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

Warszawa

TYDZIEŃ

W GOŚCINIE U ASTRONOMÓW
CZECHOSŁOWACKICH

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii zaproszone
przez "ćeskoslovenską Astronomicką Spolecnost" (<':'AS) zorganizowało w dniach 21-27 X. 1956 r. wycieczkę do Czecho!'!łowacji w celu zwiedzenia tamtejszych placówek astronomicznych. Jak wskazuje nazwa "ĆS Astronomicka Spoletnost"
jednoczy wszystkich obywateli Czechosłowacji zajmujących się
astronomią, tak miłośników, jak i fachowców, podobnie jak to
jest w PTMlA. Zrzeszenie to, liczące około 5000 członków,
jest najlepiej zorganizowanym i wyposażonym stowarzyszeniem entuzjastów nieba w Europie. Sieć 30 obserwatoriów ludowych, 5 uniwersyteckich oraz 2 naukowo-badawczych pokrywa gęsto niewielki ten kraj.
Dzięki pomocy finansowej Polskiej Akademii Nauk udało
się Zarządowi Głównemu PTMA, w osobie prezesa inż. W.
Ku c h ar ski e g o, zorganizować tę wycieczkę o łącznej trasie 2500 km. Czterdziestodwuosobowy autokar PKS-[.u stanowił dla nas przez tydzień ruchomą bazę. W wycieczce wzięli
udział członkowie Zarządu Głównego PTMA. delegaci aktywniejszych Kół terenowych oraz dwóch urzędników z ramienia
Polskiej Akademii Nauk.
Szybko pokonując trasę po świetnych drogach czechosło
wackich, od Tatr poprzez Słowację i Morawy do Pragi, zwiedziliśmy 8 obserwatoriów astronomicznych. Przewodnikiem
naszym był dr Hubert S l o u k a z Narodowego Obserwatorium
Astronomicznego w Pradze. Niełatwo było prowadzić tak liczną
grupę gości, ustalić dla nich drogę ciekawą pod względem
astronomicznym i turystycznym i wreszcie zapewnić noclegi
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wyżywienie. Wszystko wypadło jak najlepiej. Astronomiczny
program wycieczki został wzbogacony wrażeniami turystycznymi.
Co nas uderzyło najbardziej? Ogromna populamość astronomii w tym kraju. Nauka ta jest tam codziennym chlebem
człowieka kulturalnego. W Czechosłowacji panuje "epidemia
astronowiczna", jak się wyraził w swym przemówieniu na
Morawach w miejscowości Valasske MeziHN, twórca i kierownik tamtejszego obserwatorium ludowego, p. Josef D o l ec e k. Miejscowość ta choć liczy tylko 12 000 mieszkańców,
posiada dostrzegalnię o trzech kopułach, w których znajdujemy ze zdz;iwieniem teleskopy zwierciadłowe: 60 cm i 24 cm
oraz refraktor 13 cm. Wszystko to oczywiście narzędzia o montażu paralaktycznym, wyposażone w optykę pomocniczą. I ten
poziom instrumentalny zaobserwowaliśmy wszędzie. Półme
trowy teleskop zwierciadłowy, który należy u nas do rzadkości
i to nawet w placówkach uniwersyteckich, tam stanowi regułę
w dostrzegalniach ludowych.
"Hvczdama" w Valasske MezihN została zbudowana dzięki
energii obecnego kierownika, p. Dolecka. Organizatorów nie
zniechęciła ani dwukrotna reforma walutowa, która pozbawiła
ich uciułanych funduszów, ani całkowity brak materiałów
budowlanych. Pieniądze zdobywał p. Dolecek, zakładając np.
wędrowny kabaret, a budynki wzniesiono częściowo osobiście,
wyrębując nawet samodzielnie przydzieLone w lesie drzewa.
Zewnętrzny
wygląd
obserwatorium zaskakuje celowością

i

i

estetyką.

