na ogół znacznie większą czułość od c~op
ków i właśnie nimi widzimy przy słabych oświetleniach. Dla
tego też w nocy, kiedy nie działają już czopki, nie odróżniamy 
barw, chociaż przy pomocy pręcików odróżniamy różne natę
żenia światła. 
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2) Ponieważ czułość czopków 
w dziedzinie długofalowej wid
ma jest tylko kilka razy mniej
sza od czułości pręcików, więc 
zjawisko widzenia barwy w tym 
obszarze widma wymaga : .... 
oświetlenia niewiele większego ~ to" f-----l-F--v-1-"L 

niż zjawisko widzenia światła. § 
Dlatego też gwiazdy czerwone 10

2 
1---+---/-+---

p 

wydają się "czerwone", a np. 
zielone - tylko "białe". 

3) Dwa przedmioty, czer
300 400 500 600 
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wony i niebieski, mniej więcej Rys. 3. Krzywe czułości pręci-
jednakowo "jasne" przy widze- ków (P) i czopków (C) 
niu czopkowym (dziennym), 
różnią się wyraźnie jasnością przy widzeniu zmrokowym. 
Przedmiot czerwony jest wtedy ciemny, niebieski - znacznie 
jaśniejszy. Zjawisko to nosi nazwę zjawiska Purkin i e g o. 

slepa plamka l l iotta tamka 
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Rys. 4. Rozmieszczenie pręcil~ów (P) i czopków (C) w siatkówce oka 
ludzkiego. 

Czopki i pręciki rozmieszczone są niejednakowo. Czopki 
znajdują się przede wszystkim w centralnej części siatkówki, 
w tzw. żółtej plamce (rys. 4), to znaczy w miejscu, gdzie jest 
wytworzony najdokładniej obraz. Dlatego też w dzień widzimy 
najlepiej patrząc "na wprost". Pręciki rozłożone są inaczej; 
w części środkowej nie ma ich prawie wcale, natomiast jest 
ich najwięcej ok. 5 mm od środka żółtej plamki, co odpowiada 
odległości kątowej ok. 10° od środka pola widzenia. Dlatego 
też słabo widoczne gwiazdy łatwiej można zauważyć patrząc 
nie wprost, ale nieco bokiem. Uwzględnia się to np. przy ba
daniu zasięgu. W tym miejscu, gdzie do wnętrza oka wnika 
nerw wzrokowy, receptorów nie ma zupełnie. Powoduje to 
istnienie obszaru, którym wcale nie widzimy tzw. ślepej plamki. 
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KRONIKA 

Międzynarodowy Rok Geofizyczny 

Maksimum aktywności Słońca było przewidywane na luty 1957 roku. 
Z dotychczasowego jednak przebiegu tej aktywności wydaje się, że 

albo maksimum to wystąpi wcześniej, albo też będzie ono szczególnie 
silne. Tak czy inaczej, prace Międzynarodowego Roku Geofizycznego 
związane z aktywnością Słońca (badania geomagnetyczne, m eteorolo
giczne, badanie zórz polarnych, promieni kosmicznych, prace jonosfe
ryczne, program słoneczny) powinny wyprzedzić rozpoczęcie Roku Geo
fizycznego. 

Zaplanowane przez Danię prace związane z Międzynarodowym Ro
kiem Geoftzycznym skupiać się będą głównie na Grenlandii. Będą tam 
czynne trzy stacje sejsmiczne, z których jedna, położona w szerokości 

geograficznej 8!036' N, będzie najdalej na północ wysuniętą stacją sejs
miczną na świec ie. Istniejące tam już liczne stacje meteorologiczne 
zostaną wyposażone w dodatkową aparaturę, w tym na przykład w ka
mery do badań zórz polarnych. Flanuje się również zakrojone na sze
roką skalę badania jonosfery na drodze radiowej oraz badania absorpcji 
w jonosferze promieniowania radiowego źródeł pozaziemskich. W pra
cach tych Dania współpracować będzie z Szwecją, ZSRR oraz obser
watoriami na Alasce. Duże znaczenie mieć będą również prace glacjo
logiczne tzn. dotyczące lodowców i to zarówno na wybrzeżu jak i we
wnątrz wyspy. Flanowana wyprawa z udziałem francuskich glacjolo
gów będzie jednak mogła prawdopodobnie dojść do skutku dopiero 
w roku 1959. We współpracy z innymi państwami projektowane są 

również prace oceanograficzne. 
Jakkolwiek obszary biegunowe leżą w centrum zainteresowania 

w Międzynarodowym Roku Geofizycznym, to jednak projektuje się 

również badania i w innych strefach globu ziemskiego. Tak na przy
kład Wielka Brytania planuje poważne badania w obszarze równiko
wym w Afryce. Przewiduje się na tym obszarze: badania promieni 
kosmicznych, badania lodowców, szczególnie na górach Kilimandżaro, 

Kenya i Górach Księżycowych , badania sejsmologiczne (bardzo ważne 
ze względu na czynne w tych obszarach wulkany), badania meteoro
logiczne. 

Zgłoszony przez Węgry program badań w Międzynarodowym Roku 
Geofizycznym obejmuje głównie badania jonosfery. Przewiduje się ra
diowe sondowania jonosfery, badania wpływu Słońca na jonosferę 

i badanie wiatrów w jonosferze. 
A. S. 

Międzynarodowa Federacja Astronautyczna 

W skład Międzynarodowej Federacji Astronautycznej wchodzą na
stępujące zrzeszenia astronautyczne (w nawiasach liczba członków): 
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l) Sociedad Argentina Interplanetaria, Argentina (480), - 2) Oster
reichische Gesellschaft ftir Weltraumforschung, Austria (120), - 3) So
ciedad Interplanetaria Brasileira, Brazylia (150), - 4) Sociedad Inter
planetaria Chilena, Chile (50), - 5) Dansk Interplanetarisk Selskab, 
Dania (30), - 6) Association Egyptienne Astronautique, Egipt (56) -
7) Gesellschaft fiir Weltraumforschung, Niemcy (800), - 8) British In
terplanetary Society, Anglia (2628), - 9) Associazione Italiana Razzi, 
Italia (156), - 10) Japanese Astronautical Society, Japonia (218), -
11) Astronouticko Drustvo Jugoslavije, Jugosławia (119). - 12) Neder
landse Vereniging voor Ruimtevaart, Holandia (180). - 13) Norsk Astro
nautisk Forening, Norwegia (55), - 14) Agrupacion Astronautica Es
panola, Hiszpania (69), - 15) Svenska Interplanetariska Sallskapet, 
Szwecja (74), - 16) Schweizerische Astronautische Arbeitsgemeinschaft, 
Szwajcaria (57), - 17) South African Interplanetary Society, Unia 
Południowo-afrykańska (62), - 18) American Rocket Society, USA (3000), 
19) American Astronautical Socieiy, USA (275), - 20) Deutsches Ra
keten- und Raumfahrt-Museum e. V., Niemcy. 

Na Kongres w Kopenhadze w r. 1955 wpłynęły zgłoszenia towa
rzystw astronautyczńych z Francji, Meksyku i Peru. Powstałe nie tak 
dawno Polskie Towarzystwo Astronautyczne liczy 300 członków i zgło

siło już swe uczestnictwo w Federacji oraz wysłanie delegatów na VII 
kongres, który odbędzie się w Rzymie w dniach 17-22 września 

1956 r. Obrady tego kongresu będą się odbywać w nowym wielkim 
budynku kongresowym na 700 osób położonym poza miastem i wypo-
sażonym w nowoczesne urządzenia. J. G. 

Wykrycie radiolinii ciężkiego wodoru 

Astronomowie ZSRR donoszą o wykryciu przez nich linii emisyjnej 
ciężkiego izotopu wodoru, deuteru. Odnośna długość fali radiowej wy
syłana przez deuter wynosi 91,6 cm. Jak wiadomo, jądro deuteru, 
zwane deuteronem, składa się z jednego protonu i jednego neutronu. 

J. G. 
Rękopis .,De Revolutionibus" ofiarowany Polsce 

Po raz czwarty rękopis Kop er n i k a "De Revolutionibus" znalazł 

się w Polsce, tym razem na stałe, jako dar Republiki Czechosłowackiej 
dla Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Przekazanie odbyło się dnia 
11. VII. 1956 r. w Warszawie w sali kolumnowej Urzędu Rady Mini
strów. Akt dedykacyjny podpisali premier ćSR, V. S i r o k y i premier 
PRL, J. Cyrankiewicz. 

Rękopis powstał w Polsce we Fromborku. Przez biskupa chełmiń
skiego T. G i z e g o został przesłany do drukarni w Norymberdze, gdzie 
posłużył jedynie do sporządzenia "corrigenda" pierwszego wydania, 
opartego na odpisie sporządzonym we Fromborku przez J. R e t y k a 
(1514-74). Dzięki tej okoliczności nie przeszedł on przez ręce zecerów 
i zachował się w dobrym stanie. 
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Po 30 latach przywiózł go do Folski Retyk, który przez lat kilka
naście przebywał w Krakowie jako lekarz. Po śmierci Retyka (w Ko
s.r.ycach) rękopis przeszedł w posiadanic V. O t h o n a, jego ucznia. W r 
1609 zakupił go od wdowy po Othonie J. C h r i s t m a n n, dziekan wy
działu sztuk uniwersytetu w Heidelbergu. W r. 1614 kupił go od wdo
wy po Christmannie młody kleryk uniwersytetu heidelberskiego, Jan 
Kom e n s k y (1592-1670). Komensky, jako biskup "Braci Czeskich··. 
osiadł na emigracji w Polsce w Lesznie i przywiózł ze sobą rękopis 

Kopernika. Był to już drugi powrót rękopisu do Polski. 
Około r. 1640 rękopis "De Revolutionibus" przechodzi na własność 

biblioteki hr. N o s t i t z ó w w Pradze i teraz na dwa wieki oddala się 

od Polski. Przepada zresztą i dla kultury, gdyż z powodu zagubienia 
karty tytułowej uległ zapomnieniu. "Odkryty" w r. 1840 przez dra 
K. H c l ar o t a niebawem zostaje wypożyczony do Warszawy przez J. 
B ar a n o w s k i e g o (1800-79), dyrektora obserwatorium warszaw
skiego, który przekłada go na język polski i drukuje w Warszawic 
w r. 1854. Po wykorzystaniu zwraca rękopis do Pragi. 

I znów po 100 latach (15. IX. 1953 r.) rękopis zostaje wypożyczony 
do Folski dla dokonania nowego tłumat:zenia na język polski, jak rów
nież nowego poprawnego wydania po łacinie w pierwotnej czystej wer
sji Kopernika. Jest to już czwarty powrót autografu do Polski, tym 
:razem wobec przekazania go Polsce, na stałe. J. G. 

Meteory na Księżycu 

Obserwacje przelotu meteorów przez rozrzedzoną atmosferę Księ

życa dostarczają cennych informacji odnośnie do budowy i gęstości tei 
a1mosfery. Obserwacje takie są jednak niezwykle żmudne; obserwa
tor musi wpatrywać się godzinami w wybraną część powierzchni Księ
życa. Nic dziwnego, że dotąd zaobserwowano jedynie kilkanaście mete
orów. Obecnie temu zagadnieniu poświęca się więcej uwagi. Dla wy
gody obserwatorów obliczono momenty spotkań Księżyca z kilkoma 
rojami meteorów. Takie "celowane" obserwacje będą prawdopodobnie 
bardziej wydajne. Są już pewne wyniki: 20 kwietnia 1955 r. zaobser
wowano na jasnej(!) części tarczy Księżyca rozbłysk spowodowany 
prawdopodobnie przez meteor z roju Liryd. A. w. 

Dalsze dane o radiowym promieniowaniu Jowisza 

Otrzymano już dalsze dane o radiowym promieniowaniu Jowisza od
krytym w początkach 1955 r. przez B. F. B u r k e g o i K. L. F ran
klin a (patrz "Urania" 1956, str. 18). Promieniowanie radiowe Jowisza 
na fali 13,5 metra składa się z poszczególnych krótkotrwałych błysków. 
Czas trwania błysków jest prawdopodobnie mniejszy od minuty. Ze 
względu na dużą stałą czasową odbiornika (15 sek.) nie udało się stwier
dzić, czy błyski te nie są nałożeniem jeszcze bardziej krótkotrwałych 
(krótszych niż 15 sekund) błysków. Obserwowane natężenie promieniowa-



Widok ogólny Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego im. Mi
kołaja Kopernika w Chorzowie 

(Fot. dr T. Przypkowski) 



30-ccntymetrowy refraktor Planet<~rium i Obserwatorium Astronomicz
nego im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie 

(Fot. c!r T. Przy})kowski) 



Trzy refraktarki o średnicy obiektywu 80 mm dla pokazów nieba 
w Planetarium i Obserwatorium Astronomicznym im. Mikołaja Koper

nika w Chorzowie 
(Fot. dr T. P?·zyphou;ski) 
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nia Jowisza zmienia się z odległością Jowisza od Ziemi, nie jest jednak 
mniejsze od natężenia promieniowania mgławicy "Krab" (5.2X1Q-23 wat 
m-2 herz-1). Próbowano również wykryć promieniowanie o długości fali 
7,8 metra. Próby nie dały jednak pozytywnych wyników. Okazało się, 

że na tej długości fali promieniowanic Jowisza jest co najmniej 15 razy 
słabsze niż promieniowanie mgławicy "Krab". Wydaje się, że Jowisz 
promieniuje tylko fale dłuższe. Zródłem promieniowania są prawdopo
dobnie wyładowania elektryczne w atmosferze Jowisza. Z wyliczeń wy
nika, że np. promieniowanie powstające podczas burz w atmosferze ziem
skiej mogłoby być odebrane na Jowiszu przy pomocy analogicznej apa
ratury odbiorczej. Nie stwierdzono żadnych korelacji między zmianami 
natężenia radiopromieniowania Jowisza a jego obrotem dokoła osi. Po
dobnie wydaje się, że aktywność słoneczna również nie wpływa na na-
tężenie tego promieniowania. A. W. 

Pyłowe satelity Ziemi 

Ziemia nurza się w pyle światła zodiakalnego. Niedawno astronom 
holenderski A. Ja g er wypro\"Vadził stąd ciekawe wnioski. Opierając 

się na współczesnych pracach H. C. van de H u l s t a, H. S i e d e n
t o p f a, E. A h n e r t a, F. L W h i p p l c' a i innych, doszedł do wnio
sku, że pyłków światła zodiakalnego jest w sąsiedztwie ziemi 10 000-
100 000 razy więcej aniżeli meteorów mi<;dzyplanetarnych. "Pyłki zo
diakalne" stanowią zasadniczo samodzielne ciała niebieskie. Obiegają 

Słońce po orbitach kołowych w tym samym kierunku co Ziemia, wsku
tek czego ich prędkości ruchu względem Ziemi są bliskie zera. Nato
miast meteory okrążają Słońce po silnic spłaszczonych elipsach w róż

nych kierunkach, wykazują przeto duże różnice prędkości w odniesie
niu do Ziemi. Stanowi to zasadniczą różnicę pomiędzy pyłkami zodia
kalnymi a meteorami. 

śledźmy dalej wywody Jagera. W odległościach mniejszych od 
4,5X106 km od Ziemi pył zodiakalny jest przez siły grawitacyjne Ziemi 
Lamieniany na jej mikroskopowych satelitów. Rachunek liczbowy wy
kazuje, że np. pył odległy od Ziemi o 4X 106 km zostaje wmanewro
wany w orbitę kołową o promieniu 2,5 X 1oo km, po której okrąża 

Ziemię w okresie rocznym. Podana odległość jest 5 razy większa od 
gtanic sfery aktywności Ziemi, wewnątrz której siła przyciągania bli
skiej małomasywnej Ziemi góruje nad przyciąganiem dalekiego Słońca 
o wielkiej masie. Czynnikiem, który współdziała przy przeróbce pyłu 

zodiakalnego na satelitów Ziemi, je~t ciśnienie promieniowania Słońca 
oparte na efekcie P o y n t i n g-R ober t s o n a. Orbity satelitów py
łowych Ziemi są w odniesieniu do Słońca elipsami o mimośrodach rzędu 
0,01. Gdy satelitą taki w perigeum swej orbity okołosłonecznej zetknie 
się z górnymi warstwami atmosfery ziemskiej, zostaje zahamowany i po
azyna po coraz ciaśniejszych elipsach keplerowskich zbliżać się ku po
wierzchni Ziemi, którą wreszcie osiąga. 
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Ilość materii kosmicznej doprowadzanej tą drogą na Ziemię ocenia 
się na parę tysięcy ton na dobę Jest to l 000 do 10 000 razy więcej, 

niż to, co dają Ziemi meteory międzyplanetarne. Tę osłonę pyłową 

satelitów Ziemi, sięgającą do odległości kilkakrotnie większej, niż odle
głość Księżyca, zapewne wezmą pod uwagę astronauci. Wbite w meta
lowe pancerze rakiet wysokościowych cząstki materii kosmicznej to 
przede wszystkim pyłowe satelity Ziemi. J. G. 

PORADNIK OBSERWATORA 

Gwiazdy zmienne 

Między gwiazdozbiorami Wielkiej Niedźwiedzicy i Woźnicy leży 
mało znany gwiazdozbiór Rysia (Lynx). Najjaśniejsze gwiazdy tego 
gwiazdozbioru są zaledwie 3,5 wielkości gwiazdowej. Spośród nielicz
nych gwiazd zmiennych znanych w tej okolicy nieba najciekawsza jest 
zmienna zaćmieniowa RR Lyn. Poza minimami jasność jej wynosi 5 1~6. 
w minimum głównym spada do BrnO, a w mmimum wtórnym do 5'~8 
(Według W. P. C e s e w i c z a). Okres zmienności wynosi 9d9450. Okres 
ten jest, jak widać, znany z niewielką dokładnością i być może nie 
odpowiada prawdzie. Tak np. według obserwacji minimum głównego 
(1954 r.) wykonanych w Warszawie moment najmniejszego blasku był 

•• 
• 

Rys. l. Okolica gwiazdy zmiennej AR Aur 

• l 

Aur(ga 

• 
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spóźniony w stosunku do efemerydy o 45 minut(!). Ta ciekawa gwiazda 
jest dostępna do obserwacji nawet przez niewielkie lornetki (teatralne) 
i zasługuje na systematyczne obserwacje miłośników. W październiku 
nastąpi dogodna do obserwacji seria minimów RR Lyn. Obserwować 
należy około 5 godzin przed i po przewidywanym momencie minimum 
Do wyznaczenia momentu minimum wystarczą oczywiście również 
obserwacje wykonane w krótszym okresie czasu około minimum. Na 
podstawie serii obserwowanych minimów można wyznaczyć okres 
zmienności z większą dokładnością. 

Inną ciekawą, zmienną zaćmieniową, którą można obserwować w zimie 
jest AR Aur. Normalna jasność tej gwiazdy wynosi 61110, w minimum głów
nym 6m6 a w minimum wtórnym 6'!'5 (według B. W. Ku k a r k i n a 
i P. P: P ar e n a g o). Okres zmienności wyznaczony przez S. K a h o 
wynosi 4<1.13466057. Możliwe jest, że okres tej gwiazdy jest zmienny. 
Wobec prawie jednakowej głębokości obu minimów: głównego i wtór
nego polecamy obserwować oba. Mapki okolic RR Lyn i AR Aur za
mieszczamy poniżej. 

Z innych gwiazd zaćmieniowych możemy obserwować RZ Cas, ~ 
Per, ~ Lyr oraz WW Aur (jest ona zaznaczona na mapce wraz z RT Aur 
w listopadowym numerze Uranii z 1955 r .). Ta ostatnia gwiazda rów
nież ma minimum wtórne prawie tak samo głębokie jak minimum 
główne. Efemerydy gwiazd zaćmieniowych podajemy poniżej (znaczek 
"wt" oznacza minimum wtórne) . 

Oprócz tego należy obserwować wymienione w poprzednim nume
rze gwiazdy półregularne i cefeidy. Można też rozpocząć obserwacje 
dwóch gwiazd długo okresowych o Cet i R And. Według efemerydy 
maksima tych gwiazd przypadną odpowiednio 26. XI i 27. XI, już 
jednak w październiku gwiazdy te będą dostępne do obserwacji przez 
lornetki. 

a jmj 

• b 55 

• . c 56 

• d 5.8 
B - 6 0 

•e •a · . • b 
• . 

•••• d 

o 
•c RR Lyn . . 

Rys. 2. Okolica gwiazdy zmiennej RR Lyn (jasności gwiazd wg Webba) 

Efemerydy gwiiazd zaćmieniowych na październik (czas śr. eur.) 
WW Aur D= 6h.4): X, 1d20h15m, 3d2h45m(wt), 6d21h30m, lld22h30m, 

15d17h30m(wt), 16d23h45m, 20d18h45m(wt), 22d1hOOm, 25d20hOOm(wt), 
27d2h15m, 30d21h10m(wt). 

AR Aur (D=6h.7): X, 17d20hOOm, 21d23hOOm, 26d2h30m. 
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RZ Cas (D=4h.8): X, 3d2Ihi5m, 5d2hOOm, 9d20h45m, Udlh30m, 15d20h15m, 
17dOh451~, 21d19h30m, 23dOhi5m, 27d19hOOm, 28d23h30m. 

RR Lyn (D= l Oh): X, 2d23h45m, 12d22h30m, 22d2Ihi5m. . 
(3 Lyr: X, 12d24h, 25d23h, . 
(3 Per (D = 9h.8): X, 2d18h45m, 17d2h45m, 19d23h30m, 22d2Qh}5m, 25dl7hOQm. 

Andrzej Wróblewski 

Meteory 

Teoretycznie przez radiant rozumiemy punkt przecięcia przedłu
żeń torów meteorów, naniesionych na mapę. Dla poszczególnych par 
meteorów roju radiant jest punktem przecięcia przedłużeń ich torów. 
Jednak w praktyce, na skutek wpływu wielu czynników (m. in. błędów 
w wyznaczaniu torów na mapie, wpływu oporu powietrza na tor me
teoru i in.) radianty poszczególnych par meteorów nie pokrywają się. 
Zatem za rektascensję a i deklinację 11 radiantu roju należy uważać 
odpowiednie średnie wartości rektascensji a;k i deklinacji aik radiantów 
poszczególnych par (i, k) meteorów. Jeżeli ogólną liczbę zarejestrowa
nych na mapie meteorów oznaczymy przez n, to liczba otrzymanych 
przecięć wyniesie 

n( n-l) 
- - -

2 (l) 

Wtedy średnic arytmetyczne wartości rektascensji deklinacji będą· 

a =n{n-1) 

2~11ik 

~- n(n-1) 

(2) 

gdzie sumowanie rozciąga się na wszystkie i, k, lecz każde przecięcie 
liczy się jeden raz. Tak określone wartości a, a można by uważać za 
współrzędne radiantu roju tylko w pewnym idealnym przypadku, mia
nowicie przy równomiernym rozkładzie torów meteorów dokoła ra
diantu. 

W praktyce należałoby średnie arytmetyczne a, a zastąpić odpowie
dnio ważonymi średnimi: 

(3) 

gtk oznacza tu wagę radiantu wyznaczonego z i-tego i k-tego meteoru. 
Ważenie średniej jest konieczne ze wzglc;du na to, że niewielki błąd 
w wyznaczeniu Iderunku meteoru powoduje duże przesunięcie radiantu 
wyznaczonego z torów dwóch meteorów nachylonych pod małym ką
tem tt k, ten sam błąd wyznaczania kierunku w małym tylko stopniu 
wpływa na położenie radiantu, gdy kąt ttu, jest bliski 180°. 

Przy pewnych upraszczających założeniach można wyliczyć, że prze
sunięcie Du, radiantu, spowodowane odchyleniem d liczonym na końcu 
drogi meteoru od właściwego toru (rys. l) i takim samym równoległym 
przesunięciem d meteoru od właściwego toru wyraża si~ wzorem: 

D2tk- +{ q2tC2t + qkC2k + 2qtqkCtCk cos &tk} 
sm &tk • 
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l 

l 

Rys. l. 

gdzie współczynnik C jest funkcją kątowej długości A toru meteoru 
i odległości w początku toru od radiantu (wartości jego daje tablica l) 
q jest oceną dokładności zarejestrowania meteoru np. w trójstopnio
wej skali (l - najwiGksza, 3 - najmniejsza dokładność), {};k jest ką
tem mi<;dzy przedłużeniem torów i-tego i k-tego meteoru. 

Przyjmuje się w rachunku wyrównawczym, że wagi są odwrotnie 
proporcjonalne do kwadratu odchyłek, zatem: 

p 
qik = IPik 

Zwykle bierze się tu współczynnik proporcjonalności równy p = 10d2• 

Tablica II daje wartości czynników cos {};k oraz 10 sin2 {};k potrzebnych 
do wyliczenia wag g;k. Tablice I i II wzięte są z monografii Miroslava 
P l a v c c a: "Meteoricke roje", Praha 1956. W książce tej zaintereso
wani mogą znaleźć wyprowadzenie wzoru (4). 

Streśćmy sposób postępowania przy wyznaczaniu radiantu roju me
teorów metodą przecięć przedłużeń torów. Po naniesieniu torów na 
mapę, wykonaną w rzucie gnomonicznym (np. na atlas nieba z nr 2 1936 
"Uranii") eliminujemy z dalszych rozważań meteory sporadyczne [ko
rzystając m. in. z kryterium A/'I!J: "Urania" 27, 219 (1956)). Tory meteo
rów poprawiamy na aberrację dzienną i refrakcję. Następnie wyzna
czamy rektascensję fl.ik i deklinację bil< punktów przecięcia przedłużeń 
poszczególnych par meteorów. Odczytuiąc z mapy kąty odległości po
czątkf>w torów meteorów od radiantu cjli i długości torów poszczegól
nych meteorów A; znajdujemy w tablicach I i II wartości C i> Ck, 
10.sin2{}ik oraz cosOik. P.o podstawieniu tych wartości do wzorów (4) i (5) 
otrzymujemy wagi poszczególnych punktów przecięcia Oik, po czym z (3) 
znajdujemy rektascensję a. i deklinację ll radiantu grupy lub roju me
teorów. 
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TABLICA I 

Wartości funkcji C(/~,, \}f) 

~ l s o ] o o 150 20° 

100 3.9 3.0 
20 5.7 3.9 3.2 2.9 
30 7.3 4.8 3.7 3.2 
40 8.9 5.5 4.1 3.5 
50 10.1 6.1 4.5 3.7 
60 11.1 6.5 4.8 3.9 

TABLICA II 

&ik lCsin &,k CO[&ui 

10° 0.3 l. O 
20 1.2 0.9 
30 2.5 0.9 
40 4.1 0.75 
50 5.9 0.6 
60 7.5 0.5 
70 8.8 0.3 
80 9.7 0.2 
90 10.0 0.0 

Z wzorów (3), (4), (5) wynika, że wagi punktów przeciGcia torów 
pa1· meteorów, nachylonych pod małym kątem są bardzo małe i takie 
pw1kty można praktycznie wyłączać z rozważań. Natomiast wpływ 
elont~acji i długości toru meteoru na wagi punktów przecięcia jest sto
sunkowo niewielki. 

W październiku promieniują meteory z następujących radiantów: 

Nazwa roju 

Gamma Dra 
Eta Ari 
Lambda Cet 
Zeta Tau 
Orionidy 
Eta Tau 

l 
Współrzędne radiantu 

rekt. l dekl. 

17h42m 
2 08 
3 00 
5 36 
6 00 
3 44 

+54° 
+20 
+10 
+24 
+14 
+24 

~~kres aktywności 

10. X. 
11.-27. X. 
13.-24. X. 
14.-21. X. 
14.-26. X. 
15.-20. x. 

Andrzej PachotczYk 
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Szukanie powracających komet 

Dla komet periodycznych mRmy zwykle obliczone orbity i wiemy, 
kiedy taka kometa powróci w pobliże Słońca (i stanie się widoczna), 
w jakim punkcie nieba ukaże się w czasie tego powrotu i jaka będzie 
jej jasność. Obliczenie takie zawsze jest jednak obarczone pewnym błę
dem i kometa staje się widoczna w nieco innym miejscu nieba niż za
powiedziano, a także kilka dni lub tygodni wcześniej lub później niż 
podały obliczenia. Szukanie takich wracających komet ma dużą wartość 
i jest o wiele łatwiejsze niż szukanie nowych komet, gdyż z reguły 
w przybliżeniu wiemy, gdzie się kometa na niebie ukaże i kiedy to 
nastąpi. Dane o przewidywanym czasie i miejscu pojawienia się na 
niebie powracającej komety periodycznej będą podawane w "Uranii". 

Obserwacje prosimy natychmiast nadsyłać na adres Sekcja Obser. 
PTMA, Warszawa, Al. Ujazdowskie 4, A. M ark s, podając te same 
elementy, co w wypadku odk1yeia nowej komety. 

A. Marks 
Sekcja Obs. PTMA Warszawa 

Sferometr amatorski 

Podczas obróbki płyt szklanych, z których mają powstać zwierciadła 
astronomiczne, pomiary promienia krzywizny powierzchni należą do 
bardzo ważnych i precyzyjnych. Jeżeli powierzchnia jest juz tak 
gładka, że zwilżona terpentyną lub czystą naftą jest w stanie z zebranej 
wiązki światła po odbiciu utworzyć w pewnej odległości obraz źródła 
światła, pomiary ogniskowej czy promienia krzywizny prowadzimy we
dług wzoru: 

l l 

skąd 

gdzie: 

l 

f --;-+-y 
X o Y 

f = x+y- (2) 

f jest długością ogniskowej, 
x odległością źródła światła (włókno żarówki szczelina otwo-

rek) od środka powierzchni odbijającej, ' ' 
y odległością obrazu od tejże powierzchni lrys. 1). 

Rys. l. Powstawanie obrazu w zwierciadle wklęsłym 

W tej fazie obróbki stosując metodę "zwilżonej powierzchni" możemy 
też mierzyć różnice długości promienia poszczególnych pierścieni (stref), 
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przez zastosowanie odpowiednich testów lub przysłon, czyli możemy 
dc•konać pomiarów abcracji podłużnej Ay według wzoru: 

(3) 

gdzie: r jest średnim promieniem mierzonego pierscJenia. 
W czasie polerowania i korekcji kształt powierzchni, a tym samym 

i promień krzywizny, stale kontrolujemy i mierzymy za pomocą bar
dzo subtelnych, czułych i dokładnych metod optycznych : Foucaulta, 
Ronchiego, Maksutowa i innych. 

Sposobami tymi nie można mierzyć długości promienia krzywizny R 
przy szlifowaniu grubymi i średnimi sartarni materiałów ściernych ze 
względu na to, że powierzchnia pokryta jest dużą ilością jamek, od
prysków i wgłębień, które światło rozpraszają. 

W tym wypadku astro-optycy amatorzy pomiary R przeprowadzają 
pośrednio, mierząc zagłębienie h w środkowej części dysku szkła, przez 
przyłożenie na średnicy równej linii, względnie stalowej listwy suw
miarki (przy mniejszych średnicach zwierciadeł), a następnie wkładanie 
pomiędzy linię i szkło papierków albo żyletek, których grubość jest 
uprzednio zmierzona suwmiarką po złożeniu większej ich ilości razem. 

W najlepszym wypadku, pomiaru dokonuje się szczelinomierzem, za
stępując nim żyletki czy papier. Pomiary te nie są jednak dokładne, 
zwłaszcza przy szlifowaniu mimośrodowym i często obarczone dużym 
błędem w odniesieniu do R, pomijając już to, że możliwe są do przepro
wadzenia tylko w wypadku powierzchni wklęsłej. Błędy wynikają tu 
stąd, że pomiar może być wykonany tylko na średnicy zwierciadła 
i tylko w okolicy jego środka. 

Trudności pomiarów R rozwiązuje doskonale i pewnie amatorski 
sferometr (rys. 2), którego możemy użyć podczas szlifowania tak zgrub
nego jak i wygładzającego, w tym ostatnim wypadku zamiast metody 
"zwilżonej powierzchni". 

l 

r.! 100 J----

Rys. 2. Konstrukcja sferometru 
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a 

l 

l 
1- ----0 .__ ___ L--

Rys. 3. Przykłady zastosowania sferometru do pomiaru promienia 
krzywizny: a) powierzchni wklęsłej, b) powierzchni wypukłej 

285 
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Sferometr sldada się z okrągłej płytki, w której osadzone są trzy 
stalowe jednakowej wysokości nóżki oraz łożysko prowadzące igłę
czujnik zakończone takim samym kołnierzykiem jak i igła. Łożysko 
zaopatrzone jest w śrubę zaciskową pozwalającą ustalić w dowolnym 
położeniu igłę-ezujn.ik. 

Pomiary długości promienia krzywizny powierzchni kulistej wklęsłej 
przeprowadzamy następująco: na gładkiej i płaskiej płycie szkła sta
wiamy przyrząd. Opuszczamy igłę-czujnik aż do oparcia się jej na szkle 
i unieruchamiamy ją śrubą zaciskową. 

Mikromierzem mierzymy odległość l0 od dolnej powierzchni kołnie
rzyka łożyska do górnej kołnierzyka igły. Następnie nie ruszając śruby 
stawiamy sferometr na powierzchni wklęsłej zwierciadła, meniska czy 
soczewki, obojętnie w której części - środkowej czy brzegowej. Luzując 
śrubę zaciskową ostrożnie opuszczamy igłę, aż do oparcia się jej o po
wierzchnię krzywizny i znowu igłę unieruchamiamy śrubą. Teraz, 
podobnie jak mierzyliśmy l, mierzymy mikromierzem położenia kołnie
rzyków lx, z czego otrzymujemy strzałkę łuku x, na podstawie której 
obliczamy zagłębienie zwierciadła h, promień krzywizny R i inne ele
menty sfery (rys. 3a). 

x = lo-lx (4) 

Mierząc promień krzywizny powierzchni wypukłej zwierciadła, me
niska czy soczewki, postępujemy odwrotnie. Sferometr ust"Bwiony na l() 
stawiamy na powierzchni wypukłej przy zluzowanej śrubie. Czujnik
igła wznosi się do góry. Przy zaciśniętej śrubie mierzymy jak poprzednio 
odległość kołnierzyków lx, (rys. 3b) skąd: 

X - lx1 - lo 

Długość promienia krzywizny obliczamy ze wzoru: 

d 2 + 4x" 
R ._,. 2f - - Bx 

ponieważ x jest bardzo małe w stosunku do d, pomijamy 
czego wzór przyjmuje postać: 

d' D" 
R 8x Rh 

d2 
l 16x 

d'' d' h 
X 8R D' 
D2 h 
(p X 

D D' 
.\' h 

l d'' 
16 D 

D - średnica zwierciadła (mm) 

(S} 

(6) 

4x 2 , wobec 

(7) 

(8) 

(9) 

(lO} 

(11) 

d - średnica koła podziałowego, na którym osadzone są nóżki sfero-. 
metru. 

Stosując do pomiarów lo , lx1, lx mikromierz, otrzymamy X z dokład
nością do 0,01 mm. Sferometrem tym możemy dokonywać pomiarów 
zwierciadeł, menisków i soczewek od średnicy 30 mm, ponieważ wyj-
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mowane nóżki można umieszczać w otworach wierconych na kołach 
podz:iałowych i proffiieniach: 15, 30 i 50 mm. Promienie R, które można 
zmierzyć, mies=ą się w granicach od min. 20 mm do max. 125 000 mm. 
obliczone według wzoru : 

R max. (12) 

Gdybyśmy sferometr ten ustawili na powierzchni zwierciadła naj
większego teleskopu świata czynnego na Mt. P.alomar, otrzymalibyśmy 
jeszcze wartość X około 0,04 mm. 

Za pomocą tego przyrządu możemy wykrywać też różnice promieni 
na różnych dowolnych średnicach zwierciadła, co, jak wiadomo, jest przy
czyną powstającego później astygmatyzmu. Przyrząd ten jest prosty 
w konstrukcji, łatwy w obsłudze i tani, ponieważ nie wymaga materiału 
(stali) o specjalnych własnościach, a poza tym jest całkowicie wyko
nany na jednej obrabiarce (tokarce). 

Jest on też dokładny i czuły w pomiarach, co wykazuje rachunek 
w wypadku, gdyby jedna nóżka była krótsza o l mm w stosunku do 
pozo5tałych. Błąd wynosi dla zwierciadła światłosilnego 1.0,33 przy 
D = 200 mm, 0,13 mm w R, co praktycznie biorąc jest bez większego 
znaczenia, a dla zwierciadeł o mniejszym zagłębieniu i dłuższym R błąd 
uwidacznia się dopiero na czwartym miejscu po przecinku. 

Opisany amatorski sferometr (rys. 2) może oddać cenne usługi dla 
każdego astronoma-optyka amatora, który nie poprzestaje na wykona
niu jednego zwierciadła dla siebie, oraz w pracowniach sekcji szlifier
skich kół P. T . M. A. 

Franciszek Stradat - Oświęcim 

Z KORESPONDENCJI 

Sprostowanie 

W tabelce notatki J. G. "Z dokładnością do kilku sekund" 
.,Urania" Nr 2, 1956, str. 51, czwarta kolumna nosi błędny nagłówek : 
zamiast "średni błąd" winno być "średnie granice błędu" , a druga liczb~ 
tej kolumny winna być "0,14" zamiast "0,11". Co do trzeciej liczby O,OT 
nie można nic powiedzieć, bo w podanym źródle brak podstawy do jej 
obliczenia. Z innych danych można by sądzić, że ta liczba jest za duża. 

Niezależnie od tego sprostowania należy podkreślić. że liczby te nie 
nadają się do porównywania dokładności wyników, bo są to granice 
błędu, a nie błędy średnie (patrz "Postępy Astronomii" tom III, z. l , 
str. 31) i opierają się na materiale niejednorodnym dotyczącym różnych 
gwiazd o różnej ilości obserwacji. Momenty minimów wyznaczone 
z obserwacji fotoelektrycznych są indywidualne, a minima wyznaczone 
metodą Argelandera są częściowo indywidualne, częściowo normalne. 

Poza tym notatka ta niesłusznie obniża znaczenie metody Argelan
dera. Chociaż moment indywidualnego minimum wyznacza się metodą 
Argelandera z dużo mniejszą dokładnością niż fotoelektrycznie, to jednak 
w tym samym czasie, w którym fotometrem można zaobserwować tylko. 
jedno minimum, metodą Argelandera da się zaobserwować sześć mi
nimów, co daje przewagę metody Argelandera nad fotometrem w wy
padku masowego wyznaczania momentów minimów. 

R. Szafraniec - Kraków 



288 URANIA 

ROZRYWKI UMYSŁOWE 

Krzyżówka 

1 2 3 4 

1 Tl 
2 l 

---j 
3 

l 
4 

l 

W kratki powyższej figury wpisać poziomo pionowo wyrazy o na
stępującym znaczeniu: 

l. Nazwisko wielkiego polskiego astronoma. 
2. Związane z ruchem ziemi zjawisko wywołujące zmiany położenia 

gwiazd na sklepieniu niebieskim. 
3. Długookresowa gwiazda zmienna w gwiazdozbiorze Wieloryba. 
4. Imię męskie. 
Rozwiązanie prosimy nadsyłać do dnia 15 października 1956 r. Po

między osoby, które nadeślą prawidłowe rozwiązanie, zostaną rozloso
wane nagrody książkowe. 

Nadesłał Jan Winiarski - Krosno 

Errata 
W poprzednich numerach .,Uranii" z b. r. zauważono następujące 

błędy: 
Str. 172 w. 2 od dołu: zamiast "refraktor" ma być "reflektor" 
Str. 181 w. 13 i 16 od góry: zamiast "Elegente" ma być "Elegante" 
Str. 202 w. 10 od dołu: zamiast "5-metrowy" ma być "50-metrowy". 
W artykule L. C i c h o w i c z a "0 geodezyjnych pomiarach kraju'· 

w numerze czerwcowym .,Uranii" zamieniono podpisy pod zdjęciami 
rys. l i rys. 4. 

KALENDARZYK ASTRONOMICZNY 
Opracował M. Bielicki 
Październik 1956 rok 

Dane o zjawisku gwiazd spadających podajemy w dziale .,Poradnik obserwa
tora" w artykule "Meteory", efemerydy gwiazd zmiennych w artykule .,Gwiazdy 
zmienne". 

Chwile wszystkich zjawisk podano w czasie średnim słonecznym środkowo
~uropejskim, który jest czasem obowiązującym w Polsce. Godziny, minuty i se
kundy czasu oznaczono symbolami h, m, s . Przez a l b rozumiemy rektascensję 
i deklinację, czyli współrzędne równikowe równonocne ciała niebieskiego. 
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W kalendarzu styczniowym br. podane są informacje dotyczące poszukiwań 
przez lornetkę lub lunetę planet i planetek, niewidocznych gołym okiem. Tam 
również są podane pewne ogólne wyjaśnienia dla obserwacji zjawisk w układzie 
księżyców ga!lleuszowych Jowisza. Opis zjawisk przejścia księżyców na tle tarczy 
Jowisza oraz cieni księżyców po tarczy Jowisza jest podany w kalendarzu luto
wym br. 

ld3h-2dl9h-3d1Qh Księżyc w postaci wąskiego sierpa z wyraźnym 
światłem popielatym mija kolejno od strony południowej planety: We
nus w odstępie so, Jowisza -6° i Merkurego -4°. W dniach l i 2 
warto zaobserwować ładny widok nieba w stronie wschodniej przed 
samym świtem - widoczne jasne planety Jowisz i Wenus, a koło nich 
sierp Księżyca. 

4d7h Planeta Wenus, a 4dl6h Merkury przekraczają swoje węzły 
wstępujące orbit. Wyznaczają one wtedy położenie ekliptyki na niebie. 
co w przypadku Wenus, która jest dobrze widoczna, można wyzyskać 
obserwacyj nie. 

4d-14d Wschodnie niebo nad ranem jest ciekawe jeszcze przez 
dogodne możliwości zaobserwowania stożka światła zodiakalnego wy
soko wznoszącego się ponad horyzontem. 

5dl5h Wenus w złączeniu od strony południowej z Regulusem. 
najjaśniejszą gwiazdą l w. gw. Lwa. Odległość najmniejsza między 
Wenus i Regulusem będzie tylko 24' (trochę mniej niż tarcza Księ
życa). Nad ranem 5d i 6d ciekawy wygląd wschodniego nieba: wi
dzimy niedaleko siebie na wschodzie najbardziej na prawo w górze 
Wenus, blisko niej jasną gwiazdę Regulusa, dalej na lewo w dół Jowi
sza, a jeszcze bardziej w tym kierunku trudno dostrzegalnego Mer
kurego. 

4d22h Merkury nieruchomy kolejno w rektascensji, a 5dl5h w dłu
gości ekliptycznej. 

5dl6h Niewidoczne zbliżenie się Neptuna i Księżyca na niebie. 
6CL-10d Wieczorami, nisko na południowym zachodzie widać sierp 

Księżyca ze światłem popielatym; 7d2lh. Księżyc dojdzie do odległości 
4 swoich tarcz poniżej Saturna, co nastąpi niedługo po zachodzie tych 
ciał niebieskich. 

9d8h Merkury najbliżej Słońca, czyli w perihelium swej orbity. 
lQdllh Mars nieruchomy najpierw w długości ekliptycznej. 
12d3h Merkury w największej elongacji zachodniej od Słońca około 

18°. Tego dnia na godzinę przed wschodem Słońca, czyli około 5h, 
można zaobserwować na wschodniej stronie nieba: najbardziej na 
prawo, dosyć wysoko świeci bardzo jasno Jutrzenka, czyli Wenus, dalej 
na lewo i w dół od Wenus błyszczy mniejszy od niej Jowisz, a jesz
cze niżej i dalej na lewo blisko horyzontu dostrzec można Merkurego_ 

13dQh Mars nieruchomy w rektascensji. 
16d16h Księżyc mija Marsa w dużej odległości 9° od niego na 

północ. 

19dl4h Merkury osiąga największą szerokość ekliptyczną heliocen
tryczną północną jak w przypadkach analogicznych opisanych dawniej_ 

22d18h · Neptun jest najpierw najdalej od Ziemi (około 4,7 mi
liarda km). 

23dllh34m Długość ekliptyczna Słońca równa jest dokładnie 210°, 
czyli Słońce wstępuje w znak Niedźwiadka. 

23dl6h. Neptun w złączeniu ze Słońcem. 
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25dl5h. Duże zbliżenie się najjaśniejszych planet nieba Wenus i Jo
wisza. Odległość między nimi wyniesie tylko 13; to jest 2,5 razy mniej 
niż średnica tarczy Księżyca. Ponieważ planety są widoczne dopiero 

-nad ranem, więc najlepiej je oglądać w odległości trochę większej, niż 
najmniejsza, w dniach 25 i 26. Można je również odszukać w dniu 25 
około 14h (albo wcześniej) na tle dziennego nieba, gdyż o 15h są bliskie 
swego zachodu. 

26dlOh. Merkury w niewidocznym złączeniu z najjaśniejszą gwiazdą 
·Panny, Kłosem (Spica), przy czym planeta jest o 4° na północ od gwiazdy. 

27d3h. W podanej chwili można oznaczyć łatwo przybliżone położe
nie na niebie Urana, który jest oddalony o 10 średnic Księżyca od niego 
w kierunku gwiazdy Polarnej. 

30<llOh. Uran w kwadraturze ze Słońcem, czyli kierunki widzenia 
Urana i Słońca tworzą ze sobą kąt prosty. 

27d-30d, 12h-30d, 22h-31d. W podanych godzinach Księżyc mija ko
lejno od strony południowej Jowisza i Wenus w odstępach 6°. W poda
nych dniach ładny widok nad ranem wschodniego. nieba: sierp Księ
życa uzupełniony do okrągłej tarczy światłem popielatym, jest nieda
leko jasnych planet Jowisza i Wenus 

31d18h. Zupełnie niewidoczne w blasku Słońca zbliżenie na niebie 
na odległość zaledwie y.o Merkurego i bardziej na północ Neptuna. 

Zjawiska w układzie księżyców galileuszowych Jowisza 

Październik 1956 

czas .. czos 

z) awlsko l ~ l czas 

~ l 
czas 

" środk.· zjawisko środk-. środk.- zjawisko środk • ';j ';j 
o europ. o europ. curop. europ. 

h m h m h m h m 
<4 4 17 2 ppc 15 3 9 l kk 21 5 34 l ppk 27 6 o 

5 14 2 ppk 6 o 2J413 6 o 3 J 24 28 6 o 
6 3 52.9 l pc 16 6 o 21 J 43 22 2 53 2 kpk 29 2 54 
7 3 51 l kpk 17 6 o J 1234 5 8 l kk 3 59 

11 3 21 3 kpk 18 4 26 3 ppk 6 o 2 J 134 4 1.2 
13 5 13 2 kk 4 58 3 kpc 23 5 5 4 kpc 5 37 

5 46.3 1 pc 6 o l J24 6 (). 21 J 43 6 o 
14 3 34 l ppk 19 6 o 32 J 14 24 6 o 4J 1~3 30 3 29 

5 13 l kpc 20 3 46.1 2 pc 25 5 37 3ppc 4 20 
5 51 l kpk 6 o 31 J 4 6 o 41 J 32 6 o 

15 3 3 4 kk 21 4 51 l ppc 26 6 o 432 J l 31 6 o 

zjawlskc 

4312 J 
43 J 12 
2 ppk 
2 kpc 

l pc 
2 kpk 
42 J 3 
l kpc 
l kpk 
421 J 3 
4 J 123 

Oznaczenia zjawisk : Foczątek Koniec 
Zaćmienie księżyca pc kc 
Zakrycie księżyca przez Jowisza pc kk 
Przejście księżyca na tle tarczy Jowisza ppk kpk 
Przejście cienia księżyca po tarczy Jowisza ppc kpc 
Oznaczenia ciał: l, 2, 3, 4 - księżyce galileuszowe (Jo, Europa, Gani
medes, Kallisto) w kolejno wzrastających odległościach od Jowisza; 

.J -Jowisz. 
Każdego dnia o 6hOm podano położenia wzajemne księżyców i Jo

wisza, obserwowane w odwracającej obrazy lunecie astronomicznej. 
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Ih czasu Szczecin 
ctS środk.-europ . ...., 
ctS 
~ r. czasu l O(; l ~ wsch. ! 2ach. 

h m o h m i h m 
27 IX. +9 12 14 - 1.5 5 56 17 49 
7 X. +12 12 50 - 5.4 6 13 17 25 

17 X. +15 l3 27 -9.2 6 32 17 2 
27 X. +I6 14 5 -12.7 6 50 16 40 

~01+16 14 44 -15.9 7 10 16 21 

lh czasu 
Warszawa 

CJ ctS .... środk.-europ. .... 
a:s ctS 
~ O(; l l} wsch. j zach. ~ 

b m o hm hm 
l X. 9 42 + 8.4 l 59 15 37 11 X. 
2 10 37 + 3.3 3 21 16 l 12 
3 1131 - 1.9 4 42 16 24 13 
4 12 24 - 7.0 ' 16 48 6 2 14 
5 13 18 -11.6 7 21 17 15 15 
6 14 12 -15.5 8 37 17 47 16 
7 15 6 -18.5 9 47 18 24 17 
8 16 l- 20,4 lO 50 19 8 18 
9 16 55 -21.2 1144 19 59 19 

10 17 47 -21.0 12 29 20 55 20 

SŁOŃCg 

Poznań Wrocław Gdańsk Kraków Warszawa Rzeszów Białystok 

wsch. j zach. wsch. j zach. wsch. j zach. wsch. l zach. wsch. ) zach. wsch. j zach. 
--,--

wsch. f zach. 

h m i b m h m i b m b m h m b m h mi b m b m h m b m h m b mi 

5 46 17 39 5 46 17 39 5 39 17 3~ 
533 11215 30 

17 23 5 25 17 20 5 21 17 14 
6 2 17 16 6 2 17 17 5 57 17 7 5 49 17 6 5 46 17 o 5 41 16 58 5 38 16 5o: 
6 21 16 53 619 16 55 6 17 16 43 6 5 16 45 6 4 16 38 5 57 16 37 5 57 16 27i 
6 38 16 33 6 35 16 36 6 36 16 21 6 21 16 26 6 21 16 18 613 16 18 6 15 16 6! 
6 57 16 14 6 53 16 lll 6 56 16 o 6 38, 16 9 6 41 15 58 6 30 16 l 6 34 15 47 

-- ---

KSJĘZYC 

lh czasu 
Warszawa 

ctS środk.-europ. .... 
ctS 

O(; l ~ wsch. l zach. ~ 

h m 
-19.9 

h m i h m 
18 39 13 6 21 55 21 X. 
19 28 -17.8 13 35 22 59 22 
20 16 -15.0 14 l - 23 
21 3 -11.6 14 23 o 5 24 
2149 - 7.7 14 43 111 25 
22 34 - 3.5 15 2 2 17 26 
23 20 + 1.0 15 22 3 26 27 
o 8 + 5.5 15 44 4 35 28 
o 56 + 9.8 16 7 5 47 29 
148 +13.8 16 35 7 l 30 

31 

-
lh czasu 

środk.-europ. 

O(; l ~ 

hm o 
2 42 + 17.2 
3 38 + 19.7 
4 37 +21.0 
5 37 +21.1 
6 36 +19.9 
7 35 + 17.4 
8 32 + 13.9 
9 27 + 9.6 

lO 21 + 4.7 
1113 - 0.3 
12 6 

Warszawa 

wsch. j zach. 

hm h II 
17 11 8 14 
17 55 9 24 
18 49 10 28 
19 55 l l 23: 
21 7 12 s: 
22 25 12 44: 
23 45 13 13 

- 13 39 
l 4 14 4 
2 23 14 26 
3 41 14 50 

Fazy Księiyca 
d h m 

Ostatnia kw. IX. 27 12 25 
Nów X. 4 5 24 
Pierw. kw. X. 1119 44 
Pełnia X. 19 18 24 
Ostatnia kw. X. 26 19 2 
Nów XI. 2 17 43 

Odległość Księżyca 
od Ziemi 

d h 
Najmniejsza X. l 3 

.._,__ ___ L.... -!..---- -- -------------- ------ '-- - 5.3 
Największa X. 13 O 
Najmniejsza X. 27 7 

c: 
~ 

> 
z 
..... 
> 

"" "' ... 



~ 

Październik 1956 
' ~~ PLANETY I PLANETKI 

.. 

~ 
l 

Merkury Wenus Mars Jowisz Saturn Neptun Fiuton Ceres 

l ctS ..... 
ctS 
Q 

C( l ll C( ll C( ll C( ll C( l ll C( ll C( ll C( l ll ll 

b m 
l l 

b m b m h m h m h m o l h m o h m o o o o o o b m o l 
IX. 27 12 7- 3.5 9 28 + 14.4 23 10-10.7 1113 + 6.1 15 48 -18.1 8 34 +19.3 13 51 - 9.6 10 22 +21.7 l 22 - 7.4 l 

l. 7 ll 52 + 1.6 lO 12 +11.3 23 5-10.4 ll 21 + 5.3 15 51 -18.3 8 36 + 19.2 13 52 - 9.7 10 23 + 21.6 l 14 - 8.1 ! 
1.17 12 28 - 0.9 lO 57 + 7.6 23 4- 9.6 1129 -+-- 4.5 15 55 -18.6 837+19.2 13 54 - 9.9 10 24 + 21.6 l 6- 8.7 
l. 27 13 27 - 7.3 ll 41 + 3,5 23 8- 8.3 ll 36 + 3.8 16 01-18.8 8 381+ 19.1 13 55 -10.0 1025+21.6 058 - 8.9 
~1. 6 14 29 -14.0 12 25 - 1.012317- 6.7 ll 42 + 3.1116 4- 19.1 838+19.1 13 57 -10.1 lO 25 + 21.61 o 51 - 8.9 

o m ___ wsch.~~ wsch. ~~~ wsch. ,~ wsch.~~ w_s:~~~ wsch.~ wsch.~ wsch. ~~ wsch. ~~ ~ 
hm hm hm hm bmhm hm hm hm hm hm hm hm bmhm hm hm hm > 

11.27 531 1 17 3 120 , 16 l 17121 330 350, 17 o 1035 , 1922 2352 1537 750 1814 1271 1741 19 7 559 ~ -,. l. 7 413 1636 142 1549 1626 247 323 1623 10 l 1845 23141458 712 1735 050 17 2 1822 5 5 :: .. , ..... ... -- 1.17 424 1621 2 8 1533 1542 211,255 1547 927 18 8 22361420 635 1657 011 , 1623 r737 418 
~;;: =- 1.21 517 ! 16 6 234 ! 1517 15 oJ 143 227/ 1512 8531 1732 21581341 sss 1618 2328 1544 1652 329 > e~-. 

XI. 6 6 17 15 52 3 2 14 59 14 21 , l 21 l 58 14 35 ll 20 16 56 21 19 13 2 5 21 15 40 22 50 15 6 16 6 2 43 
-· 
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KOMUNIKATY KOł. P. T . M. A. 
na miesiąc październik 1956 r. 

Cena Z zł 

Frombork - 1. Sekretariat Koła czynny we wtorki l piątki w godz. 18-20, uli~~e 
Katedralna 21. 
2. Zebrania odbywają się w katdy drugi czwartek miesiąca .. 
3. Punkt obserwacyjny z lunetą czynny w każdy pogodny wieczór. 

Gdańsk - Sekretariat Koła czynny w poniedziałki l piątki w godzinach 1'7-1'1 
w II Zakładzie Fizyki Polltechniki Gdańskiej, Gdańsk-Wczeszcz. 

Gliwice - · l . Sekretariat Koła czynny w poniedziałki i czwartki w godz. 1&-lłl, 
ul. Puszkina 8/2, I. p. teł. 36-19. 
2. Biblioteka czynna przy Sekretariacie. 
3. Pokazy nieba odbywają się w każdy bezchmurny wieczór po uprzednlm 

telefonicznym poroz.\,llllieniu. Ruda Sląs}ca, ul. Obrońców Stalingradu 23, 
te l. 52-481, J . KasZa. 

Kraków - l. Sekretariat Koła czynny codziennie w godz. 9-13 i 16-19, w soboty 
9-13, w lokalu ul. L. Solskiego 30/8, teł. 538-92. 

2. Biblioteka czynna w poniedziałki w godz. 18-19, lokal nr 4, I p. 

ł.ódź - 1. Sekretariat i Biblioteka czynne w każdy poniedziałek od godz. 11-11 
ul. Traugutta 18, V piętro, pokój 512. 

2. Pokazy nieba odbywają się przed lokalem Koła w każdy bezchmurny 
wieczór. 

3. Dnia 1. X . (poniedziałek) odczyt pt . .,Niebo w październiku". 
Dnia 15. X. (poniedziałek) odczyt pt . .,Jak jest zbudowany Wszechświat" . 

Nowy Sąc'll - Sekretariat Koła czynny codziennie od 16-19 w lokalu Koła, ul. 
Jagiellońska 50a, teł. 80-52. 

Poznań - l. Sekretariat Koła czynny we wtorki i czwartki w godz. 17-19 w lo
kalu przy ul. Chełmońskiego 1. 
2. Biblioteka czynna przy Sekretariacie. 
3. Publiczne pokazy nieba odbywają się w każdy pogodny wieczór w Parku 

im. Kasprzaka (przy Palmiarni) na terenie Dostrzegalni PTMA. 

Stalinogród - l . Siedzibą Koła jest · Planetarlum i Obserwatorium Ludowe -
Chorzów l, skrytka poczt. 10. Tel. 301-49. 

2. w każdą pierwszą sobotę miesiąca - wieczory dyskusyjne w czytelni Pla
netarium od godz. 18-tej. 

3. W każdą drugą sobotę miesiąca - zebranie Sekcji Instrumentalnej w Czy
telni Planetarium od godz. 18-tej. 

Toruń - l. Sekretariat i biblioteka Koła czynne są w poniedziałki 1 czwartki 
w godz. 18-20 oraz w soboty w godz. 17-19, w lokalu Koła przy ul. M. 
Kopernika 17. 

2. Dnia 8 października (poniedziałek) o godz. 18 odbędzie się odczyt - temat 
i prelegent podane zostaną w miejscowej prasie. 

Warszawa - 1. Sekretariat l Sekcje Koła czynne we wtorki, czwartki i soboty 
w godz. od 18-21, biblioteka tylko we wtorki w godz. 19-21. 

2. Pokazy nieba odbywają sl~ w bezchmurne wieczory codziennie w godz. 
Od 2()-22. . 

Wrocław - W dniach 3 i 17 X. o godz. 19-tej w siedzibie Obserwatorium Astrono
micznego, ul. Kopernika 11- mgr P. Rybka prowadzi sl'!minarla z astronomii 
ogólnej. 
W dniach lG i 24-go X . w gmachu Uniwersytetu Wrocławskiego, Pl. Uni
wersytecki l, o godz. 19-tej odbędą się zebrania członków Koła, na których 
będą wygłoszone referaty naukowe. Szczegóły zosta.1ą podane w prasie. 

Płyty szklanne na zwierciadła teleskopowe o średnicy 150 mm grubości 30 mm 
w cenie zł 50.- (2 płyty, 50 g tlenku ceru do polerowania zwierciadeł, wraz 
z przesyłką pocztową) oraz 

Tubusy bakelitowe, średnicy 170 mm, długości do 2 m, przeciętna waga od 5 
do 5,50 kg - w cenie 40.- zł za l kg plus koszty przesyłki zł 12.- - rozpro
wadza między członków T-wa Zarząd Główny PTMA 1 wysyła po otrzymaniu 
wpłaty na konto PKO Nr 4-9-5227. 

Obrotowa mapka nieba, do nastawiania na Określony dzień l godzinę, ułatwtli 
rozpoznanie gwiazdozbiorów. Do nabycia w biurze Zarządu Głównego PTMA 

w cenie zł 9.- (plus zł 4.- na kos:t.ty przesyłki) . 

Odznaki PTMA, dla członków zwyczajnych (emaliowane\ w cenie zł 25.- (plWI 
4.- zł na koszty przesyłki) oraz dla członków kandydatów (oksydowane) 
w cenie 4,51ł (bez kosztów przesyłki) są do nabycta w biurze Zarządu Główneeo 
PTMA. 
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ARTYKUŁY 

Andrzej M ark s i T. M ark s: Most Księżycowy . 

Jerzy G i n t er : Oko - przyrząd astronomiczny (III) 
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Gromada kulista M 13 w gwiazdozbiorze Herkulesa. Zdjęcie wykonano 
za pomocą 60 calowego teleskopu na Mt Wilson. 

Gromada ta jest widoczna gołym okiem. 

Znak zodiaku: Strzelec. 

Państwowe Wydawni ctwo Naukowe- Oddzial w Krakowie, Smoleńsk 14 

Nr. zam. 4258. 5. 9.1956. -M-7-8023. 6865+ 102. Ark. wyd. 3,1. Ark. druk. 
21/z Pap. sat. Al 70 g. - Rękopis dostarczono 5 września 1956. - Podpisa
no do druku 12 października 1956. -Druk ukończono w październiku 1956. 

Drukarnia Związkowa w Krakowie, ul. Mikolaiska 13 
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URANIA 
CZASOPISMO ASTRONOMICZNE 
POPULARNONAUKOWE 

Nr 11 

ORGAN POLSKIEGO TOWARZYSTWA MIŁOSNIKÓW ASTRONOMil 
K R A K 0 W ł9S6 

Pismo zalecone reskryptem Ministerstwa Oświaty z dnia 20. X . 1955 r ., 
Nr Oc-506/50, jako pożądane w bibliotekach licealnych i nauczycielskich 

A. MARKS, T. MARKS - Warszawa 

MOST KSIĘZYCOWY 
Z początkiem 1954 roku ukazała się w dziennikach notatka 

o odkryciu na Księżycu przez amerykańskiego astronoma-ama
tora mostu gigantycznej wielkości. Wkrótce po tej wiadomości 
pojawiły się w fachowych pismach astronomicznych dane doty
czące powyższego odkrycia. 

Most, którego powstanie tłumaczono jako naturalne, mial 
mieć rozpiętości w przybliżeniu 30 km i około 1000 m wysoko
ści. W jednym z periodyków astronomicznych zamieszczono ry
sunek mostu i jego okolicy według obserwacji Dr Percy W i l
ki n s a (Anglia). 

Studia dzieł znanych badaczy Księżyca jak: M ii d l e r, 
K r i e g er, S c h m i d t i F a u t h nie dawały żadnych pod
staw do stwierdzenia, że taki obiekt może istnieć, mimo że 
wskazane przez Wilkinsa miejsce, w którym miał się znajdować 
most, zostało przez niektórych obserwatorów (Krieger, Fauth) 
dokładnie opisane. W e dług danych odkrywcy "most księżyco
wy" znajdować się miał na wschodnim wybrzeżu Morza Prze
wrotów (Mare Crisit.im), prawie pomiędzy kraterami Proclus 
i Yerkes. Jest tam na wschód od wspomnianego Morza zatoka, 
do której prowadzi wznoszący się w formie stopni przesmyk 
między przylądkami: Promontoria Olivium (leżącym na połud
niu) i Lavinium (na północy). Obserwacji tej okolicy w celu 
uzyskania najlepszej widoczności należało dokonać w 2 dni po 
nowiu, ewentualnie w 2 dni po pełni Księżyca. 

Jak podał dalej Wilkins, obydwa wspomniane przylądki le
żące w odległości około 30 km, łączy wąska jasna linia stano
wiąca właściwy "most". Przy korzystnym oświetleniu "most" 
rzuca na powierzchnię Księżyca cień. Zainteresowany tymi 
wi :.domościami astronom z Monachium Hans O b er n d orf er 
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rozpoczął jesienią 1954 roku cykl odpowiednich obserwacji oko
licy wskazanej w odkryciu. Jako instrumentów używał 200 mm 
refraktora Cassegraina oraz 300 mm refraktora Zeissa. Już 
pierwsze obserwacje, rozpoczęte 13 października w l dzień po 
pełni, a prowadzone aż do całkowitego zajścia w cień okolicy 
"mostu", dały wyniki negatywne. Na miejscu wyrysowanego 
przez Wilkinsa "mostu" Oberndorfer zaobserwował leżące mię
dzy obydwoma przylądkami dwa kratery o średnicy 6 do 8 km, 
które przegradza.ły przesmyk w kierunku północ-południe. 

Krótko przed zachodem Słońca ukazała się w miejscu, gdzie 
miał leżeć według Wilkinsa cień "mostu", łukowata ciemna 
smuga na powierzchni Księżyca, która połączyła wspomniane 
wyżej przylądki. Rzeczywistego czarnego zabarwienia tej smugi 
nie mógł jednak Oberndorfer stwierdzić. Smuga według niego 
pozostała szara lub brunatno-szara. Do końca obserwacji były 
widoczne w tej smudze szczegóły w formie rumowiska i bloków 
skalnych. 

Podczas drugiej serii obserwacji w listopadzie, których nie
stety z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych nie 
mógł Oberndorfer zakończyć, cała uwaga jego była skupiona na 
ewentualne mostowe połączenie przylądków. Do tych obser
wacji używał również 300 mm refraktora. Ujrzał ponownie 
tylko wzmiankowany podwójny krater w przesmyku, zaś połą
czenia przylądków w postaci linii, które według Wilkinsa sta
nowczo istniało, nawet i przy 400-krotnym powiększeniu nie 
mógł wykryć. Następnego wieczora (12 listopada) terminator 
przebiegał przez zachodni brzeg Morza Przewrotów, 1/3 Morza 
leżała w cieniu "nocy księżycowej"; powstały więc identyczne 
warunki oświetleniowe jakie przedstawił na rysunku Wilkins. 
Oba kratery w przesmyku - jak podaje Oberndorfer - były 
teraz ze swymi głębokimi cieniami tak wyraźne, że wydawało 
się według niego po prostu niezrozumiałe, jak przez Wilkinsa 
mogły być zaznaczone tylko delikatnie jako prawie nieistnie
jące. Krateru północnego, który jest większym z obu, Wilkins 
w ogóle nie zaznaczył. Nieprzerwanego połączenia przylądków 
(jak podawał Wilkins) w formie jasnej linii albo konturu Obern
dorfer nie stwierdził. Za to ponownie, bardzo wyraźnie, poczęła 
się rysować smuga w formie łuku na powierzchni Księżyca, 
która już był~ zauważona przy pierwszej serii obserwacji. Ta 
smuga jak twierdzi Oberndorfer była źródłem powstania cienia 
domniemanego "mostu", a w rzeczywistości wywołały ją zwie
lokrotnione cienie drobnych rumowisk i bloków (na co wska
zuje też brak głębokiej czerni, a szarość smugi zapełniającej 
okolice "mostu"). Przy zachodzącym Słońcu to szaro ciemne za-
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barwienie staje się coraz bardziej intensywne, co przemawia 
tylko za tym, że są to drobne rumowiska skalne. 