Skąd wzięły się w rękach miłośników nieba tak duże narzędzia i w takiej obfitości? Czechosłowaccy miłośnicy nieba
szlifują zwierciadła sami (np. inż. V. Gaj d u e k i bracia
inż. V. i L. R o
i k o w i e). Montaże odlewane są w kraju.
Kopuły obrotowe też budują u siebie. Przenośne nie osłonięte
narzędzia, którymi u nas najczęściej się operuje, stanowią tam

l.c

s

raczej tylko uzupełnienie. Montaże są nieraz pOimysłowe. Np.
na przedmieściu Pragi - Dablice, położonym na skalistym wzgórzu 12 km od środka miasta, oglądaliśmy w 5-metrowej kopule
teleskop własnej konstrukcji o zwierciedle 40 cm, którego specjalny układ optyczny pozwala obserwować dowolny punkt
nieba z nieruchomej platformy za pomocą nieruchomego, osadzonego w osi biegunowej, okularu. Kierownikiem tej placówki, obsługującej 200 zamieszkałych w pobliżu miłośników
nieba, jest profesor czechista z miejscowego gimnazjum.
Tygodniowa wycieczka nie pozwoliła na zwiedzenie wszystkich placówek. Oglądaliśmy następujące: w budowie uniwersyteckie Obserwatorhun w Ołomuńcu goszczące także miłośni-
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ków nieba. Widzimy tu specjalne rozsuwane pawilony i celofanowe komory dla obserwatorów meteorów, tak licznych
w Czechosłowacji. W r. 1947 liczba obserwatorów meteorów
liczyła w ĆAS 120 osób z sumą obserwacji od roku 1945 200 000. Obecnie obserwatorów tych jest 400. W Prostejave
w Obserwatorium Ludowym oglądamy umieszczony na tarasie
tamtejszej szkoły średniej 33-centymetrowy reflektor z pełnym
wyposażeniem astrofizycznym. W warsztatach szkoły, świetnie
wyposażonych w mechaniczne obrabiarki, widzimy w budowie
60-centymetrowy reflektor, a za miastem budujący się na
obszernym terenie nowy gmach obserwatorium. "Universitni
a lidova hvezdarna" w Brne na Kravi Hore, pod kierimkiem
prof. O. O b u r k a, posiada dwie duże kopuły. W jednej 60centymetrowy reflektor, który dźwiga na sobie 40-centymetrową kamerę Maksutowa, w drugiej 20-centymetrowy refraktor.
Wreszcie autokar zawozi nas w Pradze na najwyższe wzgórze miasta, na którym mieści się "Lidova hvczdarna na PetHne", królowa dostrzegalni miłośniczych w Czechosłowacji,
założona jeszcze w r. 1918. Placówka dobrze zagospodarowana.
Tutaj to bywają niedziele, w czasie których 800 osób przewija
się przed okularami teleskopów. Roczna frekwencja sięga 30 000
osób. Służba czasu w Petfinc jest tak postawiona, że poza?drościłoby jej niejedno obserwatorium naukowe w Polsce:
2 zegary wahadłowe, 2 chronometry na zawieszeniu Cardana,
2 chronografy, autolmatyzacja czasu w kopułach, obserwacja
zakryć gwiazd przez Księżyc, z dokładnością 0, 5 02. Uprawia
się tu fotografię astronomiczną (J. Kle p e st a) za pomocą
wykupionego z rąk prywatnych długoogniskowego podwójnego
astrografu Zeissa o średnicy 21 cm, o prowadnicy 18 cm, oraz
40-centymetrowego reflektora. Personel obserwatorium liczy
8 etatów pracowniczych. Pełno tu ciekawostek dla miłośników
nieba. Np. kamera diapozytywowa, w której oglądamy Ziemię
z powierzchni Księżyca na tle gwiazdozbioru Byka.
W sali wykładowej obserwatorium zastaliśmy przygotowaną
całą górę najnowszych czeskich wydawnictw astronomicznych,
które- jako dar gospodarzy- powędrowały do naszych walizek podróżnych.
Wszędzie podejmowani byliśmy o ile tylko czas pozwolił bankietami, na których następowała wymiana serde.c:anych toastów. W Pradze 6-osobowa grupa, złożona z 4-ch przedstawicieli PT.MA, z prezesem inż. Kucharskim na czele oraz
dwóch z ramienia PAN, złożyła wizyty wiceministrowi kultury
i nauki oraz ambasadorowi PRL.
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Na ręce przedstawiciela Rządu Republiki Czechosłowackiej,
prezes Towarzystwa inż . W. Kucharski, w imieniu polskiej