Bez wątpienia okolica "mostu" wymaga jeszcze dalej idą
cych obserwacji, aby zasłonę niejasności rozpostartą nad tym 
mitycznym mostem zerwać ostatecznie, jednak, jak twierdzi 
Oberndorfer, te czy inne obserwacje mogą tylko postawić pod 
znakiem zapytania rzeczywistość istnienia takiego "mostu". 

Włoski obserwator Guido Ruggier i, którem,u nie pow io
dło się również potwierdzenie obserwacji Wilkinsa, zajmuje jed
nak bardziej pozytywne stanowisko względem tego problemu, 
pisząc: "Stwierdzenie na podstawie bezpośrednich teleskopo
wych obserwacji, że między dwoma przylądkami znajduje się 
po prostu przerwa, jest w pełni niedokładne : istnienie mostu 
jest nie tylko prawdopodobne, ale całkowicie wiarygodne, jeżeli 
przyjmiemy widziany przez Wilkinsa łukowaty cień, jako po
średni dowód istnienia omawianego obiektu". Ruggieri wyraża 
przy tym pogląd, że obserwacje w dokładnie tych samych wa
runkach oświetleniowych, które miał Wilkins, muszą być po-

v w.orzone. 

JERZY GINTER - Warszawa 

OKO- PRZYRZĄD ASTRONOMICZNY 
III. Adaptacja 

Oko ludzkie pracuje w różnych warunkach oświetleniowych. 
Oświetlenie powierzchni Ziemi zmieniać się może w ciągu doby 
lOg (miliard) razy: w południe słonecznego letniego dnia wynosi 
ok. l05lx, w noc bezksiężycową 1o- •1x. Należałoby się więc spo
dziewać, że oko powinno się w jakiś sposób do tych zmian przy
stosować. Ze rzeczywiście proces taki (zwany adaptacją) zacho
dzi, wiemy wszyscy z życia codziennego. Gdy np. znajdziemy się 
·nagle w pomieszczeniu słabo oświetlonym, najpierw nie widzi
my prawie wcale i dopiero oko "przyzwyczaja się" stopniowo. 
Dla astronoma najciekawszy jest proces przystosowania się do 
ciemności, w szczególności zaś adaptacja pręcików. 

Jak mówiliśmy w poprzedniej części artykułu, podczas wi
dzenia pręcikowego purpura wzrokowa jest rozkładana przez 
światło, a następnie regenerowana przez krew. W stałych wa
runkach oświetleniowych między tymi dwoma procesami wy
twarza się równowaga (dynamiczna), tzn. tyleż drobin purpury 
jest w jednostce czasu rozkładanych, co odtwarzanych. Gdy 
jednak zmniejszymy ośvvietlenie, ilość rozkładanych drobin 
zmniejszy się, a więc zacznie zwiększać się ogólna ilość cząste
czek nierozłożonych, aby po pewnym czasie osiągnąć nowe po-



296 URANIA 

łożenie równowagi. Zwiększenie ilości drobin purpury wzroko
wej zwiększa prawdopodobieństwo procesu rozkładu, a więc 
prawdopodobieństwo ujrzenia światła. Zwiększa się zatem czu
łość oka. Badanie zależności czułości od czasu pozwala na wy
kreślenie krzywej adaptacji oka (rys. 1). Proste rozważania, któ
rych nie będziemy tu przytaczać, prowadzą do wniosku, że za
leżność czułości E od czasu t daje się ująć wzorem 

E = E0 (l - k e t t) 
E0 , k, l pewne wartości stałe, e- podstawa logarytmów natu
ralnych. 

Czopki adaptują się do ciemności podobnie jak pręciki ; pro
ces ten przebiega jednak szybciej i w znacznie mniejszy m 
stopniu. 

E 

1L---~----L~---L-~ 
o 20 40 60 min 

Rys. l. Typowa krzywa adaptacji oka 

Czułość oka zależy poza tym w znacznym stopniu od stanu 
układu nerwowego. Zmniejsza się na przykład zupełnie wyraź
nie, gdy na badanego oddziałują jakieś uboczne bodźce, jak 
dźwięk (rys. 2). Można też zmienić ją sztucznie, wprowadzając 
do organizmu substancje chemiczne. Zwiększenie czułości po
woduje m . in. kofeina; można je osiągnąć przez picie mocnej 
kawy. 

IV. Prawo Webera-Fechnera 
Dotąd zastanawialiśmy się nad zagadnieniami odróżniania 

światła od ciemności. Obecnie zadamy sobie pytanie, w jaki 
sposób oko reaguje na różnice widzianych oświetleń. 

Łatwo zdać sobie sprawę, że wrażenie nie jest proporcjo
nalne do podniety. Gdy w pokoju pali się jedna lampa, a zapa
limy drugą, to zmiana wrażenia będzie znacznie większa, niż 
gdybyśmy przy stu palących się lampach zapalili sto pierwszą. 
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W warunkach odpowiadających obserwacjom astronomicznym, 
obowiązuje prawo W e b er a~ F e c h ner a, głoszące, że 
zmiana wrażenia 6 e jest proporcjonalna de względnego przy-

r ostu podniety 0/ 

6 e - k 6 I_ 
I 

co możemy zapisać też w innej postaci: 
e = klni + C 

(ln - logarytm naturalny). 

200 1----+--

100 

• 

20 4(} 6() min 

Rys. 2. Wpływ dźwięku na przebieg krzywej adaptacji 
(dźwięk działał w obszarze zakreskowanym). 

Wrażenie jest proporcjonalne do logarytmu podniety. 
Podział gwiazd na 6 wielkości, dokonany przez P t o l o

m e u s z a, był oczywiście podziałem opartym na subiektyw
nym wrażeniu obserwatora. Stąd właśnie pochodzi znany wzór 
na wielkość gwiazdową 

m - -2,5 log I + C 

MIECZYSŁAW CZERNIK - otwock 

GWIAZDY MEDYCEJSKIE 
Astronomia teleskopowa od pierwszych lat swego istnienia 

zaczęła święcić triumfy. W latach 1609-1610 dokonano nieby-
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wałych, rewelacyjnych odkryć. Astronom niemiecki Simon 
M a y er, zwany M ar i u s z e m, 27 grudnia 1609 roku w Ans
bach (Bawaria) dostrzegł jedną małą gwiazdkę przy Jowiszu. 
Kilkanaście dni później, 8 stycznia 1610 r., dostrzegł ich już 
trzy. W tym samym czasie, 7 stycznia wieczorem, G a l i l e u s z 
także zwrócił skonstruowaną przez siebie lunetę w kierunku 
Jowisza i dostrzegł trzy jasne gwiazdki dokoła niego, a 13 stycz
nia dostrzegł Galileusz jeszcze czwartą gwiazdkę. Obserwowal 
je potem w dniach 15, 19, 20, 21, 22 i 26 stycznia. Galileusz za
raz w pierwszych dniach obserwacji spostrzegł, że gwiazdki te 
zmieniają bardzo szybko swoje położenie i wywnioskował, że 
są to planety okrążające Jowisza. Galileusz natychmiast zorien
tował się w doniosłości tego odkrycia, będącego potwierdzeniem 
teorii Kopernika i ogłosił obserwacje jeszcze w marcu tego sa
mego roku w dziele pt. Siderus nuntius. Książkę swą dedyko
wał swojemu protektorowi , księciu toskańskiemu Cosimo II Me
dici, nadając nowoodkrytym księżycom Jowisza nazwę "gwiazd 
medycejskich". Zyskał sobie przez to ogromną popularność, do 
tego stopnia, że pisano o nim wiersze, a Medyceusz nadał mu 
tytuł "pierwszego matematyka i filozofa przy księciu toskań
skim". 

W roku 1610 oprócz Galileusza i Mariusza "gwiazdy medy
cejskie" obserwował Anglik T. H ar rio t, a w listopadzie 
w Prowansji Francuzi P e y r e s e, G a s s e n d i i G a u t i e r . 
Mariusz w roku 1614 w Norymberdze wydał rzadko dzisiaj spo
tykane dzieło Mundus Jovialis. Jeden z egzemplarzy znajduje 
się obecnie w Pułkowie. Mariusz jest autorem nazw satelitów 
Jowisza, które otrzymały nazwy: lo, Europe, Ganimedes i Cal
listo oraz symbole I, II, III i IV w kolejności odległości od Jo
wisza. Nazwy te przyjęły się wypierając nazwę "gwiazdy me
dycejskie". Niektórzy uczeni uważają ·Mariusza za plagiatora. 

Wielkości gwiazdowe satelitów Jowisza wynoszą od 5m do 
6m, a zatem powinny być widziane okiem nie uzbrojonym. Nikną 
jednak w blasku świecącego Jowisza i przed czasami Galileusza 
nie zanotowano żadnej obserwacji gołym okiem. Mimo to przy
puszcza się, iż Japończycy i niektóre plemiona syberyjskie, 
obdarzone dobrym wzrokiem, znały te ciała w dawniejszych 
wiekach. 

Na początku XIX wieku głośne było oszustwo w Ham
burgu, gdzie dwie siostry twierdziły, że widziały księżyce Jo
wisza gołym okiem. Dopiero po pewnym czasie, gdy opisywały 
astronomom położenie księżyców, okazało się, że podają je od
miennie od rzeczywistości , tak jak to widać w lunecie astrono-
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micznej (obraz odwrócony). Przyznały się potem do fałszerstwa 
podając, że widziały rysunek księżyców w kalendarzu berliń
s kim, który rzeczywiście pokazywał takie położenie satelitów, 
jakie jest widoczne w lunecie. 

Pierwszych obliczeń rozmiarów "gwiazd medycejskich" do
konał w roku l 797 H e r s c h e l. Rozmiary kątowe podane 
w tablicy I pochodzą od B ar n ar d a. Odpowiadające im roz
miary liniowe mają odpowiednio wartości: 3950 km, 3300 km, 
5750 km i 5400 km. Cyfry te są mocno wygórowane. Małe roz
miary kątowe tych obiektów i ich duża jasność wzmagają bo~ 
wiem bardzo zjawisko irradiacji. Obecnie przyjęte rozmiary 
liniowe. które podajemy w tablicy I, obliczył w r. 1916 S t e
war t na podstawie przejść księżyców przez cień Jowisza. 
W tablicy podaj emy także stosunek średnic satelitów Jowisza 
do średnicy Księżyca. Widać z tego, że rozmiarami niewiele 
różnią się księżyce Jowisza od naszego Księżyca. 

Nazwa 

I I o 
II Europe 
m Ganimedes 
IV Callisto 

Tablica I 
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11 
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III Ganimedes 
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Poniższe zestawienie, w którym uwidocznione są różne kom
binacje kolejności księżyców w zależności od kilku najważniej
szych własności, charakteryzuje jak różnią się poszczególne księ
życe własnościami fizycznymi 

T a b l c a II 

Odległość od Jowisza (odnajw.) li nr IV 
średnice 1J III IV 
Jasności III II l V 
Albedo l V III I II 
Masa II I l V III 
Gęstość IV III II 

"Gwiazdy medycejskie" krążą dokoła planety ruchem pro
stym po orbitach prawie kołowych i znajdujących się prawie 
w jednej płaszczyźnie, niewiele nachylonej do ekliptyki i płasz
czyzny ruchu Jowisza. 

Ruchami największych satelitów Jowisza zajmowało się 
wielu wybitnych astronomów i matematyków. I tak, dla trzech 
pierwszych satelitów L a p l a c e wykrył następującą zależ

ność: l 1 + 2 l3 - 3 l2 = 180°, gdzie l1 , L2 i L3 są długościami jawi
centrycznymi odpowiednich satelitów. 

Z zależności tej wynika, że nigdy nie może być l 1 = L2 = 13 , 

tzn. nigdy te trzy księżyce nie będą posiadały tej samej długo
ści jowicentrycznej (nie znajdą się na tym samym południku 
niebieskim Jowisza). Gdyby bowiem np. l 1=l2 wówczas L3= L2-

900. Podobnie dla innych kombinacji. Znając więc położenie 
dwóch satelitów możemy na podstawie zależności Laplace'a 
obliczyć położenie trzeciego. 

Następstwem tej zależności jest niemniej ciekawa inna za
leżność Laplace'a dla średnich ruchów dziennych księżyców: 
n 1 + 2n3 - 3n2 =O. Zależności powyższe ·uzyskał Laplace em
pirycznie. Są one jednak konsekwencją powszechnego prawa 
grawitacji. 

"Gwiazdy medycejskie" posiadają także "swoje" prawo T i
t u s a - B o d e g o, zastosowane przez G a u s s i n a. 

B r a d l e y znalazł zależność między czasami obiegów sa
telitów, według której 247 obiegów I satelity wynosi tyle 
samo co 123 obiegi II, a to znowu równe jest 61 obiegom 
III i 26 obiegO!m.. IV i wynosi 437 dni i 4 godziny. 

Rozważając ruchy obiegowe satelitów Jowisza nie można 
pominąć zakłóceń wywołanych przez wyjątkowo silne spłasz-
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czenie planety oraz zakłóceń wzajemnych. Zakłócenia te są 
bardzo duże w porównaniu z zakłóceniami wywołanymi przez 
Słońce i inne planety. Właśnie dokładne poznanie tych zakłóceń 
prowadzi do obliczeń mas poszczególnych księżyców, a także 
do wyliczenia spłaszczenia Jowisza. Obliczenia te wykonał po 
raz pierwszy H. S t r u w e. · 

Ruchy księżyców dokoła Jowisza dostarczają wiele efektow
nych zjawisk, jak zaćmienia, przejścia przed tarczą planety 
i pokrycia przez planetę. 

Obserwacje jasności satelitów oraz szczegółów na ich po
wierzchni doprowadziły do wykrycia ich ruchów obrotowych. 
Już C a s s i n.i podejrzewał satelity Jowisza o ruch wirowy. 
O tym, że księżyce Jowisza posiadają ruch wirowy. wiedział 
także Herschel. On to bowiem pierwszy próbował objaśnić 
zmiany ich jasności ruchem wirowym. W końcu ub. wieku 
astronomowie usiłowali wytłumaczyć zmiany jasności błędami 
systematycznymi obserwacji. W roku 1914 G u t h n i ck za
obserwował fotoelektrycznie zmiany jasności satelitów. Ponie
waż zmiany te występowały regularnie, a okresy tych zmian 
pokrywały się z okresami obiegowymi, uznał on zmiany jasno
ści za potwierdzenie faktu ruchu obrotowego księżyców. W ru
chu tym księżyce zwracają się stale tą samą stroną do planety 
(tak jak nasz Księżyc). Dotyczy to przede wszystkim Ganime
desa . B ar n ar d, D o u g l a s s i I n n e s potwierdzili te ba
dania. 

W końcu XVIII w. Herschel zaobserwował eliptyczny kształt 
księżyców Jowisza. Sądził on początkowo, że znalazł dowód ich 
szybkiego wirowania. W późniejszym czasie P i c ker i n g 
przewidział nawet datę kiedy III satelita będzie widziany wy
raźnie jako owal. Okazało się, że deformacje te są tylko pozorne. 
Weźmy dla przykładu Ganimedesa. Gdy jest widoczny obok 
Jowisza, jest jasny, o normalnym blasku i kształcie kołowym. 
Natomiast gdy widać go na brzegu planety na początku przej
ścia przed tarczą Jowisza, traci na blasku i w miarę oddalania 
się od brzegu planety staje się coraz ciemniejszy, w pewnym 
momencie znika, a w połowie przejścia jest wyraźnie ciemny, 
niekiedy szarawy oraz owalny. Przesuwając się następnie do 
przeciwległego brzegu Jowisza staje się jaśniejszy, niknie na 
tle planety, przy brzegu staje się widoczny jako jaśniejsza 
plamka, a po zejściu z tarczy planety nadal świeci swoim nor
malnym blaskiem. W roku 1855 odkrycie przez S e c c h i' e g c 
białych czapek na Ganimedesie wyjaśniło to dziwne zjawisko. 
Okazuje się, że powierzchnia Ganimedesa posiada pośrodku 
ciemną szeroką plamę, zawartą między dwoma jaśniejszymi 
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czapkami. Wskutek nierównomiernej jasności różnych częsc1 
planety kontrast w jasnościach między Jowiszem a przechodzą
cym na jego tle Ganimedesem jest inny przy brzegach niż 
w środku tarczy planety. Gdy satelita znajduje się w środku 
cięciwy przejścia, jego "czapki" zlewają się z planetą i pozo
staje widoczna tylko część ciemniejsza, a więc Wydłużona . 

Deformacje innych satelitów również znalazły wytłumaczenie 
w podobny sposób. 

Jeżeli chodzi o drobne szczegóły powierzchni satelitów Jo
wisza, to obserwowane plamy ciemne i jasne, półcienie i ich 
kształty są tak różnorodne i niestałe, że niesposób dokładnie 
zbadać ich naturę i rolę jaką odgrywają. Stałe zmiany rozmia
rów, położeń, kształtów, jasności i barw tych szczegołów do
starczają bogatego materiału, z którego do tej chwili nie wycią
gnięto jeszcze żadnych konkretnych wniosków. Weźmy dla 
przykładu barwy poszczególnych satelitów. Podaję poniżej ze
stawienie bo.rw satelitów obserwowanych tylko przez kilku 
astronomów: 

Nazwisko 
obserwa

tora 

Herschel 

Keeler i 
Holden 

Satelita I 

ostro biały 

żółty 

T a b l i c a III 

Satelita II Satelita lll l Satelita IV 

----';--

jasno biały biały 

l 
ostro żółty 

różowawy 

pomarańczowy 

sinawy 
brunatny 

l 
żółty zakop

cony 

Antoniad.i l lek~zoa~~i~!~ań. llekko kremo1 kremowy 
l __ _ 

inni brunatny 
(niepewne) błękitny 

żółtawy 
różowawy 

czerwony 
purpurowy 
pomarańczowy 

siny 
czekoladowy 
(niepewny) 

Wszelkie te zmiany można by tłumaczyć zjawiskami atmo
sferycznymi księżyców, ale badania nad tymi atmosferami są 
w tej chwili dopiero w zaczątku. Wiadomo zaledwie, że na 
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niektórych znajdują się w ogóle atmosfery zawierające m. in. 
metan. 

Tak więc, mimo że mechanizm ruchów "gwiazd medycej
skich" został dość dokładnie poznany, ich przyroda jest prawie 
nie zbadana. Jednak ogromna ilość faktów nagromadzona 
przez 350 lat oraz stały wspaniały rozrost techniki obserwacyj
nej każą nam przypuszczać, że zagadki "gwiazd medycejskich'· 
zostaną rozwiązane w najbliższych dziesiątkach lat. 

KRONIKA 

Największe radioteleskopy świata. 

Największym radioteleskopem ze zwierciadłem parabolicznym jest 
xadioteleskop w Jodrell Bank. Srednica jego wynosi 76,2 metra. Budowa 
teleskopów tego typu o większej średnicy nastręczy prawdopodobnie 
duże trudności techniczne. Uzyskiwanie większej zdolności rozdzielczej 
st::tje się możliwe dzięki zastosowaniu układów interferencyjnych. Radio
interferometry typu "krzyżowego" (zasada działania patrz "Urania" 
1955, nr 7, str. 208) są obecnie największymi instrumentami radioastrono
micznymi. Na południe od Sydney (Australia) buduje się radiointerfero
metr składający się z HJOO dipoli ustawionych wzdłuż dwóch, tworzących 
krzyż, linii prostych o długości 457 metrów każda. Radioteleskop ten bę
dzie pracował na fali 3,5 metra. Drugi gigantyczny radioteleskop budo
wany jest w miejscowości Seneka (stan Maryland, USA). Dipole są tam 
ustawione wzdłuż prostych o długości 610 metrów każda. Ten gigantyczny 
krzyż zajmuje powierzchnię 0,36 km~. Radioteleskop będzie pracował na 
fali 15 metrów. 

A. W. 

Czyżby tunel na Księżycu ? 

Powierzchnia najbliższego nam ciała niebieskiego - Księżyca jest 
pod pewnymi względami zbadana lepiej niż powierzchnia naszej pla
nety. Stale jednak badania Księżyca przynoszą ciekawe, noszące czasem 
posmak sensacji, wyniki. Na przykład niedawno doniesiono o odkryciu 
na Księżycu mostu ("Urania" 1953, str. 216), a kilka miesięcy temu 
.obserwatorzy francuscy odkryli utwór przypominający sztuczną groblę 
(w pobliżu gór Ałtaju). Kilka lat temu, w roku 1952 H. H. N i n i n g er 
wysunął hipotezę, według której należy się spodziewać istnienia na 
Księżycu tunelu. 

W zachodniej części tarczy Księżyca, nieco na południe od Morza 
Kryzysów (Mare Crisium) znajduje się obszerna równina zwana Morzem 
Żyzności (Mare Foecunditatis). Obserwując tę okolicę prz.ez lunetę 
.o sporym powiększeniu zauważymy na rozległej równinie Morza Żyzno-
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ści dwa małe, położone tuż przy sobie kratery. Noszą one nazwy Mes
sier i Pickering. Od położonego bardziej na wschód z tej pary kraterów 
Pickeringa Ciągnie się w kierunku wschodnim podwójny jasny promień, 
podobny do tych, które wychodzą z Kopernika czy też Tycho. Ten 
podwójny pramień celuje wprost na Messiera tak, jakby tam właśnie 
znajdował się jego początek. Uważny obserwator zauważy pewnie i inne 

Rys. l. Przekrój przez kratery Messier i Pickering według 
hipotezy N i n i n g er a. 

interesujące cechy świadczące o wzajemnym związku tej pary cieka
wych kraterów. 

Oba kratery położone są na przeciwległych zboczach grzbietu gór
skiego, przecinającego Morze Żyzności w kierunku północ-południe. 

W miejscu, gdzie leżą kratery, grzbiet górski ma szerokość około trzy
dziestu kilometrów i wysokość kilku tysięcy stóp. Zachodni skraj Mes
siera sięga do podstawy grzbietu a jego wał, wyraźnie wysunięty w kie
runku wschodnim, dochodzi prawie do szczytu grzbietu. Podobnie za
chodnia część wału Pickeringa zaczyna się już na szczycie grzbietu. 
a jego wschodni wał ciągnie się prawie do podnóża grzbietu. Na samym 
szczycie grzbietu brzegi wałów obu kraterów dzieli odleglość około 

4 kilometrów. 

Brzyglądając się uważnie tej parze kraterów odnosi się wrażenie. 

jakby za powstanie kraterów odpowiedzialna była jakaś potężna siła 

działająca z kierunku zachodniego. świadczy o tym wyraźna deformacja 
wschodnich części wałów obu kraterów. Zagadkowe cechy obu kra
terów można wyjaśnić przyjmując, że zostały one wywiercone przez 
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jakiś pocisk, który przeszedł przez górną część grzbietu górskhgo. Czy 
taka interpretacja jest możliwa? 

Zastanówmy się najpierw nad budową powierzchniowych warstw 
Księżyca. Składają się one ze sproszkowanej materii posiadającej małą 
gęstość. Księżyc jako całość ma gęstość 3,4, a więc warstwy powierzch
niowe mogą mieć gęstość najwyżej 2,5. Sproszkowanie materii warstw 
powierzchniowych nastąpiło wskutek bombardowania meteorytów. 
Wy l i e obliczył, że w ciągu 100 milionów lat na każdą milę kwadra
tową powierzchni Księżyca spada 3000 meteorów o masie ponad 4 kg. 
Przy takim bombardowaniu powierzchni Księżyca byłaby ona sproszko
wana do znacznej głębokości. 

Przypuśćmy teraz, że wielki meteor poruszający się z zachodu na 
wschód z szybkością ponad 40 kmfgodz., zderzył się ze zboczem grzbietu 
górskiego, lecąc prawie stycznie do powierzchni Księżyca. Zagłębiając 

się w sypkie warstwy powierzchniowe meteoryt nie tracił prawie swej 
prędkości tak, że zderzając się :<: twardymi, leżącymi głębiej, warstwami 
odbił się od nich rykoszetem i zmienił kierunek swego ruchu wycho
dząc przez wschodnie zbocze grzbietu i dając krater Pickeringa. Przy 
zderzeniu z powierzchnią Księżyca meteor spowodował wyrzucenie wprzód 
dużej ilości sproszkowanego materiału, który utworzył wschodnią wy
suniętą część wału Messiera. Podobnie wychodząc z warstw powierzch
niowych meteor usypał wschodnią część wału Pickeringa. Część wy
nuconych z utworzonego tunelu materiałów została siłą bezwładności 

odrzucona od wyjścia z tunelu, tworząc dwa jasne promienie. W grzbie
cie górskim, na którego zboczach leżą dziś Messier i Pickering pozo
stałby wywiercony przez meteor tunel, którego wyjściami byłyby oba 
kratery. Przekrój przez oba kratery według hipotezy Niningera podany 
jest na rysunku obok (Rys. 1). 

Czy hipoteza Niningera jest prawdziwa? - Trudno ocenić. W każdym 
razie jest bardzo śmiała i ciekawa. Jej słuszność będą mogli zapewne 
sprawdzić dopiero pierwsi astronauci. 

A. W. 

Międzynarodowy Rok Geofizyczny 

Folska projektuje w Międzynarodowym Roku Geofizycznym dwie 
wyprawy naukowe, jedną do Wietnamu, drugą do okolic polarnych 
na wyspę Spitsbergen. Na czele podkomitetu dla zo.rganizowania tych 
wypraw stoi prof. R ó ż y ck i, uczestnik poprzednich polskich wypraw 
polarnych. Wyprawa do Wietnamu ma głównie na celu badania sejsmo
logiczne, natomiast wyprawa na Spitsbergen - badania glacjologiczne. 
Przewidywany czas trwania wypraw wynosi 18 miesięcy. 

W Chinach program badawczy Roku Geofizycznego będzie realizo
wany przez 21 obserwatoriów rozmieszczonych na terenie całego kraju. 
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Badania obejmą dziedziny meteorologii, sejsmologii, geomagnetyzmu, 
prace nad jonosferą, aktywnością Słońca, promieniami kosmicznymi, 
długością i szerokością geograficzną. Na czele chińskiego komitetu Roku 
Geofizycznego stoi wiceprezydent Chińskiej Akademii Nauk, znany me
teorolog i geograf, dr C o c h i n g C h u. 

Prace francuskiego komitetu Międzynarodowego Roku Geofizycznego 
podzielone zostały na dwie zasadnicze grupy: służba długości geogra
ficmej, na czele której stoi M. D a n j o n, dyrektor Paryskiego Obser
watorium i grupa prac geofizycznych, kierowana przez M. J. C o u -
l o m b a, dyrektora Instytutu Fizyki Ziemi w Paryżu. Służba długości 

obejmuje trzy stacje: Obserwatorium Paryskie współpracujące w tej 
dziedzinie z Międzynarodowym Biurem Godziny, Obserwatorium w Algie
rze i stację w Tananariwie na Madagaskarze. Flanuje się równ1ez 
znaczne rozwinięcie prac prowadzonych na Saharze. W czasie Między
narodowego Roku Geofizycznego czynnych będzie francuskich 9 stacji 
magnetycznych, 4 słoneczne, 10 dla badań jonosfery oraz 2 stacje po-
larne. A. S. 

80-letni cykl aktywności Słońca 
W krzywej zmian aktywności Słońca widoczny jest wyrazme okres 

o długości około 80 lat (por. "Urania'" 1956, str. 133). Ost1>tnio badania 
W. G l e i s s b er g a pozwoliły ustalić długość tego cyklu z większą 

dokładnością. Gleissberg badał stare zapiski o intensywnych zorzach 
polarnych. Zapiski te zostały zebrane przez D. S c h o v e' a. Wiadomo, 
że występowanie zórz polarnych jest ściśle związane ze zmianami aktyw
ności Słońca. Zestawiając lata, w których występowały szczególnie 
intensywne zW'Ze, Gleissberg otrzymał tabelkę maksimów 80-letniego 
cyklu aktywności słonecznej. Długość tego cyklu okazała się równa 
78,8 lat. 

(Według ,.Naturwiss." 1955, 410) A. W. 

Najbliższe 30 lat astronautyki 
Z 20-tu odczytów, jakie wygłoszono na ostatnim kongresie Międzyna

rodowej Federacji Astronautycznej w Kopenhadze (1-6. VIII. 1955), naj
większe zainteresowanie wzbudził referat inż. H. H. Koel l e. Autor 
omówił program prac astronautycznych w najbliższych 30-tu latach, ko
rzystając ze swej pracy na temat wydolności transportowej rakiet, któ
rych - jak się okazuje - jest już dzisiaj 81 typów . . 

Rozkłada on program na 5 etapów: 
I Okres 1956-60 

l) budowa próbnych rakiet bez załogi, manewrowa
nych na orbity kołowe wokół Ziemi. Przewiduje 
100 próbnych startów o sumarycznej masie 6 000 
ton, przy użytkowej masie tylko 20 ton. Koszt tych 
prób ocenia na 140 mln. doL 
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2) założenie międzynarodowego biura projektowego 
rakiet 

3) projekty niewielkich rakiet o orbitach kołowych 
dla komunikacji osobowej i ciężarowej 

4) podstawowe badania w dziedzinie rakiet z napę
dem atomowym 

307 

400 

30 

30 

Ra.zem 600 mln. dol. 

II Okres 1961-65 
l) próby trakcji osobowej i ciężarowej z prototypem 

niedużego satelity kołowego 
2) wstępna organizacja próbnej stacji pozaziemskiej 
3) utrzymanie łącznikowej stacji ziemskiej 
4) projekty agregatów atomowych dla rakiet 
5) plany prototypów rakiet kołowych o większej ma-

sie użytkowej dla komunikacji osobowej cięża-

rowej 

Razem 
III Okres 1966-70 

l) seryjna produkcja rakiet kołowych osobowych i cię
żarowych i próbne ustawienie stacji pozaziemskiej 
o masie 150 t (masa startowa 32 640 t, masa użyt-

150 mln. dol. 
300 
100 

50 " 

1100 " 

l 700 mln. dol. 

kowa 176 t) 850 mln. dol. 
2) zaopatrzenie stacji pozaziemskiej (masa startowa 

97 920 t, masa użytkowa 450 t) 480 
3) utrzymanie baz ziemskich 125 
4) zaplanowanie i wstępna budorwa wielkiej bazy po-

zaziemskiej 800 
5) rozbudowa agregatów atomowych dla rakiet 145 

R a z e m 2 400 mln. dol. 
IV Okres 1971-77 

l) utrzymanie baz ziemskich 280 mln. dol. 
2) zaopatrzenie próbnej stacji pozaziemskiej (suma 

mas startowych 17 950 t, mas użytkowych l 050 t) 1120 " 
3) ustawienie wielkiej stacji pozaziemskiej jako ba

zy startowej (suma mas startowych 76 800 t, użyt-
kowych 396 t) 2 780 

4) zaopatrywanie pozaziemskiej bazy startowej w cią

gu 5 lat (suma mas startowych 256 000 t, użytko-
wych l 320 t) l 250 

5) zaplanowanie, przygotowanie i realizacja wyprawy 
na Księżyc (suma mas startowych 2 330 000 t, użyt-
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kowych 12 000 t) 12 680 
" 6) budowa prototypu ra}<iety z napędem atomowym l 8i)O 

R a z c m 20 000 mln. dol. 
V Okres 1978-85 

l) Koszty utrzymania baz ziemskich . 320 mln dol. 
2) Koszty utrzymania próbnej stacji pozaziemskiej 

(suma mas startowych 261 000 t, użytkowych l 200 t) l 280 
3) zaopatrzenie stacji pozaziemskiej (suma mas star-

towych 410 000 t, użytkowych 2 125 t) 2 000 
4) zaplanowanie, przygotowanic i realizacja wyprawy 

na Marsa (suma mas startowych 7 265 000 t, użyt 

kowych 37 480 t) 20 750 

R a z e m 24 350 mln. dol. 

Przez masę startową rozumiemy masę początkową wielostopniowej 
rakiety tuż przed jej startem, a więc z paliwem i zbiornikami na nie, 
a przez masę użytkową masę ostatniej rakiety po odrzuceniu rakiet niż
szych stopni. 

Z powyższych liczb wynika, że koszt wysłania jednej tony masy użyt
kowej, którą będą eksploatowały bezpośrednio roboty obserwacyjne w wy
padku rakiety bez załogi, albo sami astronauci, będzie wynosić - za
leżnie od celu podróży pozaziemskiej od 7 milionów dolarów (próbne sa
telity), poprzez l milion dolarów (wyprawa na Księżyc), aż do 0,55 mi
liona dolarów (wyprawa na Marsa). A więc najkosztowniejsze będ~ 

sztuczne satelity Ziemi. Startujące z nich wyprawy pozaziemskie są już 
ekonomiczniejsze. Z liczb powyższych wynika, że przetransportowanie 
jednego człowieka na Księżyc kosztować będzie ledwie paręset razy wię
cej, niż obecnie jego przelot samolotem rakietoWYm przez Atlantyk. 

Autor utrzymuje, że obliczone przez niego koszty są co do swego rzędu 
pewne. Sumując powyższe koszty, otrzymamy następujące liczby wy
datków rocznych: I-120, II-340, III-480, IV-2 850, V-3 050 milionów 
dolarów. Tak więc etapy I-V kosztować mają w sumie 49 miliardów 
dolarów. 

W wymienionym okresie 1956-85 wystartować ma z Ziemi w sumie 
11 milionów ton masy, z czego 56 200 ton przypadnie na masę użytkową. 
Zatem należy przewidywać przeciętnie 194 ton masy startowej na jedną 
tonę masy użytkowej. Koszty materiałów pędnych będą stosunkowo 
drobne, gdyż np. przy wyprawie księżycowej wyniosą zaledwie 3°/o, 
a przy wyprawie na Marsa 50fo kosztów ogólnych. 

Koelle dochodzi do wniosku, że na najbliższe 30 lat astronautyka po
trzebuje mniej więcej tyle środków pieniężnych, ile ich zużywają obec
nie rocz n i e na swe budżety wojskowe łącznie U S. A. i NATO. Bio
rąc pod uwagę ogólne koszty zbrojeniowe wszystkich państw razem 



Wschodnie wybrzeże Morza Przewrotów: na lewo według obserwacji 
prof. W e i n e ck a z r . 1890, na prawo według zdjęcia w Obserwatorium 

Li ck a. 

Zatoka Olivium Lavinium według obserwacji O b er n d orfera: na 
lewo 11. listopada 1954 r. 21h50m TU (30{) mm refraktor, powiększeme 
400 X), na prawo 12. listopada 1954 r. 20h50m TU (200 mm refraktor, po-

większenie 320 X ). 



Część powierzchni Księżyca z Morzem 2yzności (Mare Foecunditatis). 
Strzałkami zaznaczono kratery Messier i Pickering będące według 

N i n i n g er a wylotami krateru księżycowego. 



Teleskop Cassegraina konstrukcji T. S z u f y z Oświęcimia (fot. T . Szuja) 



Podwójny australijski interferometr radiowy złożony z 32 anten parabolicznych ustawionych 
w kierunku wschód-zachód i 16 anten ustawionych w kierunku północ-południe. Pozwala on 
na dokładne wyznaczenie rozkładu natężenia promieniowania radiowego o długości fali 21 cm 

na tarczy Słońca. 
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wziętych oblicza, że astronauci dla realizacji swych niewątpliwie cen
nych dla nauki przedsięwziQć potrzebują 60 razy mniej niż siły zbrojne 
wszyst.kieł-l państw. Autor apeluje do UNESCO, by wzięła pod opiekę 
astronautów. "Katalizatorem" tej akcji ma być Międzynarodowa Fede
racja Astronautyczna. 

J. G. 

Wyniki obserwacji Marsa podczas opozycji 1954 r. 
Publikowane są już wstępne wyniki badań Marsa w 1954 roku. Ogólny 

program badań Marsa w czasie poprzedniej opozycji został opracowany 
przez Miqdzynarodowy Komitet Badań Marsa. Opracowano przede wszyst
kim plan regularnego fotografowania Marsa, tzw. "Służbę Marsa". W pro
gramie tym wzięło udział siedem obserwatoriów rozmieszcz,onych na róż
nych długościach geograficznych. Były to: Obserwatorium Lowella (Ari
zona), Ewa Peron (Argentyna), Pic Du Midi (Pireneje), Bloemfontein 
(Południowa Afryka), Helwan (Egipt), Kodaikanal (Indie) i Bosscha (Ja
wa). Dziqki takiemu rozmieszczeniu obserwatoriów można było obser
wować powierzchnię Marsa bez przerwy przez całą dobę. 

Program pracy obejmował fotografowanie Marsa przy użyciu różnych 
filtrów barwnych. We wszystkich obserwatoriach używano tych samych 
filtrów i tych samych materiałów fotograficznych Uzyskany materiał 

fetograficzny jest ogromny. Dość powiedzieć, że w samym tylko Bloem
fonteit'l (refraktor 68 cm, ogniskowa przedłużona do 68 metrów) uzyskano 
ponad 20 000 zdjqć Marsa. Olbrzymi ten materiał nie jest jeszcze oczy
wiście całkowicie opracowany. Będzie on wykorzystany głównie do ba
dania różnego rodzaju obłoków występujących w atmosferze Marsa. 

W Obserwatorium na Mount Wilson badano Marsa przy pomocy 
250 cm reflektora. Przedmiotem obserwacji były głównie "morza" Marsa, 
które są, jak wiadomo, uważane za obszary porośnięte roślinnością. Za
obserwowano między innymi pojawienic się nowego obszaru roślinnego 
o powierzchni około 580 000 mil kwadratowych. Powstanie tak wielkiego 
obszaru roślinnego zostało zauważone po raz pierwszy w historii badań 
Marsa. 

Na Mount Palomar największy teleskop świata (508 cm) użyty był do 
bactama temperatury różnych części powierzchni Marsa. Używano pre
cyzyjnej aparatury radiometrycznej. Maksymalna temperatura wystę

puje na Marsic około pół godziny po momencie południa. Wynosi ona 
na równiku 25°C. O świcie temperatura wynosi tylko -50°C. 

Podczas opozycji 1954 roku użyto po raz pierwszy do obserwacji Marsa 
aparatury telewizyjnej. Badania takie przeprowadzali w Obserwatorium 
Lowella G. W i l s o n i R. S t u r m. Jasność obrazu Marsa na ekranie 
telewizyjnym była tak duża, że można było stosować ekspozycję zaledwie 
jedną piętnastą sekundy. Obraz miał przy tym średnicę 10,5 mm. Zasto
sowanie techniki telewizyjnej otworzy zapewne now1 erę w d>:iedzinie 
<>bscrwacji planet. t1. W. 
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PORADNIK OBSERWATORA 

Gwiazdy zmienne 
Na wschodnim niebie listopadowym widać już wieczorami wyłania

jące się gwiazdozbiory zimowe. Zawierają one wiele ciekawych cefeid. 
których mapki były podane w listopadowym numerze "Uranii" z 1955 r. 
Cefeidy te to: RT Aur, l; Gem, W Gem i T Mon. Jedną z najciekaw
szych cefeid jest l; Gem. Jest ona tak jasna, że może być obserwowana 
gołym okiem. Badania okresu zmian blasku l; Gem przeprowadzone 
przez A. N i e l s e n a wykazały, że okres ten zmniejsza się nieustannie 
o 3,6 sekundy na rok. W r. 1849, gdy rozpoczęte zostały obserwacje tej 
cefeidy, okres jej wynosił 10d.15514, obecnie zaś zmniejszył się już do 
10d.15069. Ciekawą gwiazdą jest również T Mon. Przed rokiem 1900 
okres jej zmienności wynosił 27d.009 i był stały; około roku 1900 na
stąpił gwałtowny wzrost okresu do 27d.018 (różnica 13 minut!) Okres 
ten obecnie również wydaje się pozostawać stały. Nie wiemy, co mogło 
spowodować tak nagłą zmianę okresu zmienności. Dalsze obserwacje 
tej gwiazdy są bardzo pożądane. Z innych cefeid mamy do obserwacji 
SU Cas oraz b Cep (okres tej ostatniej również zmniejsza się o około 
0,08 sekundy na rok). 

W gwiazdozbiorze Bliźniąt znajduje się jeszcze jedna jasna i cie
j{awa gwiazda zmienna: 'YI Gem (mapka "Urania" 1955, Nr. 11). Począt
kowo sądzono, że zmiany blasku tej gwiazdy mają charakter zupełnie 
nieregularny. Dopiero niedawno opracowanie wszystkich dotąd wyko
nanych obserwacji tej zmiennej pozwoliło wyznaczyć pewne prawidło
wości zmian jasności. H. van S c h e w i ck podaje następujące ele
menty zmienności tej gwiazdy: Min. =J. D. 2429368. 2 + 233d.4. E. 
Zmiany blasku mają przy tym charakter półregularny. Amplituda zmian 
blasku zwykle nie przekracza om2. Oprócz okresu 233d.4 występuje rów
nież okres 2984d, w którym amplituda zmian blasku jest nieco większa. 
Ten ostatni okres został również potwierdzony przez obserwacje spektro
skopowe. Dalsze obserwacje tej gwiazdy są bardzo pożądane. 

W listopadzie mamy do obserwacji cały szereg gwiazd zaćmieniowych: 
WW Aur, AR Aur, R.Z C as, RR Lyn i ~ Per. Z gwiazd długookresowych: 
R And i oCet. 

Efemerydy gwiazd zaćmieniowych na listopad (czas śr.-eur.): 
WW Aur: 4d22h15mwt, 8d17h15m, 9d23h30mwt, 12d18h3pm, 15dOh45m. 

18d19h45m, 20d2hOOmwt, 23d21hOOm, 28d22hOOm. 
AR Aur: Ud15h30m, 15d18h30m, 19d22hOOm, 25d1hQOm. 
RZ Cas · 2d18h15m 3d23hOOm 8dl7h45m 9d22h30m 14d17h15m 15d22hQQm, 

20d1Sh30m, 21dhh30m, 27d21hOQm. ' ' ' 
RR Lyn: ldl9h45m, Ud18h30m, 21d17hOOm. 
j3 Per : 9dlhl5m, 11 d22hOOm, 14d19hQOm, 17d15h45m. 

Andrzej Wróblewski 

Meteory 
Kryteria pozwalające na stwierdzenie, czy wyznaczony punkt prze

cięcia przedłużeń obserwowanych torów meteorów może być uważany 
za radiant danej grupy meteorów, były podane przez O l i v i er a. 
Otóż punkt ten przyjmuje się za radiant grupy meteorów, jeżeli : 

l) przynajmniej cztery meteory obserwowane w ciągu krótszego 
czasu niż 4 godziny mają tory przecinające się wewnątrz okręgu 
o promieniu najwyżej 2°, 

2) przynajmniej trzy meteory obserwowane w ciągu jednej nocy 
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i 2 meteory obserwowane następnej nocy spełniają powyższy wa-· 
runek, 

3) mamy do czynienia z meteorem stacjonarnym. W tym ostatnim 
przypadku położenie meteoru stacjonarnego można uważać za 
radiant grupy składającej się z jednego meteoru. 

Pierwsze dwa kryteria są w dużym stopniu dowolne i formalne. 
M a l c e v badał liczbę "radiantów·' powstałych przy przypadkowym roz
rzuceniu na stole szpilek, symbolizujących tory meteorów. Doświadcze
nia jego poddały w wątpliwość realność szeregu radiantów, wyznaczo
nych w oparciu o kryteria Oliviera. Malcev doszedł do wniosku, że 
radiant jest prawdopodobny wtedy, gdy jest wyznaczony przez n me
teorów spośród obserwowanej danej nocy ogólnej liczby N meteorów, 
przy czym n musi być większe od nu, które jest .funkcją N. Poniższa 
tablica podaje wartość n 0 w zależności od c&łkowitej liczby dostrzeżo
nych danej nocy meteorów N. 

TABLICA I 

N 

lO 
20 
30 
40 
s o 
60 

5 
6 
7 
7 
8 
9 

W listupadzie można obserwować meteory promieniujące z nastę- · 
pujących radiantów: 

Nazwa roju __ \ 

Ta u rydy 
Epsilon Ari 
Ni Gem 
Andromedydy 
Leonidy 
30 Mon 
f Leo 

Współrzędne radiantu 

rek t. 

3h40m 
2 48 
6 28 
l 40 

10 08 
8 28 
9 16 

l dek l. 

-~-+ 15° 
+ 21 
+ 21 
+ 45 
+ 22 
-· 3 
+ 34 

Okres aktywności 

3-10. XI. 
4-26. XI. 
8-11. XI. 

14. XI. 
15-18. XL 
11-16. XI. 
12-14. XI. 

Andrzej Pacholczyk 

Jak wyznaczamy jasność komet 
Komety zmieniają jasność zarówno na skutek przyczyn geometrycz

nych (zmiana odległości od Ziemi i Słońca) jak też na skutek zmian 
fizycznych zachodzących wewnątrz samej komety. Stwierdzono, iż 
zmiany blasku wywołane tą drugą przyczyną wiążą się ze zmia
nami aktywności Słońca - dokładne ustalenie tej zależności wy
maga dalszych badań jasności komet. Badanie jasności komet jest 
więc zagadnieniem bardzo ważnym. Możemy wyznaczać albo ja
sność całej głowy komety, albo jasność tylko jej jądra. Samo wy
znaczenie jasności komety wykonujemy tak samo jak wyznaczenie 
jasności gwiazd zmiennych - przez porównanie z gwiazdami o znanej 
jasności w sposób opisany w numerach lipcow)l'm i wrześniowym .. Ura-
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nii'· z ubiegłego roku. Porównanie to jest jednak dużo trudniejsze do 
wykonania, niż w wypadku gwiazd zmiennych, gdyż porównujemy ja
sność obiektu powierzchniowego (komety) z obiektem punktowym 
(gwiazda). Przy porównaniu takim popełniamy duże błędy systema
tyczne i przypadkowe i dlatego pożądane jest, aby obserwacje te wy
konywało jak najwięcej obserwatorów, gdyż średnia z wielu obserwacji 
jest dokładniejsza niż obserwacje pojedynczego obserwatora. Oczy
wiście, aby wyznaczyć jasność komety musimy odszukać ją na niebie, 
ale pozycje wszystkich komet widocznych w danym czasie na niebie 
sq zawme podawane w publikacjach astronomicznych. Ponieważ amator 
nie ma zwykle do nich dostępu, w .,Poradniku Obserwatora" będziemy 
v: miarę możliwości zamieszczać komunikaty o pojawieniu się komety 
z podaniem jej pozycji. Ewentualnie możliwe jest, iż takie komunikaty 
da się zamieścić w prasie. Zaznaczywszy pozycję komety na mapie 
nieba, możemy ją znaleźć na niebie w sposób podobny jak znajdujemy 
na nim lornctkowe gwiazdy zmienne (należy pamiętać, iż pozycja ko
mety dość szybko się zmienia i trzeba uważać, aby jej nie .,zgubić .. ). 
W pobliżu komety musimy wybrać sobie gwiazdy porównawcze. Naj
lepiej użyć do tego celu Atlasu Gwiazd W e b b a mało jednak dostęp
nego dla amatora. Zwykle amator będzie musiał się posłużyć jakimś 
łatwiej dostępnym atlasem nieba (np. : Atlas Astronomiczny O p o l
s ki e g o czy Atlas nieba gwiaździstego D o brzy ck i e g o (do na
bycia w księgarniach) lub Atlas S c h u r i g a czy Gr a f f a (po
zycje antykwaryczne). Trzeba jednak przyznać, iż atlasy te mało 
nadają się do wymienionych celów, gdyż nie ma w nich słabych 
gwiazd względnie ich dokładnych jasności. W tym przypadku ama
tor musi tworzyć sobie własną skalę jasności - "stopniową" i własną 
mapkę okolicy nieba, gdzie znajduje się kometa, rysując ją po prostu 
na podstawie obserwacji przez lornetkę i używając ewentualnie wspom
nianych już atlasów (Opolskiego lub Schuriga) jako podkładu zawie
rającego jaśniejsze gwiazdy. Mapę interesującej nas okolicy nieba 
można także sporządzić, posługując się Katalogiem Gwiazd BD. Po
nieważ kometa zmienia stale swą pozycję wśród gwiazd, trzeba wy
bierać ciągle nowe gwiazdy porównawcze, nawiązując jednak ich ja
:mość drogą wielokrotnych porównań do jasności gwiazd uprzednio 
używanych. Zapis obserwacji wykonujemy tak samo jak w wypadku 

-{)bserwacji gwiazd zmiennych (posługujemy się takim samym dzienni
kiem), zaznaczając jednak, czy wyznaczamy integralną ja:,ność głowy 
komety czy też tylko jasność jej jądra. Przy pomocy dobrej lornetki 
można obserwować komety do jasności około gm, przy pomocy małych 
lunet do 10m lub 11m. Przy obserwacjach praktycznie nieraz jest tak 
nastawić lornetkę, aby obraz gwiazd był "nieostry", aby gwiazdy wy
glądały nie jak punkty, lecz jak plamki świecące, gdyż wtedy łatwiej 
jest porównać jasność dwóch obiektów powierzchniowych. Obraz musi 
jednak być przy wszystkich obserwacjach jednakowo "nieostry··. Wy
jątkowo może nam udać się porównać jasność komety z jasnością jakie
goś małego obiektu mgławicowego, o ile kometa przejdzie w pobliżu 
niego. Musimy jednak zawsze w takim wypadku podać, z jakim obiek
tem to porównanie przeprowadziliśmy. Ogólnie można powiedzieć, iż 
obserwacje jasności komet należą do trudnych obserwacji. 

Obserwacje prosimy przesyłać pod adresem: Sekcja Obs. PTMA 
-warszawa, Al. Ujazdowskie 4, A. M ark s. 

A. Marks 
• Sekcja Obs. PTMA Wars:::nwo: 
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Uproszczony teleskop Cassegraina 
Spośród licznych typów narzędzi do obserwacji wizualnych wiele· 

atrakcyjnych zalet posiada teleskop typu C a s s e gr a i n a. Jego tubus 
·jest kilkakrotnie krótszy od tubusu równorzędnego teleskopu Newtona, 
również jego ciężar jest znacznie mniejszy, a więc i rrumtaż może być · 
lżejszy (patrz fotografia na wkładce). Narzędzie takie jest bardzo po
ręczne w użyciu. Obserwowany obiekt znajduje się przed obserwatorem, 
jak w refraktorze; ułatwia to znalezienie szukanego ciała niebieskiego 
i jest ważną zaletą przy prowadzeniu pokazów nieba dla laików. Można 
obserwować narzędziem ustawionym nawet w oknie. Wadą tego typu 
teleskopu jest utrudnienie dziennych obserwacji dużą ilością światła 
rozproszonego, padającego przez otwarty tubus do oka obserwatora. 
Trudniejsze jest też wykonanie optyki, wym;~gające większej wprawy 
w szlifowaniu szkła i badaniu powierzchni zwierciadeł. 

Pociągnięci zaletami tego typu narzędzi, postanowiliśmy zbudować · 
kilka teleskopów Cassegraina w sekcji instrumentalnej Koła Oświęcim
skiego PTMA. Niestety, we wszelkiej dostępnej nam literaturze nie 
znaleźliśmy potrzebnych wiadomości. Rozpoczęliśmy więc samodzielną . 
pracę, w rezultacie której zbudowaliśmy już trzy teleskopy Cassegraina 
o średnicy 15 cm, a budowę większych narzędzi uniemożliwia nam je
dynie niedostępność krążków szklanych większej średnicy. 

Ponieważ zainteresowanie teleskopem Cassegraina wśród polskich 
szlifierzy jest duże i stale wzrasta, a wielu z nich z pewnością odczuwa 
brak literatury, pragniemy podzielić się z nimi naszymi doświadcze
niami. 

W konstrukcji Cassegraina promienie świetlne po odbiciu się od. 
wklęsłego zwierciadła głównego padają na umieszczone na osi optycz
nej wypukłe zwierciadło pomocnicze, odbijają się z powrotem i ogni
skują się za otworem wykonanym w zwierciadle głównym (rys. 1). 
Przez odbicie się od wypukłej powierzchni wiązka światła staje się· 
mniej zbieżna, a więc wzrasta znacznie efektywna odległość ogniskowa 
układu. 

Oznaczamy przez p stosunek 
ogniskowej zwierciadła głównego 

p 

ogniskowej f 
f 1 , a więc: 

f 
f, 

układu Cassegraina do 

(l) 

wtedy odległość pomocniczego zwierciadła (rys. l) od ogniska zwier-
ciadła głównego wyniesie 

S = (2) 

gdzie a oznacza odległość ogniska układu od zwierciadła głównego (ns-· 
leży ją przyjąć od 120 do 250 mm). Odległość zwierciadeł wynosi 

L= ft-S (2a) 

Promień krzywizny zwierciadła pomocniczego obliczymy ,za pomocą 
wzoru: 

2p. s 
R2 =- -1 -

-p (3) 

W zwierciadle głównym o średnicy D1 należy sporządzić otw6r śred
nicy (rys. l) 

d, 
D, .s 

f t 
(4), 
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Maksymalne pole widzenia układu wyrażone w radianach wynosi 

a 

lub w minutach kątowych 

d, 

f+ a 

a' = 3438 a 

(3438 jest to liczba minut w l radianie). 
Średnica pełnego pola instrumentu wynosi 

d = a. f 
;milimetrów. 

średnica pomocniczego zwierciadła wynosi 

s ---ł-f-1----- l 
~-----Ę --------------~~a 

Rys. l. Bieg promieni w teleskopie Cassegraina. 

(5) 

(6) 

(7) 

F 

Najpraktyczniej jest przyjąć światłosiłę układu Cassegraina od l : 15 
do l : 20, czyli f od 15D1 do 20D1• Przy więk•szej światłosile wzrastają 
bardzo trudności figuracji zwierciadeł, a obrazy stają się zniekształ
cone komą. Dla uzyskania maksymalnego powiększjenia potrzebne są 
wówczas okulary o bardzo krótkiej ogniskowej. Przy mniejszej światło
sile trudno uzyskać małe powiększenia. Przy światłosile l : 15 osiągamy 
maksymalne powiększenie, wynoszące 1,5 D 1 , okularem o ogniskowej 
10 mm, a powiększenie normalne (przy żrenicy wyjściowej 6 mm) oku
larem o ogniskowej 90 mm. Okular taki łatwo zbudować z dwu socze
wek + 8 dioptrii każda, ro.zstawionych w odległości 76 mm od siebie. 
Mamy więc dostępn<!J całą skalę powiększeń. Wartość p (wzór l) należy 
przyjąć od 3 do 4. Wynika stąd wieLka światłosiła zwierciadła głównego 
(l : 3,5 do l : 5). 

Otwór w zwierciadle głównym należy wykonać przed szlifowaniem. 
•Otwór wywiercony w gotowym zwierciadle spowodowałby jego zwichro
wanie się, bowiem w krążku ,szklanym są zwykle duże naprężenia we
wnętrzne. Zwierciadła nie przewiercamy jednak na wylot, lecz pozo
stawiamy warstwę grubości kilku milimetrów przy stronie licowej zwier
<:iadła. Na wylot przewiercimy je dopiero po ostatecznym odpolerowa-
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niu i sfigurowaniu. Wiercimy cienkościenną rurką żelazną (grubość 
ścianki ok. l mm). Aby wiercenie było dokładne i szybkie, wykonujemy 
opisane niżej urządzenie (rys. 2). 

Rys. 2. Przyrząd do wiercenia otworu w zwierciadle 

Zwierciadło (2) leży na desce podstawowej (1). Na nim na dwu 
podłużnych klockach (3) umieszczona jest ,,ławka·· (5), złożona z dwu 
desek, posiadających współosiowo wykonane otwory prowadzące rurkę 
(7). Całość sk,ręcamy po scentrowaniu zwierciadła dwoma śrubami (6). 
Na zwierciadło nalepiliśmy uprzednio pierścień kitu (4), tworzący "mi
skę·· na wodę z karborundem. Rurka (7) ma naciętych kilka szczelin (8) 
na krawędzi tnącej oraz dwa szersze nacięcia w górnej części, w które 
wkładamy zabierak (9), zamocowany w ręcznej wiertarce. Do miski 
nalew::tmy wody z karborundem Nr 100 (l łyżeczka karborundu, 10 ły
żeczek wody) i kręcimy z umiarkowaną prędkością i z niewielkim na
ciskiem. Co kilk::t minut podnosimy nieco rurkę, aby świeże ziarna 
karborundu dostały się do szczeliny. W ciągu l godziny wykonamy 
20-30 mm wgłębienia. Przed wierceniem zaznaczymy na rurce żądaną 
głębokość wiercenia (rurka niewiele się ściera). Wykonany otwór ma 
średnicę około l mm większą od zewnętrznej średnicy rurki. 

Po ostatecznym ukończeniu figuracji zwierciadła głównego przykle
jamy cienką warstwą smoły do jego lica krążek szklany nieco większy 
od wykonanego otworu i ostrożnie kończymy wiercenie. Po przecięciu 
odlepiamy krążek w ciepłej wodzie, a resztki smoły zmywamy ostrożnie 
watą z benzyną lub z acetonem. 

Tym sposobem możemy też wyciąć krążki na zwierciadło pomocnicze. 
W układzie klasycznym Cassegraina zwierciadło główne jest parabo

liczne, zaś pomocnicze jest hiperboliczne. Oba zwierciadła z powodu 
dużej światłosiły mają duże odchyłki od sfery, są więc trudne do wy
konania. W praktyce amatorskiej jedno zwierciadło może być sferyczne. 
Wprawdzie koma takiego uproszczonego układu jest około 7 razy wi~k
sza od komy układu klasycznego Cassegraina (w przybliżeniu jest równa 
komie zwierciadła parabolicznego o światłosile l : 5.5), jednak nie sta-
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nowi to wielkiej przeszkody w obserwacjach. Korzystniej jest pozostawić 
sferyczny kształt zwierciadłu pomocniczemu. Dalsze uwagi stosują się 
do tego właśnie przypadku. Wówczas zwierciadło główne powinno mieć 
kształt eliptyczny, o kwadracie mimośrodu 

s (p- l). (p + 1)2 
e2 - 1- f,-p" (2) 

(wartość e2 charakteryzuje kształt zwierciadła). Podłuż.na aberacja 
sferyczna mierzona dla poszczególnych pierścieni takiego zwierciadła 
wynosi tylko e2 aberacji zwierciadła parabolicznego o tym samym pro
mieniu krzywizny i tej svmej średnicy, mierzona więc ze środka krzy
wizny (patrz .. Urania .. Nr 4 z 1954 r., str. 122) wynosi 

Y;•. e~ 
ll. Si R 

Zwierciadło eliptyczne mo~emy też łatwo badać, 
gwiazdę w jednym z ognisk elipsy, leżących w 

R R 
b -e c 

(9) 

umieszczając sztuczną 
odległościach (rys. 3) 

(lO) 

1--------b---------1 

·--·--·--·--·--· 

--N 
Rys. 3. Schemat układu dla badania zwierciadła eliptycznego . 

.ct zwierciadła. Lepiej umieścić sztuczną gwiazdę w odległości b, a od
bitą od zwierciadła wiązkę światła odchylić w kierunku prostopadłym 
do osi płaskim zwierciadełkiem (które musi być optycznie bardzo dobre). 
Wówczas umieszczamy nóż w punkcie N. Tym sposobem badane zwier
ciadło eliptyczne przy próbie Foucaulta winno gasnąć całe jednocześnie. 

Szlifowanie i polerowanie wypuklego zwierciadła pomocniczego pro
wadzimy podobnie jak obróbkę zwierciadła wklęsłego, tylko właści
wym zwierciadłem będzie dolny krążek. Przy szlifowaniu baczyć mu
simy na dobry kontakt obu krążków całą powierzchnią. Promień krzy
wizny mierzymy krążkiem wklęsłym. Po ukończeniu szlifowania pole
rujemy oba krążki (wklęsły i wypukły). Wklęsłemu krążkowi Badajemy 
kształt dokładnie sferyczny. Pomocnicze zwierciadło wypukłe badamy 
metodą interferencyjną ("Urania" Nr 5 z 1954 r., str. 153), składając 
go z krążkiem wklęsłym. Do badania używamy światła białego, a nie 
monochromatycznego. Po złożeniu krążków winniśmy otrzymać jedna
kowe zabarwienie na całej badanej powierzchni. świadczy to o sfe
ryczności wypukłej powierzchni. Są też inne metody badania, ale z braku 
miejsca pomijamy je. 

Trudno wykonać zupełnie dokładnie żądane promienie krzywizn. 
Dlatego ogniskową gotowego układu sprawdzamy wzorem 

f 
f,· f z 

f,+f2-1 
(pamiętać należy, że f., jest ujemne). 

(11) 
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Dla łatwiejszego sprawdzenia podajemy czytelnikom elementy jednego 
z wykonanych teleskopów, o zwierciadle głównym eliptycznym, a zwier
ciadle pomocniczym sferycznym. 

Przyjęliśmy: D, = 15.0 mm, f 2250, a= 153 mm, p= 3.75, 
Stąd: f 1 = 600 mm, l = 441'5 mm, R~ =- 432 mm, d, - 39 mm, u.' 56', 

D~ 47 mm, e2 0•689, b 7060 mm. 
Tadeusz Szufa 

Sekcja instrumentalna Kola PTMA w Oświęcimiu 

OBSERWACJE 

Obserwacje pochodni słonecznych 
Niżej omawiane obserwacje pochodni słonecznych obejmują okres 

od 29 VIII. 1953 r. do 30. IX. 1955 r. W tym okresie dokonałem ogółem 
438 obserwacji. Miejsce obserwacji - Dąbrowa Górnicza. Luneta: re
fraktor, obiektyw - 65 mm. Długość ogniskowa - 90 cm. Powiększenie 
24X. Ogółem odnotowałem 212 pochodni. Wyznaczałem położenie środka 
pochodni na powierzchni Słońca, co uniemożliwiło mi zidentyfikowanie 
pochodni obserwowanych w różnym czasie. Po zidentyfikowaniu stwier
dziłem istnienie w tym okresie 87 odrębnych pochodni. 

Podane liczby dotyczą tylko pochodni zaobserwowanych w obszarze 
od 15n do 550 szerokości heliograficznej po obu stronach równika, tzn. 
pochodni be~ośrednio związanych z plamotwórczą aktywnością Słońca 
w 19 cyklu. 

Ponieważ pochodnie poprzedzają powstawanie grup plam słonecznych 
i pozostają jeszcze przez pewien czas na danym obszarze po zniknięciu 
grupy, wyłączyłem z ogólnej liczby te pochodnie, na obszarze których 
odnotowałem poprzednio lub po pewnym czasie istnienie grup plam 
słonecznych. W zestawieniu podane są więc tylko te pochodnie, na 
obszarze których albo nie doszło do wykształcenia się plam, albo plamy 
powstały i zanikały w czasie, kiedy obszar ten znajdował się na nie
widocznej stronie Słońca. 

1953 

III IV 
1954 l 1955 l 

- I ---.,1-I-I -.1 rnJ!V - I - , n T III roZCI;,-

Półku-la-p-ół-n.--7--l--:---:--~1-l --:-~-4--:-1 -3~~ -3-:--6-~:-7 1 

Półkula połudn. l l 2 l l l 4 3 l 6 1 

25 

16 

Razem l l 6 4 7 9 13 41 

Przy uwzględnieniu powierzchni zajmowanej przez pochodnie, dając 
rozległym pochodniom notę - 5, średniej wielkości - 3, a małym - l, 
wynik przedstawia się następująco: 

p ółkula półn. 

ółkula połudn. p 

R azem 

1 11:9153IV l I l Ill9t4III l IV 1-I ---,--11_~~-5~~ · III 1-::: 
3 - - l 

- - - -

3 - - ., 
l .. 

12 l: l3 

6 

l 
3 

18 16 

ll 

lO 

21 

22 

9 

31 

23 1 85 

10 l 38 

33 123 
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Z zestawień tych wynika: 
l. Liczba takich pochodni i ogólna ich powierzchnia od początku 

cyklu stale wzrastały. 
2. Liczba pochodni jak również i powierzchnia ich na półkuli pół

nocnej były znacznie większe niż na półkuli południowej. 
Liczba w ten sposób wyodrębnionych pochodni może wskazywać na 

liczbę grup plam, całkowity rozwój których przebiegał na niewidocznej 
stronic Słońca i które przy zwykłych obserwacjach plam słonecznych 
nie są ujęte. Grupy takie należałoby może brać pod uwagę przy wy
znaczaniu ogólnej aktywności plamotwórczej Słońca. 

Celem niniejszej pracy była właśnie próba ilościowego ujęcia takich 
.,niewidocznych" grup. 

Dąbrowa Górnicza, listopad 1955 r. Waclaw Szymański 

PRZEGLĄD WYDAWNICTW 

Jerzy D o brzy ck i : Atlas Nieba Gwiaździstego widocznego 
w Polsce, Poznań 1956, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 23 strony 
-t 8 kart. - Cena 15 zł. 

Słusznie napisał autor w przedmowie, że brak podręcznego atlasu 
nieba dawał się ostatnio coraz bardziej we znaki. Atlas Nieba Gwiaź
dzistego zapełnił istotnie bardzo dotkliwą lukę w astronomicznych po
mocach naukowych. Słuchacze uniwersytetów, uczniowie szkól średnich, 
a zwłaszcza kilkutysięczna rzesza miłośników astronomii, wszyscy będą 
z pewnością bardzo wdzięczni autorowi za danie im do ręki nieocenio
nego podręcznika do ich pracy obserwacyjnej. Zaryzykować można 
twierdzenie, że brak dobrego atlasu hamował w sposób wybitny ama
torskie obserwacje nieba. 

Atlas zawiera tylko niebo widoczne w Polsce, a więc do -40° dekli
nacji południowej, co nie stanowi jednak wielkiej wady dla ogromnej 
części miłośników. Natomiast zawiera dwa pierwszorzędnej wagi do
datki: Pólnocną Sekwencję Biegunową oraz Plejady. Na tych dwóch 
sekwencjach może każdy wyskalować sobie swoje narzędzie, lunet<;, 
teleskop czy chociażby tylko lornetkę polową lub teatralną, tj. wyzna
czyć jej zasięg w wielkościach gwiazdowych. Jest to również niezastą
piona podstawa dla miłośników astronomii, chcących poświęcić się fo
tografii nieba. 

Pornocnymi będą również wykazy: najważniejszych gwiazdozbiorów 
w pięciu językach (łacińskim, polskim, rosyjskim, francuskim i niemiec
kim), gwiazd pierwszej wielkości z wyszczególnieniem widma, jasności, 
wspólrzędnych, odległości i blasku (jasności rzeczywistej), najjaśniej
szych gwiazd zmiennych z podaniem amplitudy zmian oraz okresu 
gwiazd podwójnych, wreszcie gromad i mgławic. Szczególnie ten ostatni 
wykaz będzie bardzo pożyteczny, zwłaszcza dla amatorów szukania no
wych komet, która to dziedzina obserwacji winna się jak najbardziej 
rozpowszechnić wśród naszych miłośników obserwacji nieba. 