rodziny astronomicznej. złożył w ciepłych słowach podzięko
wanie za przekazany Polsce wspaniały dar w postaci rękopisu
dzieła M. Kopernika "O obrotach ciał niebieskich". W swol:iodnej towarzyskiej rozmowie, przy czarnej kawie, delegaci
nasi poinformowali ministra o stosunkach na polu popularyzacji astronomii w Polsce. Wizyta ta odbyła się w obecności
sekretarza ambasady polskiej, która wyjednała nam to posłu
chanie.
Wyliczymy jeszcze niektóre miasta, w których znajdują się
ludowe obserwatoria. A więc: w Hodonin('., Zelezarny, Thnci,
Gottwaldov(\ Pe(·kach, Pfibol·e, Nymburce, Rokycanech, Vsetine, Nowem Jihml-, Ostravl-, Humennem, Pre~ov(·, Plzni, će
skych Budl-jovicach, Hradci Kralove. Poza tym istnieje szereg
dobrze wyposażonych obserwatoriów prywatnych. Tak wielka
liczba obserwatoriów miłośniczych w Czechosłowacji, położo
nych nieraz na głębokiej prowincji, tłumaczy się nie tylko
zapałem ludności do podziwiania nieba przez teleskopy, ale
także rozumną polityką Rządu Republiki, który wydał zlecenie Radom Narodowym, tak wojewódzkim jak i powiatowym,
opiekowania się tym ruchem kulturalnym w kraju. Naszemu
Towarzystwu patronuje jedynie Folska Akademia Nauk. Opieka
władz wojewódzkich i powiatowych w praktyce nie istnieje
u nas wcale.
A te.raz kilka zdań o dwóch obserwatoriach naukowobadawczych, które zwiedziliśmy w czasie wycieczki. A więc
najpierw Skalnate Pleso (1790 m), do którego dojeżdżamy
w nicdzielę po południu 21. X. kolejką linową. Placówka, zbudowana w r. 1943 na wale morenowym, tonie w tym dniu
w chmurze. Dokoła wysokogórskie otoczenie: maliniaki i kosówka. "Kamienny Staw" w tym roku bez wody. W głównej
kopule 50-centymetrowy reflektor (chwilowo nieczynny). Pełne
wyposażenie w samopisy meteorologiczne, sejsmograf, warsztat
mechaniczny. Jesteśmy w czteroosobowej grupie gośćmi Ludmiły P aj d u~ ak o v ej, odkrywczyni 6-ciu komet. Mąż jej
Antonin M r k o s przebywa w danej chwili na szczycie Łom
nicy (263·4 m), gdzie mieści się drugie co do wysokości obserwatorium w Europie, przeznaczone głównie do badań meteorologićznych. Astronomię roprezentują tam szukacze (binary),
którymi Mrkos wykrył już 1:.! komet, oraz koronograf Zeissa
' w budowie. Pani Pajdusakova opowiada, że w r. 1944 obser•wowano · z Łomnicy łunę palonej Warszawy. Obecnie można
tu czasem schwytać warszawskie audycje telewizyjne. . . •
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Na Łomnicę już się dziś nie przedostaniemy. Chmury i hrak
waluty, którą podjęliśmy dopiero nazajutrz w banku w Smokowcu, zmusza nas do odwrotu. O zmroku tuż przed odjazdem
przeciera się. Widzimy na tle urwistej ściany Łomnicy zagubiony w chmurach malutki wagonik kolejki, której liny zawieszone są tutaj tylko na jednym pośrednim filarze. Jak się
później okazało na szczycie było jednak w tym czasie słońce
ponad morzem chmur. Uzupełnieniem dobrze pomyślanego
zespołu obserwacyjnego Skalnate Pleso jest spory teleskop
Maksutowa ustawiony gdzieś w lasach Tatrzańskiej Łomnicy
(ok. 850 m) .
Drugi,m wyłącznie naukowym obserwatorium w Czechosło
wacji jest szeroko zaplanowany Centralny Astronomiczny
Instytut Czechosłowacki w Ondł-ejove. Folożony w górzystym
terenie na szczycie wzgórza wyrósł z prywatnego obserwatorium b re-. ci Fri{ovych. Rozpracowuje się tam fiZykę Słońca, '
bada górne warstwy atmosfery ziemskiej oraz przelot przez
nią meteorów. Na. ukończeniu jest spektrograf o dużej dyspersji
(l .A /mm) o zwierciadle parabolicznym 25 cm o ogniskowej
13 m z selostatem i salą laboratoryjną o wymiarach 9 X 18 m.
W małym drewnianym pawilonie w terenie mieści się pracujący z S-centymetrowym celostatem spektrohelioskop, przy
pomocy którego obserwujemy część tarczy Słońca w czerwonym świetle linii wodorowej Hn z dwoma piękn y mi rozbłyskami chromosferycznymi W dużej kopule montuje s i ę