Karty nieba narysowane są czysto i zawierają gwiazdy do 6,3 wiel
kości gwiazdowej. Niestety, napisy przy gwiazdach nieco za małe i skut
kiem tego mało czytelne. 

Papier użyty na druk kart jest niejednolity a przy tym o szorstkiej 
powierzchni, co nie rokuje atlasowi zbyt długiego życia przy częstym 
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użytkowaniu. Estetyczna oprawa kartonowa z płóciennym grzbietem. 
Oena 15 zł, jak na tak piękne wydawnictwo, bardzo umiarkowana. 

Szkoda, że do Atlasu (wzorem np. Atlasu Schurig-Gotza) nie dołą
czono celuloidowej wkładki z nakreśloną siatką współrzędnych; wkładka 
taka ogromnie ułatwia odczytywanie położeń poszczególnych gwiazd lub 
wrysowywanie w atlas nowych obiektów (komet, planet, planetoid itp.), 
co się często praktykuje. 

Oczywiście niemożliwością jest przy pierwszym wejrzeniu wynaleźć 
wszystkie usterki czy błędy, które na pewno zostaną dostrzeżone w ciągu 
pracy; toteż ograniczymy się tu do życzenia, aby było ich jak najmniej. 
Wszyscy użytkownicy atlasu, którzy by dostrzegli jakikolwiek błąd, 
proszeni są o podanie go do wiadomości naszej redakcji. 

J. Pagaczew~ki 

PYTANIA I ODPOWIEDZI 

Czy za()bserwowano ślady spadku meteorytów na powierzchnię Księżyca 
i czym tłumaczy się .,sypkość" nawierzchni satelity? 

(Odpowiedź na pytanie ob. inż. F. L u er a z Ozimka) 

Dotychczas nie stwierdzono śladów spadku meteorytów na powierz
chnię Księżyca. Między innymi nie zaobserwowano tam .,kraterów ko
smicznych", jakie tworzą się na Ziemi wskutek uderzeń dużych meteo
rytów. Zresztą kratery takie i u nas ndleżą do rzadkości. Znamy ich 
dotychczas zaledwie parę dziesiątek, mimo iż powierzchnia chwytająca 
na Ziemi jest 10 razy, względnie 3 razy (lądy) większa od księżycowej. 
Wynikałoby z tego, że wielkie meteoryty należą w przestrzeniach między
planetarnych do wyjątków. 

Inaczej ma się sprawa z drobnym pyłem meteorytowym, który w ilości 
około 6000 bn obkłada każdej doby glob .. demski. Oczywiście, zanim 
dotrze do powierzchni naszego globu zostaje on każdorazowo zlikwidowany 
przez stosunkowo gęstą atmosferę ziemską, która zamienia go już w gór
nych warstwach na gaz. Ponieważ atmosfera księżycowa jest niezwykle 
rozrzedzona (prawie 100 000 razy rzadsza od ziemskiej), przeto warunki 
pod tym \VZględcm układają się na Ksiqżycu odmiennie. 

Pył kosmiczny dociera zapewne dość swobodnie do powierzchni 
Księżyca i - wobec dużej prędkości ruchu wielu km/sek. - wykrusza 
ją. W wyniku daje to ową przypuszczalną .,sypkość" nawierzchni Księ
życa. Niektórzy astronomowie przypuszczają, że obecnie powierzchnię 
satelity pokrywa już półmetrowa warstwa pyłu meteorytowego. Jak 
dotąd jedna.k mieści się to wciąż jeszcze w sferze przypuszczeń. 

J. a. 

ROZRYWKI UMYSŁOWE 
Rozwiązanie krzyżówki z numeru lipcowego .,Uranii" z br.: 

Pozi()mo: Bar:nard, Brahe, Apeks, Saros, Paw, Adams, Deneb, Zima, 
Westa, Ikar, Lew, Kopff, Algol, Hjady, Kapteyn. 

Pion()wo: Bode, Brudzewa, Kant, Praesepe, Syderyty, Lick, Star, Do!'la, 
Hven. 

Losowanie nagród dało wynik następujący: Kam i e ń ski Michał
Kraków, Łasz czyński Andrzej - Kraków, S o l e ck i Jerzy - Lidz
bark Warmiński, G a w dziński Stanisław - Warszawa, S tra d a l 
Franciszek - Oświęcim, Ziółkowski Wilhelm - Kraków. 
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ERRATA 

W nrze 7 .. Uranii"" z br. str. 223 w. 9 od góry w1men m1ec brzmienie: 
, .... winno byłoby wypaść okolo R 10. Minimum ubiegłe wyniosło za
ledwie R = 4,4. Niskie minimum również wskazuje ... ·· 

W nrze 8 "Uranii" z br. str. 242 podpis pod rysunkiem winien brzmieć: 
.. Budowa i własności fizyczne atmosfery ziemskiej"·. 

KALENDARZ ASTRONOMICZNY 
Opracował M. Bielicki 

Listopad 1956 rok 
Dane o zjawisku gwiazd spadających podajemy w dziale "Poradnik Obserwa

tora" (w artykule Meteory, efemerydy gwiazd zmiennych w artykule Gwiazdy 
zmienne. 

Chwile wszystkich zjawisk podano w czasie średnim słonecznym środkowo
europejskim, który jest czasem obowiązującym w Polsce. Godziny, minuty i se
kundy oznaczono symbolami h, m, s. Przez a i ll rozumiemy rektascensję i dekli
nację, czyli współrzędne równikowe równonocne ciała niebieskiego. 

W kalendarzu styczniowym br. podane są informacje dotyczące poszukiwań 
przez lornetkę lub lunetę planet i planetek niewidocznych gołym okiem. Tam 
również są podane pewne ogólne wyjaśnienia dla obserwacji zjawisk w układzie 
księżyców galileuszowych Jowisza. Opis zjawisk przejścia księżyców na tle tarczy 
Jowisza oraz cieni księżyców po tarczy Jowisza jest podany w kalendarzu 
lutowym br. 

ldl2h. W Południowej Ameryce trudno bardzo dostrzegalne w blasku 
Słońca, zakrycie gwiazdy Kłos (Spica) w gwiazdozbiorze Panny. U nas 
Księżyc mija blisko Kłos po stronic południowej. 

2d-12d. Można próbować zobaczyć trudny do zauważenia nad ra
nem stożek światła zodiakalnego, nisko we wschodniej stronie nieba. 

2d3h-2d7h-4clllh. W podanych chwilach następują kolejne złącze
nia Księżyca z planetami: Neptunem, Merkurym i Saturnem w kolejnych 
odległościach od nich 4°, 3° i 1,5° na południe. Wszystkie zjawiska 
w Polscc nieobserwowalnc. 

4d-8d. Wieczorami na południowym zachodzie nisko nad horyzon
tem, przyświeca wąski sierp Księżyca ze światłem popielatym. 

4d-5d. Ciekawe nagromadzenic zjawisk w układzie księżyców Jo
wisza, obserwowane przez lunetę w drugiej połowie nocy: Jowisz wzej
dzie około 2h. z zaćmionym księżycem 3, następnie księżyc ukaże się 
na prawie 1

/2 godziny, aby znów się skryć za Jowiszem. Niedługo potem 
na tarczy planety zjawi się cień księżyca 2, a nad samym ranem kolejno 
znikną księżyc 2 (na tarczy Jowisza, zlewając się z jej tłem) oraz księ
życ l (w stożku cienia planety); pozostanie widoczny na tle nieba tylko 
księżyc 4. 

5d-6d. Przez dobrą lunetę można zaobserwować nad ranem przej
ście kolejne cienia i samego księżyca l na tle tarczy Jowisza. 

7cl3h. Wenus jest najbliżej Słońca, czyli w punkcie przysłonecznym 
(perihelium) swej orbity. 

9d5h. Duże zbliżenie się na niebie Merkurego do najjaśniejszej 
gwiazdy Wagi (a Librae, 3 w. g. w.) niestety bardzo trudne do obserwacji 
z powodu bezpośredniej bliskości Słońca. Merkury tylko o l' na południe 
od gwiazdy. 

12dOh. Ukryty w blasku Słońca Merkury przekraczając węzeł zstę
pujący orbity, przechodzi ze strony północnej płaszczyzny ekliptyki na 
południową. 

12d6h. Uran nieruchomy w długości ekliptycznej a 12dl3h w rekta
scensji. 

12d22h. Merkury w złączeniu górnym ze Słońcem 
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13dl3h. Dosyć daleko, bo w odległości 7° na pólnoc Księżyc mija 
Marsa. 

16d2lh. Merkury najdalej od Ziemi. 
18d19h. Wenus w złączeniu z gwiazdą l-ej w. gw. Kło:;:em w gwiaz

dozbiorze Panny w odległośCi 4° na północ od gwiazdy. A więc nad 
ranem widać na wschodniej stronie niedaleko koło siebie 3 jasne ciała 
niebieskie: Wenus, Jowisza i Kłos. 

18d. Zaćmienie całkowite Księżyca, widoczne całkowicie lub czę
ściowo: w Arktydzie, północnej części Azji na Oceanie Spokojnym, 
w Północnej i Południowej Ameryce, na Oceanie Atlantyckim, prawie 
w całej Europie, północno-zachodniej Afryce i w części północno
wschodniej Australii. W Polsce zaćmienie będzie częściowo widoczne 
nad ranem w swej początkowej fazie. Podajemy chwile kolejnych faz 
zaćmienia i warunków widoczności dla Warszawy: 

Wschód Księżyca 
Foczątek wejścia Księżyca do półcienia Ziemi 
Foczątek wejścia Księżyca do cienia Ziemi 
Wschód Słońca 
Zachód Księżyca 
Koniec wejścia Księżyca do cienia Ziemi, czyli początek 
zaćmienia całkowitego 
Środek zaćmienia całkowitego 
P.oczątek wyjścia Księżyca z cienia Ziemi, czyli koniec 

17dl5h7m 
18 4 59,9 
18 6 2,6 
18 7 l 
18 7 7 

18 7 8 
18 7 47,6 

zaćmienia całkowitego 18 8 27,3 
Koniec wyjścia Księżyca z cienia Ziemi 18 9 32,7 
Koniec wyjścia Księżyca z półcienia Ziemi 18 10 35,3 
Z podanej tablicy wynika, że samo zaćmienie całkowite w Warszawie 

i we wschodniej części Folski nie będzie widoczne, natomiast nastąpi 
ono na krótko przed zachodem Księżyca na zachodnich terenach Polski. 
W chwili początku wejścia Księżyca w cień Ziemi, zobaczymy nasu
wający się na tarczę Księżyca cień Ziemi z lewej strony tarczy, trochę 
od góry. Cień ten będzie się powoli posuwał po tarczy w kierunku na 
prawo i w dół. 

2ld-22d. Dnia 21 nad ranem nastąpią niedługo jedno po drugim 
zaćmienia księżyców 2 i l Jowisza, a 22d przed ranem będzie można 
zaobserwować całe zjawi&ko przejścia przez tarczę planety cienia i księ
życa l. 

22d8h5Qm. Słońce w swym ruchu rocznym po ekliptyce, obserwo
wanym z ~iemi, wkracza w znak zodiakalny Strzelca. 

22d7h. Merkury niewidoczny zupełnie w blasku Słońt a jest w złą
czeniu na niebie z Saturnem i na południe od niego 3°. Jednocześnie 
jest w punkcie odsłonecznym (aphelium) swej orbity_ 

23d9h. Księżyc mija Urana po stronie poludniowej w odległości 6~. 
26dl6h. Łatwo można określić położenie Neptuna na niebie według 

położenia Wenus, która jest w złączeniu z Neptunem. Tego dnia nad 
ranem należy odmierzyć od Wenus w kierunku południowym odstęp 
11', czyli 7a czętć tarczy Księżyca i tam przez lunetę poszukiwać Nep
tuna. 

27d2h. Księżyc w złączeniu z Jowiszem 6° od niego na południe. 
Widać światło popielate Księżyca. 

27dl3h. Saturn jest w największej odległości od Ziemi, zaś 27d16h 
w złączeniu ze Słońcem. 

27t1-28h. Nad ranem 28d bm. zachodzi zaćmienie księżyców l i 2, 
w odstępie po sobie zaledwie 2 minut. 

28dl9d. Promień łączący Wenus ze Słońcem jest najbardziej odchy-
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lony w kierunku północnym od płaszczyzny orbity Ziemi, czyli Wenus 
osiąga największą sz.erokość ekliptyczną heliocentryczną północną. 

28dl9d. Po raz drugi w tym miesiącu zakrycie Kłosa, najjaśniejszej 
gwiazdy Panny, przez Księżyc. Zjawisko obserwowalne tylKo na Nowej 
Zelandii i w jej okolicach. 

28cl.-29d. W drugiej połowie nocy widać przez lunety całe zjawisko 
przejścia cienia i księżyca l przez tarczę Jowisza. 

29dl2h-29dl8h. Księżyc w złączeniu kolejno z Neptunem i Wenus, 
w odległościach od nich: 4° i 4° na południe. Nad ranem sierp Księżyca, 
uzupełniony do całej tarczy światłem popielatym, jest widoczny nie
daleko jasnych planet na wschodnim niebie. 
~ 29cl.-30d. Zaraz po wschodzie Jowisza można obserwować przez 
lunetę na jego tarczy cienie najpierw księżyca 2, potem i księżyca 3; 
następnie wejście na tło tarczy księżyca 2, podczas gdy księżyc l jest 
ukryty za Jowiszem. 

Zjawiska w układzie księżyców galileuszowych J owisza 
Listopad 1956 

jl czas l zjawisko j l czas l zjawisko l ~ l czas l zjawisko l ~ l śr~zda: .• jzjawlsko 'rodk.- środk-. środk.-

europ. europ. curop. ~ europ. 

h m h m h m h m 
l 5 45 l~J t132 9 4 46 4"ppk 18 5 45 3 J 412 27 5;45 42 J 13 
2 5 45 32 J 14 5 45 23 J l 19 5 45 31 J 24 28 5 45 4~1 J 3 
3 5 45 312 J 4 10 5 45 3421 J 20 5 45 2 J 134 6 1.4 l pc 
4 5 45 3 J 124 11 5 45 43 J 12 6 54 l ppc 6 3.5 2 pc 
5 2 47.0 3 kc 12 3 27.2 3 pc 21 3 27.6 2 pc 29 3 16 l ppc 

3 15 3 pk 5 45 41 J 2 4 8.5 l pc 4 25 l ppk 
3 48 2 ppc 6 21 2 ppc 5 45 J 34 5 32 l kpc 
5 38 2ppk 6 44.7 3 kc 22 l 23 l ppc 5 45 4 J23 
5 45 1J4 13 5 l l ppc 2 28 l ppk 6 40 l kpk 
5 54.3 l pc 5 45 42 J 13 3 38 l kpc 30 o 44 2 ppc 
6 29 3 kk 6 l lppk 4 43 l kpk l 27 3 ppc 
6 32 2 kpc 14 2 15.6 l pc 5 45 l J 234 3 l 2ppk 

6 3 7 l ppc 5 32 l kk 23 l 57 l kk 3 26 2 kpc 
4 3 l ppk 5 43 2 kk 2 o 3 ppk 3 53 l kk 
5 23 l kpc 5 45 4J 213 3 l 2 kpk 4 41 3 kpc 
5 45 2 J 34 15 l 45 l kpc 5 8 3 kpk 5 40 2 kpk 
6lfl l rkpk 2 46 l kpk 5 45 23 J 14 5 45 42 J 31 

7 2 58 2 kk 5 45 41 J 23 24 5 45 321 J 4 6 12 3 ppk 
3 34 l kk ' 16 5 45 423 Jl 25 5 45 3 J 124 
5 45 J 1234 17 5 16.3 4pc 26 2 51 4 kpk 

8 5 45 l J 324 5 45 321 J 5 45 314 J 2 l 
Oznaczenia zjawisk: Foczątek Koniec 
Zaćmienie księżyca pc kc 
Zakrycie księżyca przez Jowisza pc kk 
Przejście księżyca na tle tarczy Jowisza ppk kpk 
Przejście cienia księżyca po tarczy Jowisza ppc kpc 
Oznaczenia ciał: l, 2, 3, 4 - księżyce gali1eruszowe (Jo, Europa, Gani
medes, Kallisto) w kolejno wzrastających odległośda.ch od · Jowisza; 
J- Jowisz. 

Każdego dnia o 6hOm podano położenia wzajemne księżyców i Jo
yvisz.a, obserwowane w odw~acającej obrazy lunecie astronomicznej. 
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lh czasu Szczecin 
ClS środk. -europ. ~ 

ClS 
t:l r. czasu et l ~ wsch. l zach. 

m h m o h m h m 
27 l. +16 14 s -12.7 6 50 16 40 
6 XI. +16 14 44 -15.9 710 16 21 

16 XI. +15 15 25 -18.7 7 29 16 4 
26 XI. +13 16 7 -20.9 7 46 15 52 
6 XII. + 9 116 501-22.5 8 2 15 44 

Ib czasu 
Warszawa 

<J ClS 

~ 
środk. -europ. 

~ 

ClS 
t:l et l ~ wsch. l zach . t:l 

h m o hm hm 

l XI. 12 58 -10.0 4 58 15 15 11 XI. 
2 13 52 -14.1 6 15 15 44 12 

l ! 14 46 -17.4 7 27 16 19 13 
15 40 -19.7 8 33 16 59 14 

s 16 35- 21.0 9 32 17 48 15 
6 17 28.~ 21.1 10 21 18 43 16 
7 18 21 1-20.3 11 2 19 42 17 
8 19 11 -18.5 11 35 20 45 18 
9 20 01- 15.9 12 3 2150 19 

lO 20 47-12.7 12 25 22 55 20 

. - - ·- -

SŁO!(lCE 

Poznań Wrocław Gdańsk Kraków Warszawa Rzeszów Białystok 

wsch. j zach. wsch., zach. wsch. 

h m h m h m h m h m 
6 38 16 33 6 35 16 36 6 36 
6 57 16 14 6 53 16 18 6 56 
7 15 15 58 7 lO 16 3 716 
7 32 15 46 7 26 15 52 7 34 
7 46 15 401 7 40 15 46 7 50 

KSIĘZYC 

Ih czasu 
\\-'arszawa 

ClS środlt.-europ . ~ 

ClS 

et l ~ wsch. l zach. t:l 

h m j o hm h m 
2133- 9.0 12 46 - 21 XI. 
2218- 4.9 13 5 o l 22 
23 3 - 0.6 13 25 l 8 23 
23 50 + 3.9 1345 216 24 
o 38 + 8.3 14 8 3 26 25 
l 28 + 12.4 14 33 440 26 
2 21 + 16.0 15 7 s 54 27 
3 18 + 18.9 15 47 7 7 28 
417 + 20.7 16 40 8 15 29 
s 18 +21.2 1743 9 16 30 

zach. wsch. l zach. wsch. l zach . wsch. l zach. wsch.l zach . 

h m h m 
16 21 6 21 
16 o 6 38 
15 43 6 54 
15 30 7 9 
15 22 7 23 

lh czasu 

środlt.-europ . 

et l ~ 

hm o 
6 20 +20.3 
7 20 + 18.1 
8 19 + 14.7 
9 15 + 10.5 

10 9 + 5.8 
ll l + 0.8 
LI 52 - 4.1 
12 41 - 8.8 
13 36 - 13.0 
14 29 -16.5 

h mi h m h m h m h m h m h m 
16 26 6 21 16 l B 6 13 16 18 6 15 16 6 
16 9 6 41 15 58 6 30 16 l 6 34 15 47 
15 55 6 58 15 43 6 46 15 47 6 52 15 31 
15 45 7 15 15 31 7 1 15 37 710 15 18 
15 39 7 29, 15 25 7 15 15 31 7 25 15 11 

Warszawa 
. 

wsch. ! zach. 

hm hm 
18 56 10 5 
20 13 10 16 
21 34 11 17 
22 53 1144 
- 12 9 
011 12 32 
l 28 12 54 
2 45 13 18 
4 o 13 441 s 12 1416 

l 

Fazy Księżyca: 
d h m 

Ostatnia kw. X. 26 19 2 
Nów XI. 2 17 43 
Pierw. kw. XI. 10 16 9 
Pełnia XI. 18 7 44 
Ostatnia kw. XI. 25 2 12 
Nów XII. 2 9 f2 

Odległość Księżyca 
od Ziemi 

Największa 

Najmniejsza 

d h 
XI. 9 20 
XI. 2118 

c: 
~ 

)> 

z 
,.... 
)> 

w 
"" ~ 



Listopad 1956 
l>LANETY l PLANETKI 

ca Merkury Wenus Mars Jowisz Saturn Uran 
-:;; 
~ a. l ~ a. l ~ a. l ~ a. l l) a. l l) a. l ~ 

l 
b m\ b m! o b m o o b m o h m o h m o 

l. 27 13 27 - 7.3 1141 + 3.5 23 8- 8.3 1136 + 3.8 16 o -18.8 8 38 + 19.1 
XI. 6 14 29 -14.0 12 25 - 1.0 23 17 - 6.7 1142 + 3.1 16 4-19.1 8 38 + 19.1 
XI. 16 15 32 -19.6 13 10 - 5.5 23 2Q - 4.9 1149 + 2.4 16 9-19.3 8 38 + 19.1 
li. 26 16 37 -23.5 l3 56 - 9.9 23 43 - 2.8 1154 + 1.9 16 ]4 -19.5 8 38 +19.1 

!11. 6 17 41 -25.5 14 44 -14.01 o 0- 0.5 1159 + 1.4,16 19 -19.7 8 37 + 19.2 
l 

wsch. zach. wsch. zach. wsch. 7ach. wsch . zach. wsch. zac b wsch. zach. 
---

h m h m h m h m h m h m h m h m h m h m h m h m 
l. 27 5 17 16 6 2 34 15 17 15 o l 43 2 27 15 12 8 53 17 32 21 58 13 41 

li. 6 6 17 15 52 3 2 14 59 14 21 l 21 l 53 14 35 1120 16 56 2119 13 2 
li. 16 7B 15 43 3 31 14 41 13 44 l 311 28 13 59 7 46,16 20 20 40 12 23 
XI. 26 8 7 15 42 4 2 14 24 13 9 o 49 o 57 13 22 7 14 15 43 20 Olll 43 

XII. 6 8 50 15 56 4 33 14 9 12 34 o 38 o 25 12 45 641 15 8 192011 4 
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:o; (\) o.(') 0';:>~'0 

??~ ::>·v. :o; :i; N(\) 

c ~Jl,) ~ . I»JU? ' rl c . ~ 3 
-- ------ ----- ---

Neptun PlutmĘ 
IX l ~ a. l ~ a. l ~ 

h ID 6 h m o b mi o 
13 55 -10.0 10 25 +21.6 o 58 - 8.9. 
13 57 -10.1 10 25 + 21.6 o 51 - 8.9 
13 58 -10.2 10 26 +21.6 o 46 - 8.5i 
13 59 -10.4 10 26 +21.6 o 43 -7.9: 
14 o -10.5 10 26 +21.7 o 43 - 7.~ 

wsch. zach. wsch. ! zach. wsch., zach. 
----- -----1 

h m h m b m h m b m h m 
5 58 16 18 23 28 15 44 16 52 3 29 
5 21 15 40 22 50 15 6 16 6 2 43 
4 43 15 l 22 11 14 27 15 20 2 o 
4 61 14 23 21 32 13 48 14 34 l 22 
3 28 13 44 20 52 13 10 13 51 o 46 
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Andrespol - Zakłady Ceramiki Budowlanej . 

Białystok - ul. Biała, Gmach Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej. 

Biecz - Przedmieścle 618. 

Bydgoszcz - Plac Wolności 9, I Liceum Ogólnokształcące. 

Cena 2 zł 

Częstochowa - ul. Modzelewskiego bl. la m. 28. Sekretariat Kota czynny w każdą 
środę od godziny 17 do 19. Pokazy nieba w każdą bezchmurną środę po 
godz. 19-tej, po uprzednim zgłoszeniu w sekretariacie. 

Frombork - Katedralna 21. Sekretariat czynny we wtorki i piątki w godz. 18-20. 
Zebrania odbywają się w każdy drugi czwartek miesiąca. Pokazy nieba 
w każdy pogodny wieczór. 

Gdańsk - II Zakład Fizyki Folitechniki Gdańskiej we Wrzeszczu. Sekretariat 
czynny w poniedziałki i piątki w godz. 17-18. 

Gdynia - ul. 10-go Lutego 24. Polskle Linie Oceaniczne. 

Gliwice - ul. Puszkina 8 2 l. p . teł. 3619. Sekretariat czynny w poniedziałki 
l czwartki w godz. 16-19. Biblioteka czynna przy Sekretariacie. Pokazy nieba 
odbywają się w każdy bezchmurny wieczór, po uprzednim telefonicznym 
porozumieniu : J. Kasza, Ruda Sląska, ul. Obrońców Stalingradu 23, teł. 52-481. 

Jędrzejów - Rynek 8. Pokazy niel::a i zbiorów gnomonistycznych dla wycieczek. 

Kraków - ul. L. Solskiego 30 m. 4. Sekretariat czynny w poniedziałki i czwartki 
w godz. 18-20. Odczyty odbywają się 10-go i 25-go o godz. 18-tej . Biblioteka 
czynna w poniedziałki godz. 18-19. 

Krosno - ul. Nowotki l I p. 

Łódź - ul. Traugutta 18, V p. pok. 512. Sekretariat i biblioteka czynne w każdy 
pomedzialek w godz. 17- 19. Pokazy nieba odbywają się w każdy bezchmurny 
wieczór na placu przed lokalem Koła. Odczyty wygłaszane są w poniedziałki 
o godz. 18-tej . 5. XI. ,.Niebo w listopadzie", 19. XI. ,.Pierwszy krok w pod
różach międzyplanetarnych". 

Nowy Sącz - ul. Jagiellońska 50a, teł. 80-52, Sekretariat czynny codziennie 
w godz. 16-19. 

Olsztyn - Muzeum Mazurskie. 

Oświęcim - Ul. Jagiełły 2. 

Płock - J . Burzyński, pl. Narutowicza l. Delegatura ,.Ruch". 

Poznań - ul. Chełmońskiego l. Sekretariat i biblioteka czynne we wtorki 
l czwartki w godz. 17-19. Pokazy nieba odbywają się w każdy pogodny 
wieczór wtorkowy i czwartkowy w parku im. Kasprzaka (przy Palmlarni). 

Racibórz- Kasprowicza 11, Liceum dla Pracujących. 

Stalinogród - Planehrium w woj . parku Kultury i Wypoczynku, Chorzów l, 
skrytka poczt. 10, teł. 301-49. W pierwszą sobotę miesiąca zebranie Sekcji 
Instrumentalnej w czytelni Planetarium od godz. 18-tej . 

Szczecin - Zakład Fizyki Folitechniki Szczecińskiej . 

Toruń - M. Kopernika 17. Sekretariat i biblioteka czynne są w poniedziałki 
i czwartki w godz. 17-19. Dnia 5. XI. (poniedziałek) odczyt inż. Soloniewicza 
.,Nowości z dziedziny astronautyki". Dnia 19. XI. odczyt mgr A. Woszczyka 
,.Klasyfikacja spektralna gwiazd". Foczątek o godz. 18-tej . 

Wałcz - Zakład Wylęgu Drobiu. 

Warszawa - Al. Ujazdowskie 4. Sekretariat i Sekcje Kola czynne są we wtorki, 
czwartki i soboty w godz. 18-21. Biblioteka we wtorki w godz. 19-21. Pokazy 
nieba odbywają się w bezchmurne wieczory w godz. 19-22. 

Wrocław - ul. ' Pionierska 11. Zebrania członków odbędą się w gmachu Uniwer
sytetu Wrocławskiego, pl. Uniwersytecki 1, o godz. 19-tej, dnia 7. XI. z refe
ratem: ,.Komety i meteory" i dnia 21. XI. z referatem: ,.Powstanie układu 
słonecznego". Dalsze szczegóły będą podane w prasie. 
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Nr 12 

ORGAN POLSKIEGO TOWARZYSTWA MIŁOSNIKÓW ASTRONOMil 

KRAK 0 W 1956 

Pismo zalecone reskryptem Ministerstwa Oświaty z dnia 20. X. 1955 r , 
Nr Oc-506 50, jako pożądane w bibliotekach licealnych i nauczycielskich 

WŁODZIMIERZ ZONN - Warszawa 

O MATERII MIĘDZYGWIAZDOWEJ 

Odkrycie ogromnie rozrzedzonej materii w obszarach mię
dzygwiazdowych, które przedtem uważano za puste, było nie
wątpliwie zdarzeniem przełomowym w dziejach astronomii. Ze
tknęliśmy się z nową zupełnie formą występowania materii: 
z gazem, którego gęstość jest rzędu jednego atomu na centymetr 
sześcienny i z pyłem, którego gęstość jest znacznie niższa niż 
to wszystko z czym się spotykamy w laboratoriach i życiu co
dziennym. W tych warunkach zderzenia między atomami lub 
cząstkami pyłu są czymś niesłychanie mało prawdopodobnym, 
tak mało prawdopodobnym, że w wielu przypadkach możemy się 
z tym nie liczyć. Możemy zatem obserwować tu atomy całko
wicie niezakłócone; rzecz, która się nigdy nie udaje fizykom 
i chemikom. Z obserwacyj tych możemy wyciągnąć wiele inte
resujących i ważnych wniosków o budowie atomu i o prawach, 
które rządzą jego przemianami. 

Z drugiej strony odkrycie to - jak wiele innych odkryć -
sprawiło wiele kłopotów astronomom. Zacznijmy może od tych 
kłopotów. 

W ciągu kilkuset lat astronomowie szeroko stosowali (i jak 
się wtedy wydawało z dużym powodzeniem) metody fotome
tryczne wyznaczania odległości gwiazd i innych obiektów ko
smicznych. Postępowaliśmy tutaj podobnie jak to robi turysta 
w nocy, gdy się ~.bliża do jakiegoś osiedla h:1dzkiego. Otóż tury
sta potrafi do§1 dobrze ocenić odległość, jaka go dzieli od da
nego osiedla na podstawie obserwacji świateł tego osie
dla. Gdy światła te wydają mu się słabe, ledwie widoczne, wnio
skuje, że jest daleko od 1~:ch, gdy są jasne - że jest blisko. 
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Podobnie astronom wnioskuje o odległości jakiejś gwiazdy na 
podstawie o b ser w o w a n ej przez niego jasności tej gwia
zdy, znając ponadto dzielność jej promieniowania. Wprawdzie 
turysta nie wiele dba o dzielność promieniowania każdej z lamp 
oglądanych, a to dlatego, że dzielność ta najczęściej nie wiele 
siq zmienia od lampy do lampy; w astronomii jest jednak ina
czej. Dzielność promieniowania gwiazd wah:1 się w bardzo du
żych granicach i dlateg;) ię okoliczność trzeba za każdym razem 
uwzglQdniać. Tak czy inaczej obaj - astronom i turysta -
św:adomie lub nieświadomie korzystają tu ze znanego w fizyce 
prawa, mówiącego, że oświetlenie, a więc i odbierane wrażenie 
zmniejsza się z kwadratem odległości. Znając dzielność danego 
źródła św~atła i mierząc oświetlenie, jakie ono wywołuje (czyli 
jasność obserwowaną) dochodzi się łatwo do znajomości jego 
odległości. 

Tą właśnie drogą astronomowie doszli do znajomości odle
g~ości gwiazd bliższych i dalszych, do określenia rozmiarów na
szej Galaktyki. jej budowy, do znajomości odległości galaktyk 
sąsiednich: krótko mówiąc do znajomości budowy wszechświata 
w prom:.eniu kilkudziesiqciu milionów lat światła. 

Trzeba przy tym pamiętać, że prawo odwrotnej proporcio
nalności oświetlenia do kwadratu odległości jest słuszne tylko 
wtedy, gdy promienie na drodze od źródła do obserwatora nie 
napotykają na żadne przeszkody; gdy wędrują one w próżni 
oczywiście w optycznym znaczeniu tego słowa. Odkrycie zaś 
materii międzygwiazdowej zaprzeczyło temu założeniu. Oka
zało siQ bowiem, że promienie od gwiazd biegną w ośrodku nie
przeźroczystym; w czymś, co byśmy mogli porównać do mgły 
lub oparów na Ziemi z tą oczywiście różnicą, że to ,,coś" jest 
znacznie rzadsze niż opary ziemskie. Natomiast droga tych 
prom:eni jest znacznie dłuższa niż przeciętna droga promie
nia w naszej atmosferze i dlatego wynik oddziaływania tych 
,,kosmicznych oparów" na promieniowanie gwiazd nie jest 
wcale tak mały, jakby się na pierwszy rzut oka mogło wy
dawać. 

Znaleźliśmy się w sytuacji turysty, który oceniając odległość 
jaki€goś oświetlonego os~edla nie wiedział o mgle przesłania
jącej mu światło i nagle tę mgłę odkrył. W tym przypadku zro
zum;ałby, że jego pierwotne oceny odległości były przesadnie 
d u ż e. Pierwotnie c: a ł ą "stratę" światła kładł on na rachunek 
odległości. Obecnie część tych strat tłumaczyć musi działaniem .~ 
mgły i tylko drugą część położyć może na rachunek odległości. 1:1' 

Nic też dziwnego, że jego poprawiony rachunek wykaże 
m n i e j s z ą odległość, niż pierwotnie przypuszczał. 
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Podobnie też astronomowie z chwilą wykrycia istnienia ma
terii międzygwiazdowej musieli zrewidować wyniki swoich 
poprzednich wyznaczeń odległości i wszystkie je znacznie 
zmniejszyć ze względu na pochłanianie promieniowania w tej 
kosmicznej "mgle"· Wszechświat się skurczył, zwłaszcza w tych 
kierunkach, gdzie występuje wiele materii międzygwiazdowej; 
niewielkie zaś zmiany nastąpiły tylko tam, gdzie mieliśmy kie
runki stosunkowo wolne od tej materii. 

Należyte uwzględnienie wpływu materii międzygwiazdowej 
na obserwowane promieniowanie gwiazd po dziś dzień sprawia 
niemało kłopotów astronomom i stanowi jedną z najpoważ
niejszych przeszkód przy wyznaczaniu odległości gwiazd i in
nych dalekich obiektów w naszej Galaktyce i galaktykach 
innych. Oto dlaczego te zagadnienia nazwaliśmy dość bezcere
monialnie kłopotami astronomów ... 

Przejdźmy z kolei do tych zagadnień, które można by 
w przeciwieństwie do tamtych nazwać radościami astronomów. 
Mamy ich bardzo wiele, tak wiele, że tylko niektóre dadzą się 
poruszyć w krótkim artykule. 

Zacznijmy może od poznawania właściwości tej materii, tym 
bardziej interesujących, że jak mówiliśmy już, mamy w niej 
atomy w stanie niezakłóconym, przejawiające w tych warun
kach wiele osobliwości nie dających się wykryć przy badaniach 
laboratoryjnych. Głównym składnikiem gazów międzygwiazdo
wych jest niewątpliwie wodór, o obecności którego dowiadu
jemy się między innymi z promieniowania o długości fali 21 cm, 
które wysyła ten gaz w stanie niezakłóconym. Jak łatwo się 
domyślić, promieniowanie o długości fali 21 cm daje się wy
kryć tylko na drodze radiowej; pochodzi ono od bardzo mało 
zbadanych zmian stanu atomu niezakłóconego. Odkrycie pro
mieniowania tej długości fali dochodzącego do nas z różnych 
obszarów nieba, (obszarów ciemnych w sensie wrażeń wzro
kowych) było doskonałą kontrolą naszej teoretycznej wiedzy 
o budowie atomu wodoru. Trzeba bowiem wiedzieć, że zanim 
to promieniowanie zaobserwowano, przewidziano jego istnie
nie teoretycznie, na podstawie znajomości budowy atomu wo
doru. A że jedynym laboratorium, w którym tego rodzaju 
zjawisko mogło być obserwowane jest niebo, nic też dziwnego, 
że uzyskanie pozytywnej odpowiedzi na drodze obserwacji 
stało się dużym triumfem teorii. Ponadto obserwacja tego pro
mieniowania jest niezawodnym sposobem wykrywania obec
ności chmur wodorowych w naszym bliższym i dalszym są
siedztwie, przy czym metoda ta wyklucza wszelkie nieporozu
mienia co do innych źródeł tego promieniowania. Promienia-
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wanie o długości fali 21 cm może powstawać wyłącznie w nie
słychanie rozrzedzonych zbiorowiskach wodoru, wyklucza się 
zatem działanie naszej atmosfery lub atmosfer innych gwiazd, 
w których gęstość jest znacznie większa; te obiekty w żadnym 
przypadku nie mogą wysyłać promieniowania o tej długości 
fali. 

Drugą nie mniej pasjonującą sprawą jest możliwość współ
istnienia obok siebie gazu i pyłu: ciała gazowego i ciała sta
łego. Wiemy dobrze, że w niskich temperaturach, jakie panują 
w przestrzeniach międzygwiazdowych musi następować zmniej
szanie się ilości gazu, który stopniowo osiada na cząstkach pyłu 
i do nich przymarza. Jak to się dzieje, że mimo to gaz dość 
obficie występuje we wszystkich niemal zbiorowiskach materii 
międzygwiazdowej? Odpowiedzi na to udzielił słynny astro
nom holenderski O o r t, który obliczył, że proces odwrotny -
parowania cząstek stałych - musi się odbywać wtedy, gdy 
dwie sąsiednie chmury materii międzygwiazdowej zderzają się 
ze sobą i następnie wzajemnie się przenikają. Wtedy tempe
ratura części wzajemnie się przenikających znacznie wzrasta 
i w tym obszarze następuje szybki proces wyparowywania gazu 
z powierzchni pyłków; następuje więc coś, co byśmy mogli na
zwać odmładzaniem materii międzygwiazdowej: szybkie zwięk
szenie się zawartości gazów, które poprzednie zostały uwię
zione przez cząstki pyłu. A że zderzenia między chmurami ma
terii międzygwiazdowejsą-w skali kosmicznej -zjawiskami 
dość częstymi, bo następują przeciętnie raz na milion lat, za
wartość pyłu i gazu w chmurach materii międzygwiazdowej, 
przeciętnie biorąc, pozostaje w tym samym stosunku w ciągu 
czasu znacznie dłuższego. Oto dlaczego niemal wszystkie spo
tykane chmury materii międzygwiazdowej zawierają i pył i gaz 
i to mniej więcej w jednakowym stosunku. 

Wykrycie materii międzygwiazdowej ogromnie ożywiło 
całą współczesną kosmogonię. Nie ulega chyba wątpliwości, że 
powstawanie gwiazd - problem dotychczas prawie nie rusza
ny - wiąże się bezpośrednio lub pośrednio z materią mię
dzygwiazdową. Istotnie, tam wszędzie, gdzie dość licznie wy
stępują gwiazdy młode koncentruje się również materia mię
dzygwiazdOIWa. Nie wiemy wprawdzie, jakie to są procesy, jak 
przebiegają, niemniej w najogólnejszych zarysach znamy już 
głównych bohaterów tych wszystkich zdarzeń, w wyniku któ
rych rodzą się nowe gwiazdy i najbliższa chyba przyszłość 
pozwoli nam na zorientowanie się w przebiegu tych zdarzeń. 
Będzie to rozwiązanie jednego z najbardziej zasadniczych za
gadnień współczesnej astronomii. 
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Urok zórz polarnych, ich subtelne, mieniące się barwy 
i ruchliwe, pulsujące kształty ściągały na siebie od dawna 
uwagę uczonych i pobudzały do badań nad naturą tego prze
pięknego zjawiska. Poważniejsze jednak osiągnięcia w tej dzie
dzinie przyniosły dopiero ostatnie dziesiątki lat, zwłaszcza od 
czasu wykrycia ogólnej emisji nocnej górnych warstw atm<r 
sfery we wszystkich szerokościach geograficznych. 

Zorze polarne pojawiają się, jak sama nazwa wskazuje, 
w krajach polarnych, a ściślej mówiąc dokoła ziemskich bie
gunów magnetycznych, unikając samych biegunów. Maksy
malna częstość ich występowania przypada w odległości około 
20° od tychże biegunów. W okresach wzmożonej aktywności 
słonecznej widuje się je jednak i w niższych szerokościach 
geograficznych, a zapewne niejeden czytelnik "Uranii" obser
wował zorze także na naszym, polskim niebie. 

Jasność zórz wydaje się duża dzięki kontrastowi z ciemnym 
tłem nieba. W rzeczywistości świecą one bardzo słabo, tak że 
czytać można tylko przy blasku najjaśniejszych spośród nich. 

Jasne zorze odznaczają się zwykle pięknym zabarwieniem, 
najczęściej seledynowym, fioletowym lub czerwonym, niekiedy 
zaś, ale to już znacznie rzadziej, barwa ich jest błękitna. 

Wśród olbrzymiej różnorodności zdawałoby się wiecznie 
nowych kształtów, zmiennego ruchu i blasku zórz udało się 
obserwatorom wyłowić powtarzające się cechy i na ich pod
stawie zdefiniować pewne typy zórz polarnych. Najbardziej 
ogólnie można by je podzielić na: 

l) zorze o strukturze promienistej, 
2) zorze bez struktury promienistej, 
3) zorze płomienne. 
Z form charakterystyczniejszych należy wymienić: a) łuk i 

oraz s m u g i o s t r u k t u r z e j e d n o r o d n e j nie promie
nistej, b) ł u k i i s m u g i o s t r u k t u r z e p r o m i e n i -
s t ej, c) p o w i er z c h n i e p u l s u j ą c e, d) dr a per i e 
i wreszcie wspaniałą k o r o n ę o promieniach zbiegających się 
w jednym punkcie na niebie. (Por. fotografie na wkładce). 

Dla ilustracji dynamizmu ustawicznych zmian kształtów 
i blasku zórz przytoczę opis obserwacji z października 1934 r. 
na Atlantyku 1 . 

j A. Kos i b a, Grenlandia . Książnica-Atlas, Lwów-Warszawa 
1937, str. 134. 
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"0 godz. 20 zaczęły pojawiać się na północno-zachodnim 
wycinku nieba, od strony Grenlandii, leniwe migocące smugi 
światła. Z chaotycznych blasków utworzyła się po chwili forma 
łukowa, której dolne ramiona zwisały do wysokości 10° nad 
horyzontem i rozszczepiały się w ciągle się zmieniające roz
widlenia, spirale, stożki i draperie .. . Po jakichś trzech godzi
nach ciągłych zmian, ukazały się dwa podobne równoległe łuki, 
niższy z wierzchołkiem na wysokości około 15°, wyższy 30°, 
o silnym seledynowym świetle . Utrzymywały się w wyraźnych 
konturach około 30 sekund, po czym górny łuk zniknął nagle, 
pozostawiając po sobie tylko mglisto-białą poświatę ... Ow 
jednolity łuk górny, zatracając swe wyraźne kontury. zwłaszcza 
dolne, przeobraził się nagle w łuk pionowo prążkowany i w ta
kim stanie utrzymał się około minuty. 

Nagle wzdłuż całej, około 150° rozciągłości prążkowanego 
łuku, tuż nad jego górnym brzegiem, przebiegło od zachodniego 
końca ku wschodowi drugie pionowe prążkowanie w przeciągu 
może Y. sekundy i tak wytworzył się podwójny łuk prążko
wany. Wyglądało to, jakby ktoś nad łukowym, świecącym 
sklepieniem sceny przeciągnął nagle srebrną, falistą i drgającą 
kotarę. 

Równocześnie ramiona łuków zaczęły falować jak wachlarz, 
złożony z różnych stożków, draperyj itp., następnie pojawił się 
u dołu łuk trzeci, krótki, około Y. rozpiętości łuku górnego. 
Górny łuk podwójny począł tracić stopniowo wyrazistość swych 
konturów i prążkowanie, a równocześnie z wszystkich łuków 
zaczęły wystrzelać długie, promieniste smugi świateł, skiero
wane w różne strony, przeważnie jednak ku zenitowi". 

Najbardziej może interesującą formę stanowią zorze pło
mienne, ukazujące się zazwyczaj po wyjątkowo jasnych zo
rzach. Przesuwają się one po niebie na kształt wielkich fal 
światła od horyzontu ku zenitowi magnetycznemu 2 . 

Podstawę dla poznania natury zórz polarnych stanowią 
przede wszystkim badania spektralne. Nie są one łatwe. Cho
ciaż bowiem zorze świecą znacznie mocniej od tła nieba, to jed
nak jasność ich jest tak mała, że spektrografy o dużej dyspersji, 
podobnie jak w wypadku tła, nie wchodzą tu w rachubę. Przy 
dyspersji zaś używanej najczęściej - tj. około 300 angstromów 
na milimetr w widzialnej części widma - trzeba to widmo 
eksponować przez wiele nocy, mekiedy całe miesiące, aby uzy
skać słabe linie zorzowe. Przy tak długich ekspozycjach wystę
pują bardzo duże trudności utrzymania niezmiennych warun-

z Zenit magnetyczny jest to punkt na niebie wskazywany przez igł~ 
magnetyczną, zawieszoną swobodnie w środku ciężkości. 
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ków obserwacji, jak np. konieczność umieszczania spek-trografu 
w termostacie i in. 

Do najwybitniejszych cech widma zórz polarnych należy, 
podobnie jak w św~eceniu tła, z i e l o n a l i n i a t l e n u 
a t o m owego, zidentyfikowana przez L c n n a n a i S h rum a 
(patrz "Urania" Nr 10, str. 262), poza tym l i n i e czerw o n e 
t l e n u i p a s m a a z o t o w e. 

Jakkolwiek widma zórz polarnych i tła nieba nocnego są 
na pierwszy rzut oka bardzo do siebie zbliżone, to jednak do
kładniejsza analiza wykazuje między nimi różnice. Różnią się 
one między sobą przede wszystkim natężeniem względnym 
poszczególnych linii i pasm. I tak np. linie czerwone tlenu, 
które w widmie świecenia tła nieba mają jasność zbliżoną do 
linii zielonej, w widmach zórz są od niej znacznie słabsze. 
Ponad to w widmie zórz występują wzbroni o n e l i n i e 
a z o t u a t o m o w e g o, l i n i e d o z w o l o n e a z o t u 
i t l e n u, a niekiedy słabe l i n i e w o d o r u nie reprezento
wane w ogóle w widmach tła nieba nocnego. 

W widmach zórz polarnych brak lin:i helu, a lin'a wodoru 
występuje tylko sporadycznie. Obecności tych dwóch najlżej
szych pierwiastków należałoby się spodziewać w górnej atmo
sferze ze względu na ich mały ciężar. Zagadnienie to nastręcza 
duże trudności teoretykom atmosfery. 

B a r w y zórz polarnych przestały już być zagadką dla 
nauki dzięki wynikom analizy widmowej. Otóż kolor s e l e
dyn o wy zawdzięczają zorze świeceniu at ::>mów tlenu, c z er
w o n y - atomom tlenu lub drobinom azotu, f i o l e t o wy
drobinom azotu, b ł ę ki t n y zaś - zjonizowanym drobinom 
azotu. 

Ważne uzupełnienie badań spektralnych stanowią badania 
wysokości zórz polarnych. Wysokości i pion::>we rozcią
głości zórz uzyskuje się przez porównanie zdjęć jednej i tej 
samej zorzy na tle gwiazd, wykonanych równocześnie w dwóch 
miejscowościach oddalonych od siebie nie mniej niż 20-30 km, 
mierząc przy tym w obu miejscowościach kąt nachylenia wzglę
dem poziomu kamery fotograficznej, skierowanej na tę zorzę. 
Pozwalają na to dość dobrze zdefiniowane kształty zórz. 

Dolne granice zórz, jak wynika z tych pomiarów, znajdują 
się przeciętnie na wysokościach 80-140 km, a najczqściej przy
padają na wysokości 106 km. Rozpiętc·ść w rozciągłościach pio
nowych zórz jest duża, w okolicach pol2.rnyc:1 wynosi ona 
200-300 km, w niższych szerokościach geograficznych bywa 
nawet rz~du 1000 km. Te ostatnie zorze, bardzo wysokie, leżą 
zawsze ponad cieniem Ziemi, w części atmosfery oświetlonej 
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promieniami słonecznymi i towarzyszą zazwyczaj silnym bu
rzom magnetycznym. 

Bardzo ważną przesłanką w badaniu przyczyny powstawania 
zórz polarnych jest właśnie wykrycie korelacji między zorzami 
a burzami magnetycznymi. Stwierdzono bowiem, że największa 
aktywność zórz przypada na okresy największego nasilenia za
kłóceń magnetycznych. Zależność taka wskazuje na prawdo
podobieństwo wspólnej przyczyny powstawania obu tych zja-
w~. , 

Duże zmiany pola magnetycznego Ziemi mają też wpływ 
na właściwości skorupy ziemskiej. Jest rzeczą znaną, że równo
cześnie z zorzami polarnymi i burzami magnetycznymi powstajQ 
prądy telluryczne, które wywołują zakłócenia w komunikacji 
telegraficznej, a nawet poważne uszkodzenia na liniach, znaj
dujących się w pobliżu pasa zórz polarnych. Wybitny badacz 
zórz, S t o r m er wykorzystywał właśnie te zakłócenia jako sy
gnały alarmowe, po których czynił ze swoimi współpracowni
kami szybkie przygotowania do obserwacji zórz polarnych. 

Drugim ważnym wskaźnikiem w poszukiwaniu źródła po
jawiania się zórz jest ich związek ze z m i a n a m i w jon o
sfer z e. W czasie zórz polarnych wzrasta jonizacja warstw 
jonosfery, silniejszym zaś zorzom towarzyszą zaniki w trans
misjach radiowych. Fakty te skłaniają do postawienia hipotezy, 
że pierwotną przyczyną tych zjawisk jest kor p u skul ar n e 
p r o m i e n i o w a n i e S ł o ń c a związane z aktywnością 
słoneczną. Twierdzenie to znajduje poważne poparcie w fakcie, 
że przebieg aktywnośći zórz polarnych, burz magnetycznych 
i zmian jonosferycznych jest równoległy do przebiegu aktyw
ności słonecznej. 

Normalna jonosfera powstaje pod wpływem ultrafioleto
wego promieniowania słonecznego. Promieniowanie korpusku
larne wysyłane z aktywnych części powierzchni Słońca, wdzie
rając się w atmosferę jonizuje ją dodatkowo, wywołując zakłó
cenia w stratyfikacji jonosfery. Oderwane elektrony łączą się 
następnie ponownie z jonami, dzięki czemu zostaje wydzie
lona energi.a w postaci światła zórz. Zmiany w jonosferze mu
szą oczywiście wpłynąć także i na pole magnetyczne, wywo
łując w nim zakłócenia. 

Związek zórz z plamami słonecznymi ujawnia się w spo
sób bezpośredni, gdy przez południk słoneczny przechodzi jakaś 
większa plama. Najczęściej bowiem dzień lub dwa później 
pojawiają się piękne zorze polarne. 

Z wielu teorii powstawania zórz polarnych na największą 
uwagę zasługuje te:;ria opracowana przez dwóch uczonych nor
weskich, B i r k e l a n d a i S t o r m e r a. Birkeland wykonał 
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szereg eksperymentów wyjaśniających rozmieszczenie zórz po
larnych na kuli ziemskiej i właściwości ich torów. St.-1rmer 
zaś potwierdził wyniki jego doświadczeń teoretycznymi pra
cami matematycznymi. 

W swoich eksperymentach Birkeland kierował na zawie
szoną w próżni, namagnesowaną kulę (imitującą Ziemię i dla
tego nazwaną przez niego terellą) promienie katodowe. Kulę 
tę pokrył warstwą fluoryzującą rozbłyskującą w miejscach 
padania promieni katodowych. Tory, po których ujemne cząstki 
biegły ku terelli, badał przy pomocy ekranów rozstawionych 
na drodze promieni. 

Doświadczenia Birkelanda wykazały, że wskutek działania 
pola m::1gnetycznego terelli promienie, odchylając się od swoich 
torów pierwotnych, trafiają terellę po zacienionej jej stronie, 
skupiając się w pasach dokoła biegunów magnetycznych, uni
kając jednak samych biegunów i okolic równikowych. 

Prace St/.lrmera dały teoretyczną podbudowę tym ekspery
mentom, wykazały konieczność istnienia stref uprzywilejowa
nych i stref wzbronionych dla promieni katodowych na kuli, 
o rozmieszczeniu uzyskanym przez Birkelanda i wyznaczyły 
tory cząstęk, również potwierdzające doświadczenia z terellą. 

Teoria Birkelanda-Sbrmera nie wszystko jeszcze wyjaśnia. 
I tak np. jest rzeczą konieczną, ażeby strumień cząstek nała
dowanych elektrycznie o jednakowym znaku, stanowiący przy
czynę zórz polarnych zgrupowanych w wąskich pasach, miał 
dostatecznie dużą gęstość. Strumień taki szybko jednak ulega 
rozbiciu i rozproszeniu wskutek elektrostatycznego odpychania. 

Trudność tę omijają autorzy za pomocą różnych założeń, 
ale właściwie nie została ona jeszcze dostatecznie usunięta. 
Odrzucenie jednak postulatu znaku ujemnego cząstek promie
niowania korpuskularnego wydaje się słuszne zwłaszcza, że 
istnieją dane obserwacyjne wskazujące na obecność cząstek 
dodatnich. H a l e obserwując spektroheliografem erupcje ga
zów związane z wielkimi plamami słonecznymi, przechodzą
cymi przez południk słoneczny stwierdził, że burze magne
tyczne, a także zorze polarne następują na ogół dopiero około 
26 godzin po przejściu plamy przez południk. H. W. N e w t o n 
obliczył, że średni czas pojawiania się zórz polarnych po sil
nych rozbłyskach chromosferycznych na Słońcu wynosi 21,5 
godz. Tak długie okresy czasu mogą odpowiadać tylko powol
nym cząstkom, nie elektronom. 

Prędkość, rozmiary i rodzaje cząstek promieniowania kor
puskularnego wywołującego zorze polarne, a nawet sama teoria 
korpuskularna są ciągle aktualnym tematem dyskusji geofi
zycznych. 
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JERZY GINTER- Warszawa 

OKO-PRZYRZĄD ASTRONONITCZNY 
V. Ostrość wzroku 

Pojęcie ostrości wzroku jest pojęciem ważnym dla astro
noma. Rozumiemy przez nią zdolność rozróżniania przedmio
tów, które dzieli mała odległość kątowa, np. dwu składników 
gwiazdy podwójnej. Miarą ostrości wzroku jest kąt, pod któ
rym dwa przedmioty są jeszcze odróżnialne od siebie. (Używa
na jest często odwrotność tego kąta, wyrażonego w minutach 
zwana zdolnością rozdzielczą oka). 

O.:;trość wzroku zależy od dwóch czynników: 
l) Od właściwości układu optycznego oka, tzn. od tego, jak 

dokładnie został wytworzony obraz na siatkówce. 
2) Od wlaściwości fizjologicznych s:atkówki, tzn. od tego 

w jaki sposób obraz będzie zmieniony na pewne impulsy fizjo
logiczne i przekazany do mózgu. 

l) To, że wytworzony na siatkówce obraz nie jest idealnie 
ostry, powodują wady optyczne oka. 

a) W a d y re frak c j i. Występują one u osób, których 
układ obiektywowy żle ogniskuje. Wytworzony obraz jest wtedy 
nieostry, jak w źle nastawionym na odległość aparacie fotogra
ficznym. Przy zbyt krótkiej ogniskowej soczewki wy.:;tępuie 
tzw. krótkowzroczność, przy zbyt dlugiej - dalekowzroczność. 
Gdy soczewka nie ma symetrii osiowej względem sw-)jej osi 
optycznej, mamy wadę zwaną astygmatyzmem. Obraz jest 
wtedy zawsze nieostry; obraz punktu, np. gwiazdy m::1 na ogół 
kEtalt kreseczki Wady refrakcji usuwamy okularami; dwie 
p~erwsze z nich - w czasie obserwacji - przez odpowiednie 
nastawienie okularu lunety. 

b) A b er a ej a sfery c z n a. Zasada jej jest taka sama 
jak we wszystkich innych układach optycznych. Usuw:ma jest 
przez asferyczny kształt soczewki (najlepsza korekcja przy 
patrzeniu na odległość 'ok. 60 cm), oraz przez zastosowanie 
przesłony (tęczówki). Od w:elkości źrenicy zależy jednak także 
dyfrakcja, która rośnie, gdy maleje aberracja sferyczna. Naj
większa ostrość wzroku osiągana jest przy wielkości źrenicy 
ok. 3-4 mm. 

c) A b er a c ja c h romatycz n a. Długi czas przypu
szczano, że soczewka oc~n'l nie m'ł w ogóle aberacji chroma
tyeznei i mniemanie to doprowadziło do odkrycia achrom'łtycz
nego układu soczewek (D o 11 o n d 1757). Tymczasem aberację 
tę można zaobserwować w sposób bardzo prosty. Wyst:lrczy 
zasłonić połowę źrenicy kartką czarnego papieru i patrzeć np . 

• 
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na oko, a zobaczymy wzdłuż ramy okiennej charakterystyczne 
żółto-pom::trańczowe i niebiesko-fioletowe zabarwienie. Wy
jaśnienie tego efektu przedstawia rys. L Abcrację chromatyczną 
można usuwać przez zastosowa
nie barwnego, najlepi~j żó tego 
filtru. Sądzę, że by~oby cebwe 
stosowanie takich filt rów przy 
Qbserwacjach obiektów jasnych 
(Ks~ężyc, Jowisz). 

2) Ponieważ siatkówka sta
nowi mozaikę czopków i pręci-

l\ 

Rys. l. S·hemat wyjaśniający 
ków, dwa przedmioty będą od- aberację chromatyczną. 
różmane, gdy ich obrazy zostaną 
wytworzone na dwóch różnych receptorach Przyjmując, że 
receptory rozmieszczone są w sposób zwarty, a średnica jednego 
z nich wynosi 0.035 mm (średnica czopka), granica ostrości 
wzroku wynosić będzie około 30". Jako normę przyjmuje się 
jednak na ogół 1'. 

Ostrość wzroku jest największa przy patrzeniu "na wprost", 
co odpowiada wytwarzrmiu obrazu na żółtej plamce. Przy wi
dzeniu tzw. peryferyjnym jest ona mn:ejsza, a to dlatego, że 
obraz jest wytwarzany mniej dokładnie, oraz że receptory roz
mieszczone są tam rzadziej i po kilka lub kilkanaście "podłą
czone" do jednego włókn:'. nerwowego. 

KRONIKA 

Na "Forcie Sl-.ała" stanął najwit;kszy w Polsce teleskop 

W dniu 15 września 1956 r. obchodziło Obserwatorium Astronomiczne 
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie niecodzienną uroczystość. Na 
Stacji Zamiejskiej Obserwatorium "Fort Skała" pod Krakowem wmon
towano w tym d niu po dł ugich i mozolnych zabiega.h optykę do naj
większego obecnie w Polsce, pólmetrowego teleskopu krakow3kiego im. 
Tadeusza B a n a c h i e w i c z a. 

0bok doc. dr K. K ordy l e w s k i e g o główny trud w sfinalizowa
niu przedsięwzięcia wziql na siebie inż. C. J a r o s z przy współudziale 
dr R. S z a f r a n i e c i mgr M i e t e l s k i e g o. 

Optyka tego teleskopu - dar Polonii amerykańskiej i amerykańskich 
milośników astronomii przywiezi:ma do Folski przez prof. dr S. 
P i o t r o w ski e g o - składa się z wklęsłego zwierciadła parabaliez-

c nego ze szkła pyrex o średnicy 514 cm i z wypukłego zwierciadła hiper-
til bolicznego o średnicy 12 cm Teleskop został zmontowany n:1 raz:e w ukła

dzie Cassegraina i jego efektywna ogniskowa wynosi 10,2 m przy sile 
światła l : 20. Konstrukcję stalową montury teleskopu systemu angiel-
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skiego wykonały na zamówienie Uniwersytetu Jagiellońskiego, w opar
ciu o plany wykonane przy współudziale pracowników nauki Obserwa
torium Krakowskiego, Zakłady Budowy Ma3zyn i Aparat. im. St. Szad
kowskiego w Krakowie. 

Zasięg nowego teleskopu przewyższa o dwie wielkości gwiazdowe 
zasięg dotychczasowych najwi~;kszych lunet krakowskich. Po skonstruo
waniu i uruchomieniu mechanizmu zegarowego, teleskop im. T. Bana
chiewicza służył będzie głównie do fotoelektrycznych obserwacji gwiazd 
zaćmieniowych. 

K. Kozieł. 

Międzynarodowy Rok Geofizyczny 

Flanowane przez Związek Radziecki prace naukowe na Antarktydzie 
obejmą: l) badania geologiczne kontynentu Antarktydy: 2) badania geo
logicznej historii tego lądu; 3> prace meteorologiczne i klimatologiczne; 
4) badanie pckrywy lodowej i dynamiki mas lodowych. Badania te pro
wadzone b<;dą na trzech radzieckich stałych stacjach na Antarktydzie, 
na morzu przy użyciu specjalnie do tego przystosowanych okrętów oraz 
podczas wypraw w głąb kontynentu Antarktydy, które będą podejmowane 
zarówno drogą powietrzną jak i lądową 'do kwietnia 1959 roku. Należy 
szczególnie podkreślić bardzo owocną i zacieśniającą się współpracę 

w rejonie Antarktydy między działającymi tam ekspedycjami różnych 
państw. 

Ciekawy jest program małego afrykańskiego państwa Nigerii w Mię
dzynarodowym Roku Geofizycznym. Nigeria jest krajem położonym 
między 4o i 14° szerokości geograficznej północnej, przechodzi więc przez 
nią równ;k magnetyczny. W związku z tym planuje się na terenie Nigerii 
zakrojone na szeroką skalę pomiary geomagnetyczne. Prócz tego projektuje 
się tam również badania jonosfery oraz badania radiowych zakłócel'l 

atmosferycznych. A. S. 

Pole magnetyczne Wenus 

J. H o u t g a s t przeprowadził próby wykrycia pola magnetycznego 
Wenus. Pole to wpływa mianowicie na ruch cząstek wyrzucanych przez 
obszary aktywne Słońca, wobec tego w okresach bliskich dolnych 
koniunkcji Wenus ze Słońcem (gdy Wenus znajduje się pomiędzy Słoń

cem a Ziemią) winien być widoczny wpływ tego pola na zjawiska geo-
magnetyczne. Autor przebadał w tym celu materiał dotyczący aktyw
ności Słońca z okresu 1884-1953. W okresach bliskich koniunkcji wy
stępuje pewne zmniejszenie nasilenia zjawisk geomagnetycznych. We
dług autora wskazuje to na obecność pola magnetycznego Wenus okołO> 
li razy silniejszego niż pole ziemskie (przy tym samym położeniu bie
gunów). 

(Wg "Nature", 1955, nr 4459) A. W. 
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Odległość Wielkiej Mgławicy w Andromedzie 

W. F. B a a d e podał nową wartość odległości słynnej galaktyki 
w gwiazdozbiorze Andromedy (M 31). Na podstawie badania występują
cych w tej galaktyce gwiazd zmiennych różnych typów doszedł on do 
wniosku, że M 31 jest od nas odległa o 2 300 000 lat świetlnych. Wartość 
ta jest półtora raza większa od odległości podanej przez Baadego w ro
ku 1952. Baade zakomunikował również o odkryciu w tej galaktyce mgła
wic planetarnych. 

A. W. 

Masy najbliższych galaktyk 

J. S c h war z s c h i l d podał nowe wartości mas kilku najbliższych 
galaktyk otrzymane na podstawie rozważań dynamicznych i badania 
szybkości ich obrotu. Oto wyniki: 

M 31 (Wielka Mglaw:ca w Andromedzie) - masa = 1,4 X 1011 mas 
Słońca; 

M 32 (Satelita Wk. Mgł. w Andromedzie) - 2,5 X 1010 mas Słońca; 
M 33 (Trójkąt) - 5 X 109 mas Słońca; 
NGC 3115 - 9 X 1010 mas Słońca. 
Badanie skupiska galaktyk w Warkoczu Bereniki (zawierającego około 

800 galaktyk) dało na masę jednej galaktyki średnio 4 X 1011 mas 
Słońca. 

Podobne badania przeprowadzał W. L o h m a n n. Jego wyniki są na 
ogół zgodne z wynikami Schwarzschilda: masa M 31 = 3,3 X 1011 mas 
Słońca; masa M 33 = 1,0 X 1010 mas Słońca. 

(Wg ,.Astr. J." 1954, 273; "Z. Astroph." 1954, 159). A. W. 

Poczwórny system .. ~ Raka" 

Ostatnio przebadano gruntownie jedną z ciekawszych gwiazd wielo
krotnych, jaką jest . ~Raka. Zużytkowano precyzyjne pomiary pozycji 
składników dokonane przeważnie fotograficznie dużymi narzędziami 

w 5 obserwatoriach w latach 1832-1952. Oto wyniki: 
Gołym okiem widzimy tu gwiazdę o jasności pozornej 4m.62 (foto

wizualnie). Przez niedużą lunetę dostrzegamy na jej miejscu dwie od
dzielne gwiazdy o jasnościach: 4m,95 oraz C = 6m·06 odległe obecnie od 
siebie o 5''. Z dotychczasowych obserwacji obejmujących stosunkowo 
niewielki odcinek czasu 80 lat wynika, że gwiazdy te obiegają dokoła 
wspólny środek masy raz na 1150 lat (niepewność 50 lat). Jeżeli do dal
szych badań użyjemy teleskopu o średnicy nie mniejszej od 20 cm, 
<Jkaże się, że składnik jaśniejszy (4m.95) jest również wizualnie po
dwójny. Składa się z gwiazdy A o jasności 5m,56 oraz B o jasności 5m.ss, 
obiegających ich środek masy raz na 59 7 lat po drcbnej elipsie (a= 0".88 
e= 0.32 i = ±172°. Liczby te charakteryzują orbitę B względem A. 
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przy czym i oznacza nachylenie płaszczyzny orbity do płaszczyzny stycz
nej do sfery mebieskicj). 

Jeżeli wreszcie ześrodkujemy uwagę na gwieżdzie o jasności 6m.o6, 
Iloslugując się do wyznaczenia jej pozycyj na niebie długoogniskowym 

teleskopem, to okaże się, że i ona z kolei jest podwójne. Gwiazda ta 
C (6m.06) obiega niewidzialnego towarzysza D po jeszcze drobniejszej, 
kątowo elipsie (a= 0".2 e= 0.11 i= ±144°, obita C względem D) raz. 
na 17,5 lat. 

Z obliczeń wynika, że masy poszczególnych składników tego oso
bliwego układu są: A = 0.99MQ, B = 0.88MQ, C = 0.90MQ, D = O 90MQ. 
przy czym składn!k D jest białym karłem i dlatego nie można go do
strzec . . 1; Raka odległa jest od nas o 69 lat światła. W tej odległości 

kątowi l" odpowiada około 200 jedn. astron. 
J, G. 