teleskop Schmidta o średnicy 63 cm, jasności l : 2, zbudowany
przez inż. Gajduska.
Zainteresowanie nasze budzi aparatura radiowa w postaci
dwóch bliźniaczych radioteleskopów o średnicy 7,5 m. p rzemaczanych do badania Słońca. Są to właściwie dwa poniemieckie
radary przeciwlotnicze. Jeden z nich pracuje na fali 56 cm,
drugi będzie pracował na fali 130 cm. Oglądamy zapisy obserwacyjne zarejestrowane na taśmach kalibrowanego odpowiednio papieru. Zwierciadła radioteleskopów wyłożone są
siatką aluminiową o oczkach l cm 2 . Słońc e jest badane każdego
dnia.
Służba czasu w Instytucie postawiona jest na wysokim
poziomie. Biblioteka liczy 40 000 tomów. Dyrektorem pl::>cówki jest prof B. t e rn b er k, zastępcą jego dr V. G u t h,
obecnie przewodniczący komisji nr 22 Międzynarodowej Unii
Astronomicznej. Komisja ta zrzesza badaczy mete.orów, światła
zodiakalnego i zjawisk pokrewnych. Dr Guth odwozi osobiście
autem ściślejszą naszą 6-cioosobową delegację do odległej
o 40 km Pragi.
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W tygodniowym raidzie przejechaliśmy dwukrotnie całą .
i Czechy po Pragę. Przekroczywszy granicę na Łysej
Polanie, okrążyliśmy Tatry Wysokie, z przyprószonymi świe
żym śniegiem szczytami Łomnicy, Garłucha, Rysów i Krywania. Minąwszy Tatry Zachodnie, przedostaliśmy się do Tatr
Niskich. Tu kierownictwo wycieczki przewidziało zwiedzenie·
Jaskiń Demianowskich. W ciągu 1,5 godziny przebyliśmy 3,5 km
chodników (jest ich 12,5 km), podziwiając fantastyczny świat.
stalaktytów i stalagmitów, różnych barw i kształtów, wynik
żmudnej pracy natury w ciągu milionów lat. "Ten filar mówi przewodnik - tworzył się 800 000 lat". Podziemny pejzaż uzupełniają zielone czyste jeziorka, górskie strumyki
i przepaściste czeluście skalne. Godna podziwu jest siła biologiczna mchów, które plenią się w sąsiedztwie żarówek elektrycznych, korzystając zaledwie przez parę godzin na dobę·
z nikłych ilości ich sztucznego światła i ciepła. Nieco odmienne
wrażenie wywołały w drodze powrotnej Ja skinie Macochy,
z głęboką na 6-42 m rzeką podziemną, której niestety nie·
mogliśmy przejechać łodziami z powodu zbyt spóźnionej pory.
W drodze do Pragi mijaliśmy za dnia przełom Wagu z ruinami
licznych zamków na nadbrzeżnych skałach. Przez całą drogę
podziwialiśmy pełny koloryt
jesieni: pożółkłe modrzewie
i czerwono-brunatne buki na tle zieleni lasów świerkowych.
Miejsca naszych noclegów były dobrze dobrane: czy to.
w luksusowym hotelu "Praha" w Tatrzańskiej Łomnicy, czy
w schronisku "Radhost" na szczycie góry u wyjścia na Morawy,
czy wreszcie w hotelu "Nova Rabyne" nad wodną zaporą górnej Wełtawy, w odległości 40 km od Pragi.
Na zwiedzanie Pragi nie wiele zostało czasu. Musieliśmy
się ograniczyć do pobieżnego obejrzenia zamku na Hradczynie.
katedry św. Wita i Złotej Ulicy Alchemików. Autokar nasz
parkował na Rynku Staromiejskim pod opieką pomnika Jana
Husa i 12-tu apostołów, którzy okazywali się w okienkach co
godzinę, gdy bił zegar na tamtejszym starym ratuszu. Pożegna
liśmy Pragę w południe dnia 26. X., by po 36 godzinach nie
przerwanej prawie jazdy stanąć wiecZiorem dn. 27. X. z powrotem w Krakowie. Pożegnaliśmy tam również naszego opiekuna
dr Sloukę, który tak dużo trudu włożył we wzorową organizację naszego pobytu w Czechosłowacji i troskliwą opiekę nad
nami, zostawiając w pamięci naszej jak najmilsze wspomnienia.
W roku przyszłym Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii spodziewa się gościć u siebie delegatów "ćeskoslovenskej
Astronomickiej Spolecnosti".
Słowację
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ZDENEK CEPLECHA- Ondrzejów
Z a kład Astronomii Czecho słowackiej Akademii Nauk