Projekt międzynarodowego obserwatorium astronomicznego na półkult 
południowej 

Wysiłkiem sześciu państw: Belgii, Francji, Holandii, Niemieckiej Re
publiki Federalnej, Szwecji i Wielkiej Brytanii powstać ma w Afr yce 
Fałudniowej w okolicach, w których liczba nocy obserwacyjnych do
chodzi do 200 na rok, nowe duże obserwatorium astronomiczne. Zasad
nicze wyposażenie tego obserwatorium stanowić ma teleskop o 3 m 
zwierciadle i kamera Schmidta o otworze 1,2 m. AS 

Układy gwiazdowe o całkowitej energii dodatniej 

Badania nad układami o energii kinetycznej przewyższającej energię
potencjalną prowadzone są w Obserwatorium Biurakańskim w Armeń
skiej RepubEce Rad. Główną cechą charakterystyczną tych układów 
jest niestabilność i nawet szybka ekspansja w przestrzeni. Do tego
rodzaju należą przede wszystkim asocjacje gwiazdowe, pewne klasyczne 
gromady otwarte oraz gwiazdy wielokrotne typu trapezu. 

Ekspansja takich układów możliwa jest jedynie dlatego, że cał

kowita energia kinetyczna układu jest o wiele większa niż ab3olutna 
wartość energii wzajemnego działan:a grawitacyjnego Fakt ten jest 
niezwykle ważny z punktu widzenia dynamiki gwiazdowej. 

Dla układów gwiazd podwójnych, gdy energia całkowita jest ujemna.. 
orbity względne są elipsami, w przypadku zaś energii całkowitej do
datniej - hiperbolami. Przeważająca liczba gwiazd podwójnych po
siada energię całkowitą ujemną. Jeśli jednak wiadomo o niektórych 
parach, że są obiektami bardzo m~odymi, wtedy nie można twierdzić, 

że mają całkowite energie ujemne. Za przykład może:> służyć gwiazda. 
podwójna y Velorum. której główny składnik jest typu Wolfa-Raycta, 
towarzysz zaś - typu B3. Składniki oddalone są od siebie o 41". Gwiazdy 

•' 
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typu Wolfa-Rayeta uważa się za obiekty bardzo młode. Wyniki pomia
rów świadczą, że energia całkowita układu jest dodatnia. 

Uwagi dotyczące gwiazd podwójnych lub wielokrotnych odnoszą się 
równie dobrze do gromad otwartych. Obecność wielu gromad gwiazdo
wych w Galaktyce uważano zawsze za dowód stabilności tych ukła

dów. 
W przypadku gromad otwartych typu O, tzn. zaw:erających gwiazd/ 

typu O i BO nie można twierdzić, że są stabilne. Przynależność wielu 
z nich do asocjacji O dowodzi, że są układami względnie młoiiymi, 

o wieku nie przekraczającym 10 miEonów lat, ponieważ na tyle lat 
ocenia się wiek asocjacji O. Gromady te nigdy nie przekształcą się 

w gromady B lub A. Do tej pory nie odkryto ani jednej gromacy 
typu B lub A, która powstałaby z gromady O. Fakt ten można inter
pretować w ten sposób, iż w czasie, w którym gwiazda typu O lub BO 
zmieni się w inny typ widmowy - gromada rozpadnie się. Gromady O 
rozpraf'zają się w przestrzeni w ciągu paru milionów lat. 

Większość gromad O znajduje się na tak dużej odleg'o!ci, że nie 
jesteśmy w stanie określić ruchów poszczególnych ich czlonków. Je
dynie w przypadku gromady IC 2602 w gwiazdozbiorze CJrina udało 

się pomierzyć przesunięcia gwiazd i stwierdzić, że poruszają się na 
zewnątrz z prędkościami około 7 km/sek. Gromada ta wykazuje całko
witą energię dodatnią. 

Wydaje się prawdopodobny wniosek, że w ciągu miliona lat gromada 
O przekształci się w asocjację O. Jako potwicrdzenie tego wniosku mogą 
służyć badania B l a a u w a nad ruchami własnymi asocjacji otaczającej 
SO Pcrsei. Charakter ruchów w tej asocjacji świadczy o jej ekspansji. 
Milion lat temu asocjacja podobna była pod względem kształtu i roz
miarów do gromady re 2602. 

Wiele asocjacji typu O zawiera gromady gwiazd oraz układy wielo
ki otnc tzw. układy trapezu. Układ gwiazd nazywamy układem trapez~.l, 
jeśli stosunek największej do najmniejszej odległości pomiędzy skład

nikami nie jest większy niż trzy. Układ trapezu zawiera zgodnie z de
finicją przynajmniej trzy gwiazdy. Badania nad układami tego ty:r-u 
przeprowadzono w Obserwatorium Biurakańskim. Znaleziono, że wśro:l 
gwiazd wielokrotnych ilość układów typu trapezu jest o wiele większa 
w asocjacjach niż poza nimi. Poza tym układy takie zdarzają się głównie 
wśród gwiazd typu widomego O i B, tzn. obiektów młodych. 

W związku z tymi układami powstaje zagadnienie czy posiadają one 
energię całkowitą ujemną czy też dodatniiJ. Chociaż obecnie jeszcze 
trudno rozstrzygnąć to zagadnienie na drodze obserwacyjnej, wydaje 
się, że słuszny jest wniosek, iż posiadają energię całkowitą dodatn:ą, 

jako przynależne do asocjacji. W jednym przypadku, mianowicie na 
podstawie pom:arów mikrometrycznych 0 Orionis, udało się ustalić, że 

energ:a kinetyczna układu przewyższa znacznie absolutną wartość ene:
gii potencjalnej, a wiĘc energia całkowita jest dodatnia. 
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W Obserwatorium Biurakańskim prowadzone są również badania 
nad asocjacjami drugiego typu, tzw. asocjacjami T, w których skład 

wchodzą gwiazdy zmienne nieregularne, typu T Tauri. Asocjacje T są 

układami gwiazd karłów i posiadają całkowitą energię dodatnią. Zwią

zano są przeważnie z mgławicami dyfuzyjnymi, które - jak to wynika 
z badań S z aj n a i G a z e - ekspandują. Asocjacje zatem muszą rów
nież ekspandować i mieć względnie krótki żywot, gdyż w przeciwnym 
wypadku dałoby się je obserwować również nie związane z mgławicami 
dyfu'zyjnymi. Do tej pory nie odkryto ani jednej gromady składającej 
się z karłów typu T Tauri. Dlatego, chociaż nie ma bezpośredniego do
wodu ekspansji, to jednak wydaje się prawdopodobne, że gromady T 
Tauri posiadają całkowitą energię dodatnią. 

W związku z układami ekspandującymi powstaje zagadnienie, jak 
takie układy powstają. Według O ort a rodzą się one wewnątrz zbioru 
obłoków gazowych podobnego do mgławicy Rozette naokoło gromady 
otwartej NGC 2244. Ekspandujące rejony HII ściskają obszary HI, two
rząc wewnątrz gwiazdy, z powodu powstałej w ten sposób niestabilności 
grawitacyjnej. Gaz posiada ruch na zewnątrz, a zatem nowoutworzone 
gromady gwiazd będą poruszać się również na zewnątrz od środka zbioru 
obłoków, tworząc w ten sposób ekspandujące asocjacje O. Teoria Oorta 
napotyka trudności, gdy wziąć pod uwagę obserwowane prędkości po
szczególnych gwiazd i porównać je z wynikającymi teoretycznie. 

Według A m b ar c u m i a n a, asocjacje i ekspandujące mgławice 

musiały powstać jednocześnie. Początkiem asocjacji było pojedyncze 
ciało, pragwiazda, która uległa podziałowi w sposób bliżej nie znany 
i utworzyła układ trapezu. Ten daje początek ekspandującej gromadzie, 
która z kolei tworzy asocjację. Fakt, że dotąd nie zaobserwowano ani 
jednej pragwiazdy oznaczać może, że materia tworząca je, znajduje 
się w stanie nie świecącym o olbrzymiej gęstości, rzędu gęstości ją

dlowych. 
Ambarcumian jest zdania, że będziemy musieli prawdopodobnie po

rzucić pogląd o formowaniu się gwiazd z materii dyfuzyjnej i przyjąć, 
że zarówno materia rozproszona, jak i gwiazdy powstają jednocześnie 
na skutek podziału pragwiazdy. 

W jaki sposób zachodzi podobny proces, można będzie otrzymać pewne 
informacje, badając gwiazdy typu T Tauri. Można spodziewać się zna
lezienia w nich pewnych zjawisk, z transformacją materii ze stanu przed
gwiazdowego do normalnego, gwiazdowego. Dotychczasowe badania dają 
następujące wyniki: 

l) Nieregularne zmiany jasności gwiazdy T Tauri związane są z pro
cesem uwalniania drobnych ilości energii ze "źródeł potencjalnych• 
w rozmaitych warstwach gwiazdy. Procesy zachodzą w atmosferze lub 
nawet na zewnątrz n:ej 

2) Gdy uwolnienie drobnych ilości energii zachodzi w zewnętrznej 

l 



Typy zórz polarnych 

Łuk jednorodny 

l 

Łuk o strukturze promienistej 



Typy zórz polarnych 

Smuga o strukturze promienistej Korona 

Draperie 



Teleskop im. Tadeusza Banachiewicza, zmontowany na stacji zamiejskiej Obserwatorium Krakowskiego 



Rysunek Jowisza wykonany przez V. Znojila 8. IV. 
1956 r. , 20h45m- 21hOOm przy użyciu reflektora o śred

nicy 330 mm 

Zdjęcia szarej plamy na tarczy Jowisza wykonane 
przez 330 mm reflektor w dniu 8. IV. 1956 r . 
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warstwie atmosfery gwiazdy lub całkowicie na zewnątrz, wtedy obser
wujemy tzw. "emisję ciągłą" zasłaniającą linie absorpcyjne. Pochodze
nic nietermiczne tej emisji jest oczywiste 

Inny przykład emisji ciągłej prze<.lstawiają widma gwiazd typu UV 
Celi. W tych przypadkach jasność wzrasta często w ciągu paru sekund. 
Zjawiska tego typu nie zgadzDją się ze zwykłym poglądem o pochodze
niu termiczno-jądrowym energii gwiazdowej. Przypominają raczej roz
pad jąder atomów w olbrzymiej skali. Wydaje się rozsądnym przypu
szczenie, że procesy te związane są z własnościami materii znajdującej 
">ię w tych młodych gwiazdach jeszcze w stanie przedgwiazdowym. 

[Według ,.The Observatory" Nr 885 (1955)] MK 

Gwiazda o gęstości 8<10 razy mniejsze3 od powietrza 

Najjaśniejszą gwiazdę Niedźwiadka, Antaresa, zazwyczaj cytuje się 

jako przykładowego "nadolbrzyma". Nie wspomina się nic o tym, że jest 
to równocześnie jedna z ciekawszych gwiazd podwójnych. Oto krótkie 
dane na ten temat: 

B i1 r g, obserwując dnia 13. IV. 1822 r. w obserwatorium wiedeńskim 
wyjście Antaresa zza tarczy Księżyca, odnotował w swym dzienniku: 
,.o 12g 3m 17s.1 prawdziwego czasu wiedeńskiego zauważyłem, że zza 
tarczy Księżyca w miejscu przewidzianym rachunkiem wyłoniła się 

gwiazda 6m- ?m, która o 12g 3m 22s,5 nagle stała się gwiazdą pierwszej 
wielkości. Prawdopodobnie Antares jest gwiazdą podwójną". 

Ostatnio astronom obserwatorium wiedeńskiego, J. H o p m a n n, zba
dał bliżej ten system gwiazdowy. Opierając się na pracach S t r u v e g o, 
Kuk ark i n a i innych, otrzymał on następujące wyniki: 

Układ Antaresa odległy jest od nas o 281 lat światła. Posiada łączną 
masę 25,1 mas Słońca. Wzajemna odległość składników rzutowana na 
sferę niebieską wynosi 3" (sekundy łuku), względnie 274 jednostek astro
nomicznych, co odpowiada 6-ciu odległościom Słońce-Pluton. Okres 
obiegu słońc składowych dokoła wspólnego środka masy wynosi około 
1000 lat. O ile idzie o poszczególne składniki systemu, dane o nich są na
stępujące: składnik A ma jasność pozorną: +1m,22, jasność absolutną: 

-4m,26, a więc 3730 razy większą, niż Słońce. Masa A równa jest 21,3 
masom Słońca, promień zaś 360 promieniom słońca. Zatem średnia gę
stość składnika A wynosi 0,66X1o-s g/cm3• Wynika stąd, że przyspiesze
nie grawitacyjne na jego powierzchni wyraża się liczbą 4,7 cm/sek! (na 
Ziemi 980 cmlsek:). Widmo typu cMl. 

A teraz własności fizycZII1e składnika B. Jasność pozorna: +7m,oo, 
absolutna: -Om 13, a więc 83 razy większa od słonecznej. Masa 3,9 mas 
Słońca, promień 1,8 promienia Słońca, średnia gęstość 0,96 g/cm3• Przy
spieszenie grawitacyjne na powierzchni - 330 cm/sek2• Widmo B4n. 

W świetle tych liczb Antaresa należy zaliczyć do nictypowych obiek-
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tów nieba. Jest to skojarzenie nadolbrzyma z karłem. Nado:brzym umie 
szczany na miejscu Słońca sięgałby poza orbitę Marsa. Rzuca się w oczy 
mała jego gęstość, prawie milion razy mniejsza od gęstości wody, czyli 
840 razy mniejsza niż dla powietrza. którym oddychamy. Godne uwagi 
jest również małe nat<;żenie siły ciężkości na pow~erzchni nadolbrzyma. 
Człowiek w tamtejszym polu grawitacyjnym. ważyłby zaledwie ok. 340 gra-
~~ ~a 

Grubuść pierścieni Sa~urna 

M. S. B o b r o w, znany ze swych prac o pierścieniach Saturna, 
podał ostatnio nową ocenę ich grubości. W ocenie tej posługiwal się 

on wynikami obserwacji krawędzi tych pierścieni w mom2nta h kiedy 
Ziemia przcchodzi'a przez ich p'aszczyznę. Takich mom~ntów dogod
nych do obserwacji było w bieżącym stuleciu cz1ery: 4. X . 1907, 6. L 1908, 
7. XI. 1920 i 22. II. 1921. Podczas wszystkich przejść Ziemi przez pła

szczyznę pierścieni by'y one obserwowane w wielu obserwatoriach 
Europy i Ameryki. W momenta::h przejść pierścienie przeot:lwa' y być 
widoczne dla większości teleskopów (w Ją •znie z 102 cm refraktorem 
Yerkesa) z wyjątkiem 61 cm refraktora Obserwatorium Lowella, przy 
którym pracowal E. C. S l i p h e r. Analizując te wyniki Bobrow obli
czył najbardziej prawdopodobną grubość pierścieni, przy której byłyby 
one widoczne przez tn cm refraktor a znikałyby (w3kutek turbulencji 
atmosferycznej, m:mo większej zdolności rozdzi2l· zej) dla 102 cm re
fraktora . Grubość ta wynosi 10 kilometrów. Bobrew zwraca uwagę, ż~ 

wynik ten jest prawdziwy, je3li słuszne są założenia: l) grubo3ć pier
śdeni jest stała, 2) przy po'o.i:2niu "kantem" Lh jasno3ć powierzchniowa 
nie jest zmniejszona przez zewnętrzny pierścień krepowy (patrz "Ura
nia" 1955, nr 11, str. 334). W razie nieprawdziwo!;ni oierw, zego z ty, h 
założeń górna granica grubości pierścieni wynios?aby 20 km. DrugJC 
założenie nie wp ywa tak znac ~me na ocenę grubo.;ci. Lolną granicę 

gruboki ocenia Bobrow na lOJ metrów (gdyby powierzchnie picdeicni 
nie były płaskie). 

(Według .,Astronomiczeskij żurnal" 1956, 2, 161) A. W. 

Gwiazda nowa algolidą 

Według obserwacji G. M. W a l ker a z 1954 roku, gwiazda DQ Her 
(dawna Nowa Herculis 1934) okazała się zmienną zaćmieniową o bardzo 
krótkim, bo wynoszącym zaledwie 4h39m okresie zmian blasku. G'ówne 
za(micnie jest prawdopodobnie częś.iowe i h wa 60 minut. Amplituda 
zmian blasku w minimum głównym wynosi 1'!'3 w świetle żółtym, 1 1 ~ 1 1 

w świetle niebieskim i o•:'9 w świetle nadfioletowym. Oprócz tego stwier
dzono występowanie zmian blasku o amplitudzie oko· o O: 2 wywalanych 
prawdopodobnie przemianami fizycznymi. Te zmiany utrudniały zna
lezienie minimum wtórnego, które nie zostało wykryte. 
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Dotychczr gwiazdą zaćmieniową o najkrótszym okresie zmian bla
sku (4h43m~yła UX UMa. Gwiazda ta wykazuje również drobne wa
hania jasnosci poza minimami. Podobne własności obu gwiazd mogą 
sugerować, że UX UMa była kiedyś gwiazdą nową. Przeczy temu jednak 
duża odległość UX UMa od równika galaktycznego. Przegląd zdjęć

harvardzkich z lat 1894-1934 wykazał, że w okresie tym gwiazda DQ 
H er n i e wyk a z y wał a zmian blasku o amplitudzie większej niż 

0'!'2. Prawdopodobnie więc dopiero podczas wybuchu Nowej podzieliła. 
się ona na dwie gwiazdy i stała się układem zaćmieniowym. 

(Według "PASP"' 1954, 230) A. W. 

PORADNIK OBSERWATORA 

Gwiazdy zmienne 

W bieżącym numerze zamieszczone są mapki okolic dwóch ciekawych
gwiazd zmiennych: A Tau i VZ Cam. A Tau jest zmienną zaćmieniową 

.b 
11• ~r TAURUS 

ALdebaran • . :• •e 

.• • ® ..\Tau 

• 
• k • •c • •d 

e a 

• ~9 

a 3':'31 a 3':'80 g 3".'94 
b 3.63 e 3.86 h 4.24 

' 3.15 f 3.93 k 4.32 

Rys. l. Okolica gwiazdy zmiennej zaćmieniowej A. Tau. 

o zakresie zmian blasku 3~'0--4,~0 (fotoelektrycznie). Jest więc tak ja<>na,. 
że z łatwością może być obserwowana gołym okiem. Okres zmian blaska 
tej gwiazdy wynosi3<.1.95295 (wg S t e b b i n s a), a więc dogodne do obser
wacji minima nast<;pują "seriami", podobnie jak w przypadku AR Lac. 
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Okres zmian blasku jest prawdopodobnie zmienny. z ,-:zgo też powodu 
obserwacje tej gwiazdy są pożądane. Zmiany blasku /.. Tau są bardzo 
powolne. Minimum trwa 14 god.lm, a w1~c w c1ągu 7 godzin gwiazda 
zmienia jasność o 0"'5. Obesrwować należy poszczególne gałęzie krzy
wej zmian blasku, aby potem ze , zrzucenia" wszy~tkich obserwacji na 
jeden okres wyliczyć obserwowany moment minimum. 

VZ Cam jest mteresującą gw1azdą 1-ółrcgularną. Jest ona położona 
bardzo blisko bieguna niebie>kiego, tak że może być obserwowana pr7ez 
cały rok. Zakres zmian blasku 4'!17 - 5'!'2 (wg A s h b r o ok a). W 1943 
roku Ashbroock wyliczył, że okres zmienności VZ Cam wynosi 24 dni. 
Obserwacje tej gwiazdy wykonane w Warszawie w latach 1954-1956 po
twierdzają istnienie okresu o podobnej wartości. Z tym okresem wystę
pują strome, głębokie minima, podczas których jasność spada prawie 
do 5 1114. Zmiany blasku mają charakter pólregularny i czasem przez 
kilka miesięcy jasność gwiazdy pozostaje prawie stała. Dalsze obserwacje 
tej gwiazdy byłyby bardzo pożądane. 

Oprócz tych gwiazd w grudniu obserwować można gwiazdy zaćmie
niowe: WW Aur, AR Aur, R CMa, RZ Cas, AR Lac, RR Lyn, ~ Lyr, (:l Per, 

.cefeidy: RT Aur, SU Cas, a Cep, Gem, W Gem,. T Mon, gwiazdy pół
regularne: a Cas, y Cas, !J. Cep, 'Yl Gem, S Mon, BL Ori, a Ori, ~ Peg, 

Per. Gwiazdy te były już omawiane w poprzednich numerach Uranii, 
gdzie też były podane mapki ich okolic. 

Polaris 

•c 

• 

a 4mJ& o VZCam 

b 4. 76 •d 
c 5.03 •a 
d -(.5.4) 

Rys. 2. Okolica gwiazdy zmiennej półregularnej VZ Cam. 

Efemerydy gwiazd zaćmieniowych na grudzień (czas śr. eur). 
WW Aur rD=6h.4): XH. 2d17hQOmlwt). 3d23h15m 7d18h15m(wtl. 9dQh3Qm, 

l2dl9h3Qm(wt), 14d1h45m, 17d2Qh45m(wt), 19d3hQQm, 22d22hQQm(wt), 
26d16h3Qm, 27d23hQQm(wt), 3ldl7h45m. 

AR Aur (D=6h.7): XII. 18d2Qh3Qm, 22d23h3Qm, 27d3hQQm, 
R CMa) D=4h): XII. 8d2?hl!)m J6d?lh1fim 1RdOh1'lm. ?!'\d?~h15m. 
RZ Cas (D= 4h.8): XII, 3d2Qh15m, 5dlhQQm, 9dl9h45m, lldQhi5m, 15dl9hQQm, 

16d23h45m, 21dl8h3Qm, 22d23h15m, 27dl8hQQm, 28d22h3Qm, 



URANIA 

AR Lac (D= 8h.5): XII, 9d3hOQm, lld2h45m 13d2h15m, 15dlh45m, 17dlh30m. 
19d1hQOm. 21<1Qh3Qm, 23d{)hl5m, 24d23h45m, 26d23hl5m, 28d23hOQm, 
30d22h3Qm 

RR Lyn (D '-" iOh): XII, ld16hOCm, lldl4h3Qm, 
~ Lyr: XII, 3dl4h, 16dl6h, 29<118h. 
~ Per (D = 9h.8): XII. l d23h45m, 4d2Qh45m, 7dl7h3Qm, 23dlh30m, 24d22h30m 

27dl9hl5m 3Qd16hOCm 
').. Tau (D= 14h): XII. 1d4hQQm, 5d3hQQm, 9d2hQQm, 13dQh45m, 16d23h30m, 

20d22h30m, 24d21h3Qm, 28d2Qh15m. 

Meteory 

W grudniu można obserwować meteory promiemujące z następu
jących radiantów: 

Nazwa roju 
~-~spółrzędne radiantu l 

rekt. 1 dek~ _ 
Okres aktywności 

l 

l Geminidy 7h16m + 331 5 - 16. XII. 
Epsiwn Gem 6 28 + 31 9 - 12. XII. 
Psi Cne 8 05 

l 
+ 25 max. 12. XII. 

Ksi Ori 6 05 + 16 12- 14. XII. 
Ursydy 14 28 + 75,8 max. 23. XII. 

Andrzej Pacholczyk 

Co jeszcze może amator zaobserwować w Komecie? 

Jeszcze jednym i chyba ostatnim działem obserwacji kometarnych 
łatwo dostęr:;nym dla amatora, a jednoczcośnie posiadającym pewną 
wartość naukową, jest rysowanie wyglądu komety. Seria kolejnych ry
fiunków wykonanych wieczór po wieczorze może dać bardzo cenne wia
domosci o zm1anach zachodzących w komecte . Przy rysowaniu komety 
należy zwrócić uwagę nie tylko na jej kształt, ale szczególnie na roz
kład jasności w poszczególnych czE;ściach komety. 

Charakterystyczne czc_ści komety pokazano na rys. l. 

wtókno w warkoczu 

kondensac;a w warkoczu 

jądro 

przeciwwarkocz 
kondensacja w gtowiP 

warkocz gtowa --l 

Rys. l. Charakterystyczne części komety 

Nie w każdej komecie wyst~pują podane wyżej charakterystyczne
&'Zczególy. Zdarzaią się komety, które posiadają tylko głowę, nawet bez. 
wewnętrznej kondensacji. 
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Przy obserwacji komety i jej warkocza najlepiej stosować takie po
wi<;kszenie, które daje najsilniejszy kontrast między tłem nieba, a słabo 
świecącą powierzchnią komety i najwic.kszą jasność powierzchniową (bę
dzie to z reguły powi<;kszenie minimalne danego instrumentu). Rysunek 
należy wykonywać ściśle tak, jak kometę widać bez żadnych graficz
nych upi<;kszeń; należy przy tym zaznaczyć usytuowanie- komety wzglę
dem otaczających gwiazd Przy rysunku należy podać datę, godzinę, 
dane o użytym instrumencie (średnica obiektywu, ogniskowa, użyte po
większenie, przejrzystość powietrza). Ponieważ komety są na ogół obie
ktami bardzo słabo w:docznymi należy więc przed wykonaniem rysunku 
przyzwy~za1ć wzrok do ciemnosci, a w czasie wykonywan;a ry.,unl<u po
sługiwać się możliwie jak najsłabszym światJem do jego oświetlenia. Dla 
wygody dobrze jest sobie sporządzić pulpit do rysowania. Tak samo jak 
przy poprzednich obserwacjach kometarnych im lepszego użyjemy in
strumentu, tym lepze b<;dzicmy mieli wyniki. Obserwacje prosimy na~
syłać: Sekcja Obserwacyjna Koła Warszawskiego PTMA Al. Ujazdowsk1e 
l. 4 (dla A. Marksa). 

A. Mark3 

OBSERWACJE 

D. KALAB - Ludowe Obserwatorium w Prościejawie (ćSR) 

Obserwacje wielkiej szarej plamy na Jowiszu w 1956 r. 

W nocy 25. II. 1956 roku członkowie planetarnej sekcji Czechosło
wackiego Towarzystwa Astronomicznego (ĆAS) w Pradze (Pethn) od
kryli na :r;owierzc.hni Jowisza wielką szarą plamę ("fU3e Hvćzd·' 1956, 
nr 3, 4). Plama ta była obserwowana w Prośeiej:)wie przy użyciu 30 mm 
reflektora Obserwacje wizualne były wykonywane w okresie 8. III. - 13. 
IV. 1956 Według naszych obserwacji szara plama pos'ad.ała ruch własny 
po powierzchni Jowisza. W okresie 8. III - 8. IV długość zenagrafiezna 
plamy .zmnieJszyła s.ę o 12°.3, co dobrze zgadza się z obserwacjam1 astro
nomów praskich. 

W początku marca obserwatorzy z Prościejowa ocenili intensywność 
plamy na 5 stopni (O- jasna strefa równikowa, 6 - c:eń satelity na po
wierzchni Jow1sza) W początku kw1ctma mtensywność pwmy zmalała. 
Według wiadomości otrzymanej z PTMA Warszawa, w dniu 6. IV. inten
sywncść szarej plamy według oceny A. W r ó b l e w s k i e g o wynosiła 
3 5 stornia. Wykonywane w tym okresie obserwacje 330 mm reflektorem 
wykazały wyrażną wewnętrzną strukturę plamy. Brzegi plamy były 
demniejsze, środek zaś jaśniejszy. 

Szara rl<ma była również b<.dana fotograficznie przy użyciu 330 mm 
reflektora. Zdjęcie plamy były uzyskiwane na kliszach Agfa ISS przy 
eko;pozycjach 1-2 sekur.dy. Przy użyciu tego samego urządzenia wyko
nywane by.y również zdjęcia na klisza h Agfa Innarot Hart a Rd Jld 
czułych na promienie podczerwone o długości fali 8000 A. Czas ekspozycji 
wynosił 15-20 sekund, natomiast przy użyciu filtru Schott RG1 40-60 
sekund. Po ekspozycji przeprowadzaliśmy uczulanie klisz parami rtęci, 
co pozwoli! o skrócić czas ekspozycji o 50 o/o. Na zdjęciach wykona 1y h 
w świetle podczerwonym szara plama jest wiE;ksza niż na zdjęciach 
w świetle widzialnym. 

Chociaż wielkie szare plamy były już kilkakrotnie obserwowane na 
rowier7chni Jowisza. ich natura nie jest dotąd znana. W latach 1941/42 
()bserwowali takie plamy obserwatorzy niemieccy, a w roku 1953,54 obser
watorzy z ProóocieJowa. Przybliżony czas widz1alności szarych plam wy
nosił 7 miesięcy. 
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Zmiany blasku gwiazdy zmiennej g Iler. 
W okresie VII. 1952 - XI. 1955 wykonałem ogółem 653 obserwacji 

jasności gw azdy zmiennej g Her Obserw::tcje wykonywane były przy po
mocy lornetki 7X45. Jasności gwiazd porównania wzięte były z k;iążki 
P e ·em ennyje z w ezd11 i spos by ich n 1b! ud en a B. W Kuk ark i n a 
i P. P P ar e n a g o. Według katalogu gwiazd zmiennych wymienionych 
autorów g Her jest zm·enną półregularną o okresie około 80 dm i zakresie 
zmian blasku 4~'fi - 6mO 

Na podstaw.e moich c•bserwacji zmiennośc· blasku można by scharakte
ryzować jak nastr:;puje: 

l) W om1wia1ym oiuesie występują mniej lub więcej wyrainie ma
ks:ma z ckresr m około 75 dni przy czym amplituda zm:an blasku jest 
zwyk:e niewieika. 

2) średnia jasność gwiazdy zm'enia się z okresem około 900 dni w gra
nicach 411 16 - 5'! 5 W omawianym okres: e wystepowały dwa minima 
i jedno maks:mum krzywej zmian średniej jasności. 

Rys L. Krzywa zmian blasku gwiazdy zmiennej g Her 

3) rrawdopodobnie jest wyst<;powanie niewielkich zmian blasku 
z okresem około 15 dni (widoczme to Jl.St na Ct.(...,ctach krzywej gęsto 
ob!ożonJ L h obserwacjami). 

4) Gwiazd~ należy zaliczyć do typu gwiazd zmiennych fJ. Cefeusza, 
u których ~mi<ny biaEku r.owstają z nałożen:a s:ę na siebie kilku okre
sów o różnej diugości. 

Szczegółowa anaii<Za wyn:ków wraz z przytoczeniem oryginalnych 
obserwacji ukaże się w dodatku naukowym "Uranii". 

Andrzej Wróblewski. 

Pomiar jasności integralnej w czasie zaćmienia Słońca 30. VI. 195~ r. 

Ob:;erwacje zosta,y dokonane w czasie ;~ 
zaćmic'lia Slo:'l ~ a 30 czerwca 1954 roku 23 
w Krakowie przez J. L a s o c k i e g o przy zz 
użyciu fotometru fotoelektrycznego. Foto- 2 

metr sk'adał się z fotoogniwa selenowego sa 

~ !-;o l "" o .... ~ .. r-o 
l 

l • o 

o l 

""' o •• 
3 o . .. 

l . 
l oo. 

l 
.. 

l .. .o• o ·tr l ..... 

z mak!>imum czu1o§ ; i dla światła żółtego 
(ok. 5800 A), załączonego do miliwolto
mierza. Plaszczyznę fotoogniwa ustawio
no prostopadle do kierunku na Słoń ·e 
z dokładnością ok. 5°. Aby wychylenia 
mieścily się na skali mtliwoltomierza, 
światle padające na fotoogniwo by'o 
os1abionc przez filtr wykonany z dwu
dziestokrotnie z'ożonej kalki technicznej. 
Rów!lolegle z pomiarrmi jasności byly wy
konywane temperatury pJwietrza termo
metrem dającym dok1 adność 0.1° C. 

Rys. l. Krzywe zmian tempe
ratury (krzywa górna) oraz 
7mian całkowitej jasnooki 

Pomiarów dokonano co 5 
przez caly czas zaćmienia od 

S'oń_a (krzywa dolna) w cza-
rninut sie ca'kowitego zaćmienia 

121130m Słońca 30. 6. 1954 r. 
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do 15h15m, z tym, że w pobliżu maksimum fazy zacm1enia pomiary 
były częstsze - 14hOOm, 14h04m, 14h06m, 14hiOm (momenty podane są 
w czasie środkowo-europejskim). 

Poważną przeszkodę w obserwacjach stanowiło silne zachmurzenie. 
Pomiary jasności podano w podz:alkach skali miliwoltomierza (propor
cjonalne do jasności), temperatura powietrza w °C. Wyniki pomiarów: 

Lp. l Moment I 

h m 
l 12,30 46,0 23,0° 
2 35 44,0 23,5 chmury gęstnieją 
3 40 39,0 2t,O 
4 45 36,0 23,7 
s 50 40,0 23,8 cbrnury przechodzą 
6 55 38,5 23,6 
7 13,00 41,0 23,0 
8 05 36,0 23,0 chmury gęstnieją 
9 lO 35,0 23,i 

10 15 35,5 23,4 
11 20 30,5 23,0 chmury jednolite 
12 25 28,0 23,2 
13 30 24,0 22,5 
14 35 23,5 22,0 "okno" w chmurach 
15 40 21,5 23,0 chmury jednolite 
16 45 13,0 23,0 
17 50 10,5 23,0 
18 55 8,5 22,7 
19 14,00 7,0 22,4 
20 04 6,0 22,0 
21 06 5,5 21,8 
22 10 7,5 21,6 przejaśnienie 
23 15 10,5 21,6 
24 20 13,5 21,8 
25 25 13,5 21,9 
26 30 16,0 22,0 
27 35 17,0 22,1 
28 40 18,5 22,0 
29 45 24,5 22,1 przejaśnienie 
30 5o 27,0 22,2 
31 55 28,0 22,0 
32 15,00 34,5 22,4 silne przejaśnienie 
33 05 53,0 23,4 
34 lO 56,0 23,4 
35 15 60,0 23,2 

.Jak widać z pow:;3szych danych i v.'Ykresu, kształt krzywej zmlan 
jasności uległ silnemu zniekształceniu z powodu chmur pokrywających 
Słońce w czasie zaćmienia. Widać natomiast zależność temperatury po
wietrza od zachmurzenia. Oprócz wahań temperatury odpowiadających 
zmianom zachmurzenia widać obn:żenie spowodowane przez maksimum 
fazy zaćmienia. Widać także, że zmiany temperatury n :e są równoczesne 
w zmianami jasności, lecz opóźnione w stosunku do nich o kilka minut. 

Ludwik Liszka 
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PRZEGLĄD WYDAWNICTW 

Sesja Kopern"kowska 15-16 IX. 1953 (Państwowe Wydawnictwo 
.Naukowe - Warszawa 1956, str. 479, cena zł. 40). Powyższa publi
kacja Polskiej Akademii Nauk zawiera referaty i dyskusje sesji nauko
wej, pcświqconej Mikołajowi Kopernik o w i. Obok uczonych pol
skich uczestniczyli w niej także uczeni innych narodowości. Książka ta 
daje możność zapoznania się z referatami, wygłoszonymi podczas sesji, 
a mi:mowicte referatem J W i t k o w ski e g o : ,.Reforma Kopernikow
ska", W. A. F o ck a: "Układ Kopernika a układ Ptolemeusza w świetle 
współczesnej teor.i grawitc.cji'', B. L e ś n o d o r ski e g o: "Kopernik -
humanista" i A. B a u f i e g o: "Kopernik a kultun włoska'', a tym sa
mym daje możność r:oznać zagadnienia, nad jakimi obecnie pracują 
znawcy twórczości Kopernika w kraju i zagranicą. 

Kgiążkę wydało Państwowe Wydawnictwo Naukowe bardzo sta
rannie. 

John F re d er i ck W i 11 i a m H er s c h e l - Wstęp do bad.ax 
przyrodniczych. Tłumaczył Tadeusz Pawłowski (Państwowe Wydaw
nictwo Naukowe- Warszawa 1956, str. 380, cena zł 3·!>,20). Jest to książka 
która zainteresuje napewno wielu amatorów astronomii nie tylko ze 
względu na autora, sławnego astronoma Herschela (syna), ale i ze wzglę
du na to, że w sposób bardzo jasny, można by powiedzieć popularyzator
ski, traktuje o zasadach, celach i metodach nauk przyrodniczych. Wśród 
ws>zystkich nauk przyrodniczych autor wiele miejsca poświ~cił astrono
mii. To też warto jest zaznajomić się z treścią tej książki. przy czym 
jednak trzeba zdać sobie sprawę z tego, że była ona pisana, i wydana 
prawie półtora wieku temu i przedstawia stan wiedzy przyrodniczej 
pierwszej połowy XTX wieku. 

Książka została wydana bardzo starannie przez Państwowe Wydaw
nictwo Naukowe w serii Biblioteki Klasyków Filozofii. Tłumaczenie Ta
deusza Pawłowskiego na ogół bardzo staranne i poprawne. 

Roman Szymański. 

PYTANIA I ODPOWIEDZI 

W S:{)rawie mocy rakiety V -2 i kosztów dużego nowoczesnego bombowca 

W ciekawym artykule .. Astronautyka na pierwszym etapie" Jana 
G a d o m ski e g o, zamieszczonym w numerze 2 U1·anii z lutego 1956 r . 
zauważyłem pewną niejasność w zdaniu: "Motor V2 rozwijał dzielność 
650 HP". 

Niejasność polega na tym, że nie wiadomo, czy autor miał na myśli 
moc (wyrażenie ,.dzielność" wyszło w technice z użycia) samej rakiety, 
czy też moc agregatu pomp, "tłoczących tlen i alkohol do komory spa
lania. Obie pompy napędzane są turbiną na parę, wytworzoną przez 
reakcję wody utlenionej z nadmanganianem wapnia. Moc tego agregatu 
jest istotnie zbliżona do podanej i wynosi według innych żr6deł 750 KM. 
Jest to jednak urządzenie pomocnicze, które można by porównać 
z pompką paliwową przy silniku Diesla. Nie sądzę z.atem, aby agregat 
ten mpżna było nazywać .. motorem rakiety". 

Co do mocy samej rakiety (i tu wątpię, czy można mówić o "motorze 
rakiety"), jaką rozwija ona w chwili osiągnięcia maksymalnej szybko
ści, to jest ona w sam raz 1000 razy większa od podanej i wynnsi 650 000 KM 
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(sześćset pięćdziesiąt tysięcy koni mechanicznych). Jeżeli ktoś uważałby 
tę moc za nieprawdopodobną, to może ją sprawdzić za pomocą prostego 
obliczenia. Wychodząc ze znanej w fizyce zasady, że moc jest iloczynem 
siły działającej na dane ciało i jego szybkości, otrzymamy: 

N=P.V 
stąd 

P =!'l'_ = 
650000 ~ = 32500 kG = 32 t 

V 1500 
Tyle istotnie musi wynosić s iła odrzutu rakiety, aby podnieść pio

nowo rakietę o masie 13 t, nadać jej odpowiednie przyspieszenie i po
konać opór powietrza. Stosunek siły ciągu do ciężaru rakiety, który wy-

nosi tu 
32 

__: 2,4 odpowiada całkowicie wartościom występującym przy 
31 

rakietach (zob. np. Z. V. D. I. 1952 r. nr 32 tabela na str. 1046). 
W tymże artykule J. Gadomskiego w "Uranii·' podany jest koszt duże

go nowoczesnego . bombowca na 15 milionów dolarów. Nie jestem pewien, 
czy nie zachodzi tu pomyłka o jeden rząd wielkości. Może się mylę, 
ale chyba liczba 1,5 miliona będzie tu bliższa prawdy. W każdym razie 
rzecz warta sprawdzenia. 

Jaroslaw Różyczka - Oświęcim 

Odpowiedź autora 

W odpowiedzi inż. J. Róży c z c e z Oświęcimia chciałbym zazna 
c?.yć, że wyrażenie (.,Urania" XXVII, 37) "dzielność 650 HP·', a raczej 
poprawniej "moc 650 HP", zaczerpnąłem z pracy inż. E. Biało b o r
s ki e g o pt. Rakieta księżycowa, str. 1~, gdzie autor jako źródło przy
toczonych danych o rakiecie V-2 wskazuje książkę: V i 11 y L e y, Roc
k e ts and space travel, London 1948. 

Co się tyczy kosztów wielkiego nowoczesnego bombowca {15 milio
n.Sw dolarów), to zacytowałem je za wypowiedzią dra S. F. S i n g er a 
projektanta "Myszy" (Sky a7ld Telescope, XIV, str. 17). 

J. G. 
fCOMUNJKATY 

Za wiadomienie 

W dniu l lipca 1956 r. powołany został Ośrodek Filmów Naukowych 
przy Wytwórni Filmów Oświatowych z siedzibą w Warszawie przy Ul. 
Puławskiej 61. 

Do zadań Ośrodka należy: 
koordynacja prac filmowych prowadzonych w poszczególnych placów
kach naukowych, 
udzielanie pomocy technicznej jak wypożyczanie sprzętu, kierowanie 
do dyspozycji placówek naukowych operatorów filmowych, udzielanie 
informacji dotyczących zakupu aparatury, zaopatrzenia w taśmę, 
przeprowadzania rem:mtów i konserwacja aparatury do zdjęć filmo
wych, obróbki negatywu, kopii, taśmy odwracalnej. 
udzielanie poradnictwa fachowego i organizacyjnego oraz prowadze
nie szkolenia pracowników instytutów i katedr w obsłudze filmowej 
aparatury zdjęciowej, 
popularyzacja doświadczeń i osiągnięć placówek naukowych w zakre
sie filmu naukowego, wydawanie biuletynu, zorganizowanie filmoteki 
dokumentacyjnej, przekazywanie niektórych filmów do rozpowszech
niania przez Centralę Wynajmu Filmów, 
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zorganizowanie wymiany z zagranicą, 
przyjmowanie i wykonywanie zleceń na usługi w zakresie realizacji 
filmów naukowych. 

Zadan.a j:.CWyż::.:te OśrodEk wykonywać bt;dzie w miarę swego roz
woju. W chwili obecnej Ośrodek udzielać może informacji dotyczących 
zakupu aparatury, zaopatrzenia w taśmę, obróbki negatywu, kopii, taśmy 
<>dwracalnej. Poza tym prowadzone są wstępne prace nad zorganizowa
niem szkolenia pracowników w obsłudze aparatury zdj<;ciowej, udzielania 
poradnictwa fachowego i organizacyjnego a także popularyzacji doświad
czeń. 

Wszystkie instytucje naukowe zainteresowane w wykorzystywaniu 
kamer filmowych w pracach naukowo-badawczych prosimy o nawiązanie
z nami kontaktu. 

ROZRYWIH UMYSŁOWE 

Logogryf. 

r=== 

l l l l 

l l l l l l l l 
W poziome wiersze wpisać wyrazy o następującym znaczeniu: 
l. Pierwsza litera łacińskiej nazwy Ksi~życa. 
2. Ciemny krater w pobliżu północnego bieguna Księżyca. 
3. Duży krater południowej r.ółkuli Ksi~;życa, z którego wychodzą 

jasne smugi. 
4. Krater w pobliżu środka tarczy Księżyca. 
5. Zatoka Morza Deszc7ÓW (nazwa łacińska). 
6. Krater w pobliżu Karpat. 
7. Krater znajdujący się w kierunku północno-zachodnim od morza 

Jasności. 
s. Łacińska nazwa Morza Jasności. 
Wiersz czwarty i rząd środkowy dadzą nazwiska uczonych, którzy 

:.100 lat temu w r. 1756 wyznaczyli odległość Księżyca od Ziemi. 
Nadesłał: Jan Winiarski- Krosno. 

Za prawidłowe rozwiązanie nadesłane pod adresem redakcji do dnia 
15 grudnia b. r. zostaną w drodze losowania przY'znane nagrody książ
kowe. 

Errata. W numerze 11 .,U:·anii" z br. na str. 316 w mianowniku 
wiersz (8) ma być "f1 • p 3 " zamiast .,f1 - p 3". 
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KALENDARZYK ASTRONOl\fiCZNY 
Opracował M. Bielicki 
Grudzień 1956 rok 

Dane o zjawisku gwiazd spadających podajemy w dziale .,Poradnik obser
watora" w artykule Meteory, efemerydy gwiazd zmiennych w artykule Gwiazdy 
zmienne. 

Chwile wszystkich zjawisk podano w czasie średnim słonecznym środkowo
europejskim, który jest czasem obowiązującym w Polsce. Godziny, minuty 
l sekundy czasu oznaczono symbolami h, m, s. Przez a i l) rozumiemy rektas
censję i deklinację, czyli współrzędne równikowe równonocne ciała niebieskiego. 

W kalendarzu styczniowym br. podane są informacje dotyczące poszukiwatJ. 
przez lornetkę lub lunetę planet i planetek niewidocznych solym okiem. Tam 
ró""nież są podane pewne ogólne wyjaśnienia dla obserwacji zjawisk w układzie 
księżyców galileuszowych Jowisza. Opls zjawisk przejścia księżyców na tle 
tarczy Jowisza oraz cieni księżyców po tarczy Jowisza jest podany w kalendarzu 
lutowym br. 

2d. Cz<;ściowe zaćmienie Słońca, którego obszarem widoczności jest: 
Europa z wyjątkiem Hiszpanii, Portugalii, Anglii i Norwegii; Morze 
Sródziemne i północna Afryka, prawie cała Azja. W Polsce zaćmienie 
częściowo widoczne w drugiej połowie przebiegu, rano po wschodzie 
Słońca. W tablicy podajemy charakterystyczne dane zaćmienia dla 8 miast 
Polski: 

Miasto 

Szczecin 
Poznań 
Wrocław 
Gdańsk 
Kraków 
Warszawa 
Rzeszów 
Białystok 

Wschód 
słońca 

7h56m 
7 41 
7 35 
7 44 
7 18 
7 24 
7 10 
7 20 

NajwiĘksza faza 
zaćmienia 

czas l wielkość 

8h1m.4 
7 59.8 
8 5.2 
8 1.0 
8 4.3 
8 2.8 
8 7.4 

0.54 
0.52 
0.57 
0.51 
o 56 
0.53 
0.59 

Koniec zaćmienia 

czas l kąt od l kąt od 
bieg. zenit. - --

9hUm6 
9 13.6 
9 11,4 
9 19,2 
9 14,6 
9 19,4 
9 18,0 
9 24,2 

72°.0 
72.3 
71.2 
74,4 
71.7 
73.7 
72.6 
75.1 

94°.8 
94.2 
94.2 
93.7 
93.2 
92.9 
92.4 
92 o 

(Przez kąt od bieguna rozumiemy odległość kątową danego mteJSCa 
na krawędzi Słońca od najbardziej północnego punktu tej krawędzi, przez 
kąt od zenitu - podobną odległość od najwyższego punktu krawędzi 
Słońca. Oba kąty liczymy w kierunku wschodu). 

Z danych powyższych wynika, że Słońce wzejdzie na terenach Folsk i 
już zaćmione, a największa faza zaćmienia nastąpi niedługo po wscho
dzie Słońca z wyjątkiem półnomo-zachodniego krańca Polski, gdzie 
Słońce wzejdzie już po największej fazie zaćmienia. Podczas naj
wic,kszej fazy zaćmienia będzie zakryta wi<;cej niż połowa średnicy Słoń
ca (wielkość najwi<;kszcj fazy zaćmienia), ze strony lewej i od góry. 
Tarcza Księżyca będzie się przesuwać powoli dalej po tarczy Słońca 
w kierunku na lewo w dół, odkrywając stopniowo coraz bardziej Słońce. 
Wreszcie nastąpi koniec zaćmienia, gdy ostatni rąbek tarczy Księżyca 
zejdzie z lewej krawędzi tarczy Slońca. 

2d1h. Niewidoczne złączenie Księżyca z Saturnem w odchyleniu 11 

na południe. 
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2<1-12d. Nad ranem podczas bardzo dobrej pogody, można poszuki
wać na południowo-wschodzie, nisko nad horyzontem, stożka światła 
zodiakalnego. 

3d8h. Niewidoczne zupełnie w blasku Słońca złączenie na niebie Księ
życa z Merkurym w odchyleniu 4° na północ. 

4<1-Sd. Wieczorami na zachodnim niebie, nisko, widać sierp Księżyca 
wraz ze światłem popielatym. 

6d-7d. W drug·ej połowie nocy przez lunetę obserwować można jak 
znika najpierw zaćmiony księżyc l Jowisza, później ukazują się na tarczy 
planety kolejno cienie ksi<;życów 2 i 3 i sam księżyc 2. 

Ud2lh. Widzialne zbliżenie na niebie Księżyca do Marsa na odległość 
10 tarcz Księżyca, od strony _rółnocnej. 

12d3h. Tntdne do zaobserwowania złączenia Merkurego z gwiazdą 
l w. gw. 'A (lambda) Strzelca, przy czym gwiazda jest o 10' na północ. 

12dl5h. Merkury osiąga największą szerokość ekliptyczną heliocen-
1.rycz.ną południową 7o. 

14<1-15d. Przez lepsze lunety astronomiczne można prześledzić cały 
przebieg zjawiska przejścia cienia i księżyca l po tarczy Jowisza. 

20dl6h. Ksi<;życ w złączeniu z Uranem, o 6° na południe od niego. 
21dl3h. Mars przekracza węzeł wstępujący swej orbity i znajduje 

się na niebie dokładnie na ekliptyce. 
2ld18h. Saturn w złączeniu z najjaśniejszą gwiaz.<ią Niedźwiadka 

Antaresem, ale w dosyć dużej odległości od niego 6° na północ. 
21d20h. Na odległość 2/3 tarczy Księżyca Wenus zbliża się od strony 

północnej do gwiazdy ~ Niedźwiadka {3 w. gw ). Następnego dnia przed 
~witem można zaobserwować oba ciała niebieskie blisko siebie na niebie. 

21d22hOm. Słońce wkracza do znaku zodiakalnego Koziorożca, rozpo
czynając w ten sposób zimę na półkuli północnej Ziemi, wiosnę rz.aś na 
półkuli południowej. 

21<L-22d. Można zaobserwować całe zjawisko przejścia cienia i księ
życa I po tarczy Jowisza. 

22d18h. Jowisz w kwadraturze ze Słońcem, czyli kierunki widzenia 
z Ziemi, do Jowisza i do Słońca tworzą ze sobą kąt prosty. 

23<1-31d. Wieczorem podczas bardzo dobrej pogody można poszukiwać 
nisko nad horyzontem na południowym zachodzie stożka św1at1a zodla
kalnego. 

24d-·25tł. Nawet przez dobrą lornetkę można zaobserwować w dru
giej połowie nocy zniknięcie i ukazanie się w zaćmieniu księżyca 3 Jo
wisza. Księżyc zniknie w miejscu dalszym od tarczy, ukaże się zaś -
w bliższym, zawsze po prawej stronie tarczy (w lunecie odwracającej -
po lewej). 

24113h. Księżyc mija na niebie Jowisza w odległości 5o na południc 
od niego. 

25dlh. Merkury jest w największym odchyleniu czyli elegancji od 
Słońca, 20° w kierunku wschodnim. Można go próbować odszukać na 
niebie wieczorem. 

26dllh.-26d22h. Wenus jest kolejno w 2złączeniach: najpierw w odle
głości 6° na północ od Antaresa {podobnie jak 21d Saturn), później zaś 
w oddaleniu tylko 1/2° od Saturna na południe. 

26<1-3Qd. W tych dniach mamy ładny wygląd nieba na południu 
i południo-wschodzie nad ranem: w kierunku południowym świeci jasny 
Jowisz, na lewo zaś od niego widać blisko siebie Wenus i Saturna, po-
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niżej nich niedaleko czerwonawego Antaresa. Wśród tych ciał przesuwa 
się sierp Księżyca wypełniony światłem popielatym. 

26d19h. Ks:ężyc w złączeniu z niewidocznym gołym okiem Neptunem. 
przy czym Neptun jest w cd1egłości na niebie 4° na północ. 

?.9dl4h-29d20h. U nas Ks:ężyc przesuwa się po niebie obok Saturna 
i Wenus. Natomiast w Fałudniowej Ameryce następuje zakrycie Saturna, 
zaś w środkowej czE;ści Oceanu Spokojnego zakrycie Wenus, po stronie 
południowej. 

30d-3ld. Przez lepsze lunety można prześledzić cały przebieg zja
wiska przejścia cienia i księżyca I po tarczy Jowisza. 

3ldl6h. Merkury na ekliptyce, gdyż przechodzi przez węzeł wstępu
jący orbity. 

Zjawiska w układzie księżyców galileuszowych Jowisza. 
Grudzień 1956 

~l czas l l l czas l l l C%88 l l CZ88 środk.· zjawisko ; śroc1k·. zjawtsko ; środk.· zjawisko ~ środk.- zjawisko 
eu rop. Q europ. Q europ. Q europ. 

h m h m h m h m 
l l 9 l ppk 9 5 15 3 J214 18 4 18 3 pk !5 3 11.0 :1 pc 

5 15 4:\~l J lO 5 15 31 J 24 5 15 42 J l 5 15 2 J 14 
2 5 13 43 J 21 11 o 15 3 pk 7 19 3 kk 6 24.2 :l kc 
3 5 15 4~1 J 2 3 18 3 kk 19 5 15 t2l J :\ 21i 5 15 :Zł J :11 
4 2 33.C. 4 kc 5 15 2 J :114 2f) 5 15 4 J 12:\ ~7 5 15 J 12:\1 

5 15 2 ~ J 3 l 12 5 l) 21 J 43 21 5 15 l l J 23 ~a 5 15 l J231 
5 5 15 21 J 4:l 7 27 4 ppc 6 o 4 pk ~9 l 18 3 kpk 
(o 5 10 l ppc 13 5 1.) 4 J 123 6 8.1 l pc l 26 4 ppc 

5 15 JUH 7 4 l ppc 7 19 4 kk 4 25 4 kpc 
6 21 l ppk 14 4 15.3 l pc 22 3 2:) l ppc 5 15 23 J 14 
7 2) l kpc 5 15 4J 23 4 39 l ppk 5 19 l ppc 

7 2 22.5 l pc 5 50 2 ppc 5 15 23 J4 6 32 l ppk 
3 17 2 ppc 15 132 l ppc 5 40 l kpc 7 34 l kpc 
5 13 J 234 2 ~5 l ppk 6 53 l kpk lO 2 29.2 l pc 
5 26 3ppc 3 47 l kpc 23 o 36.4 l pc 5 15 342 J 
5 39 2ppk 4 59 l kpk 3 9.2 2 pc 5 4i,9 2 pc 
5 48 l kk 5 15 i231 J 4 4 l kk 5 56 l kk 
5 59 2 kpc 16 o :!3.5 2 pc 5 15 3 J l~ 23 47 l ppc 

8 o 50 l ppk 211 l kk 24 o 9 l kpc 31 l o l ppk 
l 5 L l kpc 5 15 4.3 J l l 21 l kpk 2 2 l kpc 

l 9 

3 4 l kpk 54 7 2 kk 5 15 31 J 21 3 14 l kpk 
5 15 231 J 4 17 5 15 431 J 2 25 o 6 2 ppk 5 15 431 J 21 o 17 l kk 18 o 9 2 kpk o 20 2 kpc 
3 9 2 kk 2 27.4 3 kc 2 42 l kpk 

Oznaczenia zjaw'sk: Foczątek Koniec 
Zaćmienie księżyca pc kc 
Zakrycie księży<.a przez Jowisza pk kk 
Przejście ks :ężyca na tle tarczy Jowisza ppk kpk 
Przejście cien 'a księżyca po tarczy Jowisza ppc kpc 
Oznaczenia ciał: l, 2, 3, 4 - księżyce galileuszowe (Jo, Europa, Gan1-
medes, Kallisto) w kolejno wzrastających odległościach od Jow1sza; 
J - Jowisz. 

Każdego dnia o 5h15m podano położenie wzajemne księżyców i Jowi
-sza, obserwowane w odwracającej obrazy lunecie astronomicznej. 



Grudzień 1956 

Ih czasu Szczecin 
"' Śfodk.-eufop . .... 
"' Q r. czasu l a l ~ Wftch. l zach. 

m h m o h m h m 
!6 XI. +13 16 7 -2o.c. 7 46 15 52 

6111. + 9 16 50 -22.5 8 2 15 41 
l lilii. +4 17 3 ~ -23.: 8 12 15 4~ 
26111. o 18 l u -23.~ 8 16 15 4~ 

l 

Jh czasu 
rl Warszawa 

"' śwdk.-euwp. 
-~ .... 
"' "' Q a l ~ wsch., zach. Q 

h m o hm hm 
l 111. 15 :22 -19.1 6 20 14 51 11 111. 
2 16 16 -20.7 7 21 L5 3() 12 

l ! 17 10 -21.2 8 L4 16 3~ L3 
18 3 -20.7 8 59 17 2'· 14 

5 18 54 - 19.2 9 35 18 31 15 
6 19 41 -16.9 LO 4 19 36 16 
1 lO 32 -13.9 lO 29 20 4' 11 
8 2 L 18 -10.3 lO 50 21 4f l8 
9 22 3 - 6.4 l l 10 12 51 L9 

LO 22 48 - 2.2 11 29 23 51 20 

SŁOŃCE 

Poznań Wrocław 

wsch. / zach. wsch.J zach . 

h m/ h m h mi h m 
7 32 15 46 7 26 15 52 
7 46 15 40 7 40 15 46 
7 56 15.19 7 50 15 46 
8 2 15 43 7 55 15 5(; 

KSIĘZYC 

Jh czasu 
Warszawa 

~wdk.-euwp. 

a l ~ wsch.J zach. 

b m o hm h m 

23 33 + 2.2 11 •1!! -
o 19 + 6.6 12 9 l 6 
l 7 + 10.1 12 32 2 11 

. l 58 + 14.6 13 l 3 2~ 
2 53 +I?J 13 3B 4 4~ 
3 51 +20.1 l4 2t 55 
4 52 +2L.I 15 23 6 54 
5 55 +20.!1 16 3~ 1 51 
6 SB + 19.1 17 52 8 42 
7 59 + 16.0 l9 15 9 19 

Gdańsk Kraków Warszawa Rzeszów Białystok 

u:sch. l zach. wsch. l zach wsch. l zach . wsch. l zach. wsch.! zach. 

h Ol h m h m h mi h m h mi h m h m h m h m 
7 34 15 31 7 9 15 4S 7 15 15 31 7 l 15 37 7 10 15 l H 
7 50 15 ~2 7 23 l s 3(j 7 29 15 25 7 15 15 31 7 25 15 11 
8 l 15 21 7 33 15 :9 7 39 15 24 7 25 15 31 7 35 15 10 
8 7 15 2~ 7 311 15 43 745 15 28 7 30 15 35 7 41 15 H 

l 

- Fazy Księżyca: 
It. czasu 

"' 
Warszawa d h m 

Ostatnia kw. XI. 25 2 12 

Nów XII. 2 9 12 

Pierw. kw. XII. l O 12 51 
Pełnia XII. 17 20 6 
Ostatnia kw. XII. 24 ll l O 
Nów 1957 I. l 2 13 

.... śwdk.-euwp. 

"' Q a l ~ 

h m o 
21 XII. 8 5!! + 11.9 
22 9 51 + 7.2 
23 lO 48 + 2.1 
24 l1 41 - 2.9 
25 12 ~2 - 7.: 
26 1:121 -12.C' 
27 14lli -15.7 
28 l c; 9 - lB.5 
29 16 2 -20.3 
30 l6 55 -21.1 
31 17 4R -:10.9 -

wsch .1 zach. 

hm h m 
20 38 9 4b 
ll 59 lO 14 
23 Jj lO 3B/ 

111 
o 3~ L l 24 
l 49 11 4B 
3 2 12 18 
410 12 54 
5 13 13 35 
6 9 14 2S 
6 55 15 21' 

Odległość Księżyca 
od Ziemi 

d h 
Największa XII. 7 17 

Najmniejsza XII. 19 14 

c: 
!:0 
)> 

z 
..... 
;t> 

w 
Ul 
Ul 
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as Merkury Wenus -cu 
Q 

tli l ~ a: l ~ 

b m o b m o 
II. 26 16 37 -23.5 13 56 - 9.9 

:11. 6 17 44 -25.5 14 44 -14.0 
16 18 51 -25.2 15 33 -17.6 
26 19 45 -22.6 16 25 -20.4 

l 
wsch. zach. wsch. zach. 

---
h m h m h m h m 

II. 26 8 7 15 42 4 2 14 24 
III. 6 8 50 15 56 4 33 14 9 

16 9 14 Hi26 5 4 13 58 
26 9 7 16 58 5 34 13 53 
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PLANETY I PLAI\'ETKI 

Mars Jowisz Saturn Uran Neptun 

a. l ~ a: l ~ a: l a a: l ~ a. l ~ 

h m o b m o b m o b m O l b m o 
23 43 - 2.8 ll 5ł + 1.9 16 14 -19.5 8 38 + 19.1 13 59 -10.4 
o o - 0.5 1159 t 1.4 16 19 -19.7 8 37 + 19.2 14 o -10.5 
o 18 + 1.8 12 3 l. O 16 24 -19.9 8 36 +19.3 14 1-10.5 
o 38 + 4.2 12 6+ 0.7 16 29 -20.1 8 35 +19.3 14 2-10.6 

l l 
wsch. ?ach. wsch.,~ wsch . z ach wsch. .tac h. wsch. zac h 

t-
h m b m hm bm b m h m h m b m h m b m 

13 9 049 o 57 13 22 7 14 15 43 20 o 11 43 4 6 14 23 
12 34 o 38 o 25 12 45 6 41 15 8 19 2(} li 4 3 28 13 44 
12 l o 29 r3 48 12 8 618 14 32 18 39 10 24 2 50 . 13 5 
1129 o 21 23 14 11 29 5 34 13 57 l7 58 9 43 2 12, 12 27 
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P1uton Ceres 

a. l ~ a: l ~ 

b m o b m o 
lO 26 +21.6 o 43 - 7.9 
10 26 +21.7 o 43 - 7.0 
10 26 +21.8 o 45 -5.9 
l() 26 +21.8 o 4Q -4.7 

wsch. zach . wsch . z at.: h. 

h m b m b m h m 
21 32 1348 14 34 l 22 
lO 52 13 10 13 51 o 46 
20 12 l232r38 o 15 
19 32 11 52 12 25 23 43 
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KOMUNIKATY KOŁ P. T. M. A. 
na miesiąc Ustopad 1956 r. 

Andrespol - Zakłady Ceramiki Budowlanej. 

Białystok - ul. Biała, Gmach Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej. 

Blecz - Przedmieścle 618. 

Bydgoszcz - Plac Wolności 9, l Liceum Ogólnokształcące. 

Cena 2 zl 

częstor-howa - ul. Modzelewsklego bl. la m. 28. Sekretariat Kota czynny w każdą 
środę od godziny 17 do 19. Pokazy nieba w każdą bezchmurną środę po 
godz. 19-tej, po uprzednim zgłoszeniu w sekretariacie. 

Frombork - Katedralna 21. Sekretariat czynny we wtorki l piątki w godz. 18-20. 
Zebrania odbywają sl(; w każdy drugi czwartek miesiąca. Pokazy nieba 
w każdy pogodny wieczór. 

Gdańsk - II Zakład Fizyki Polltechnlki Gdańsklej we Wrzeszczu. Sekretariat 
czynny w poniedziałki l piątki w godz. 17-18. 

Gdynia - ul. 10-go Lutego 24. Polskle Linie Oceaniczne. 

Oliwlee - ul. Puszkina 8 2 l. p, teł. 3619. Sekretariat czynny w poniedziałki 
1 czwartki w godz. 18-19. Blblloteka czynna przy Sekretariacie. Pokazy nieba 
odbywają się w każdy bezchmurny wieczór, po uprzednim telefonicznym 
porozumieniu: J. Kasza, Ruda Sląska, ul. Obrońców Stallngradu 23, tel. 52-481 . 

.Jędrzejów - Rynek 8. Pokazy nieba i zbiorów gnomonistycznych dla wycieczek. 

Katowice - Planetarlum w woj. parku Kultury l Wypoczynku, Chorzów I, skr. 
poczt. 10, tel. 301-49. W pierwszą sobotę miesiąca zebranie Sekcji Instrumen
talnej w czytelni Planetarlum od godz. 18. 

Kraków - ul. L. Solskiego 30 m. 4. Sekretariat czynny w poniedziałki l czwartki 
w godz. 18-20. Odczyty odbywają się 10-go i 25-go o godz. 18-tej. Biblioteka 
czynna w poniedziałki godz. 18-19. 

Krosno - ul. Nowotki 1 I p. 

Łódź - ul. Traugutta 18, V p. pok. 512. Sekretariat i biblioteka czynne w każdy 
poniedziałek w godz. 17-19. Pokazy nieb1 odbywają się w Każoy bezchmurnv 
wieczór na placu przed lokalem Koła. Odczyty wygłaszane są w poniedziałki 
o godz. 18-tej. 5. XI. "Niebo w listopadzie", 19. XI . .,Pierwszy krok w pod
różach międzyplanetarnych". 

Nowy Sącz - ul. Jagiellońska 50a, tel. 80-52, Sekretariat czynny codziennie 
w godz. 18-19. 

Olsztyn - Muzeum Mazurskie. 

Oświęcim - Ul. Jagiełły 2. 

Płock - J. Burzyński, pl. Narutowjcza l. Delegatura "Ruch". 

Poznań - ul. Chełmońskiego 1. Sekretariat i b;blioteka czynne we wtorki 
1 czwartki w godz. 17 -19. Pokazy nieba odbywają się w każdy pogodny 
wieczór wtorkowy l czwartkowy w parku lm. Kasprzaka (przy Palmlarnl). 

Racibórz- Kasprowicza 11, Liceum dla Pracujących. 

Szczecin - Zakład Fizyki Polltechnikl Szczecińskiej. 

Toruń - ul. M. Kopernika 17. Sekretariat l biblioteka czynne w ponledz!alkl 
l czwartki w godz. 18-26 o-raz w sobotę w godz. 17-19. Dnia 10. XII. o godz. 18 
odczyt mgra St. Gąski .,Ruchy własne gwiazd". 

Wałcz - Zakład Wylęgu Drobiu. 

Warszawa - Al. Ujazdowskie 4. Sekretariat i Sekcje Koła czynne są we wtorki, 
czwartki i soboty w godz. 18-21. Biblioteka we wtorki w godz. 19-21. Pokazy 
nieba odbywają się w bezchmurne wieczory w godz. 19-22. 

Wrqclaw - ul. Pionierska 11. Zebrania członków Kola odbędą się w dniach 
5 1 19 gq1dnla, w sali 318 przy ul. Uniwersytetów Szwedzkich 26, o godz. 19 
wraz z referatami naukowymi. Dalsze szczegóły będą podane w praste. 
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