FOTOGRAFICZNE OBSERWACJE METEORÓW
w Ondrzejowskim Obserwatorium Astronomicznym

Astronomia meteorowa rozwija się po drugiej wojnie świa
towej w bardzo szybkim tempie dzięki stosowaniu nowoczesnych metod obserwacyjnych, przede wszystkim radaru i fotografii. Metoda badania meteorów radarem przoduje przed
innymi metodami w tym, że udostępnia dużą ilość materiału
obserwacyjnego względnie ścisłego. Z drugiej strony faktem
jest, że fotografia jest najdokładniejszą metodą badań meteorów. Przez zastosowanie kamer fotograficznych o coraz więk
szej światłosile zwiększają się też możliwości osiągnięcia bogatszego materiału obserwacyjnego.
Zobaczmy, czego dowiadujemy się o samych meteorach oraz
o ziemskiej atmosferze z zapisu fotograficznego, Jeżeli zdjęcia
meteoru dokonano na dwu placówkach, a przynajmniej na
jednej zastosowano ratujący sektor, otrzymujemy bezpośrednio
szybkość meteoru w szeregu punktów jego drogi, opóźnienie
chociaż w jednym punkcie drogi, wysokość pojedynczych
punktów nad powierzchnią oraz natężenie i charakter świe
cenia w tych punktach. Dalej wyznaczyć możemy równi e ż radiant meteoru. Na podstawie tych danych możemy określić jego
drogę w układzie słonecznym. Z przebiegu szybkości i opóźnień
z wysokością można ocenić gęstość powietrza na różnych wysokościach, sprawdzić wnioski wypływające z fizycznej teorii
meteorów, a przy pomocy tej teorii określić masę meteoru i jej
zmiany w czasie.
Większą liczbę takich podwójnie fotografowanych m eteorów
można wykorzystać:
a) do badań rojów

meteorowych (wewnętrzna struktura
roju itp.),
b) do studiów nad rozmieszczeniem orbit sporadycznych
meteorów (szybkości hyperboliczne itp.),
c) do badań ruchów materii z szybkością 10- 70 km/sek.
w ośrodku o gęstości 10-6 do 10-10 gfcm~ (fizyczna teoria
meteorów),
d) do badań rozkładu gęstości .a.tmosfery na wysokościach
60-110 km nad powierzchnią ziemi.
Zajmijmy się teraz omówieniem możliwości uzyskania bogatszego materiału obserwacyjnego meteorów fotograficznych .
Liczba meteorów zarejestrowanych przez daną kam _ rę fotograficzną jest zależna:
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a) od
b) od
c) od

użytej światłosiły obiektywu,
wielkości kręgu rozproszenia użytego

obiektywu,
pola widzenia (należy brać pod uwagę tę
wielkość pola, w którym krąg rozproszenia jest zadowalający)
d) od użytej emulsji fotograficznej.
Dokładność uchwyconego śladu zależy:
a) od odległości ogniskowej obiektywu,
b) od typu i własności konstrukcyjnej rotującego sektora
(szybkość obrotu itp.).
Najodpowiedniejszym instrumentem do fotografii meteorów
jest kamera z obiektywem o stosunkowo dużej ogniskowej,
o dużej światłosile, z małym kręgiem rozproszenia i, o ile możności, o największym polu widzenia. Jak z tego widać, wymagane
własności są ze sobą sprzeczne. Praktyka na przykład wykazała, że stosowane typy obiektów fotograficznych o światło
sile l : 2 "chwytają" mniej meteorów aniżeli obiektywy
o światłosile l : 4,5. Przyczyną tego jest duży krąg rozproszenia obiektywu o światłosile l : 2. W naszych pracach najlepszy okazał się obiektyw Tessar o światłosile l : 4,5 i ogniskowej f =- 18 cm. Obiektyw ten przyjęliśmy dla fotograficznego programu badań meteorów w Ondrzejowskim obserwatorium.
W ramach Międzynarodowego Roku Geofizycznego 1957/58
jest też w programie tak zwany rok meteoryczny, podczas
którego najważniejszym zadaniem będzie intensywne prowadzenie badań meteorów przy zastosowaniu wszystkich metod
obserwacyjnych oraz dostępnych środków.
Punktem ciężkości obserwacyjnych badań w Obserwatorium
w Ondrzejowie jest fotografia tych ciał. Zrozumiałe też jest,
że program fotograficznych badań meteorów został w związku
z nadchodzącym rokiem meteorycznym znacznie rozszerzony
i unowocześniony . Pomimo że nie wszystkie prace przygotowawcze są całkowicie ukończone, mamy już cały szereg wyników, na podstawie których jesteśmy w stanie poprowadzić
prace badawcze nie tylko u nas, ale i w innych obserwatoriach, nie wyłączając placówek miłośniczych.
Główna stacja dla fotografowania meteorów znajduje sh,'
w Obserwatorium Ondrzejowskim. Współpracująca z nią placówka umieszczona jest 40 km od Ondrzejowa w kierunku południowo-zachodnim w miejscowości Prczice. Na każdej placówce zainstalowano l O kamer całkowicie metalowych wyposażonych w obiektywy Tessar o światłosile l : 4,5 f = 18 cm.
Każda kamera zaopatrzona jest w odrośnik z nawiniętym drutem oporowym, służącym do ogrzewania obiektywu dla zabezwielkości
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pieczenia szkła przed osadzaniem się rosy. Grzejnik jednego
obiektywu posiada moc 5W. Wewnątrz kamery znajduje się
elektromagnetyczne zamknięcie, które po włączeniu prądu
zasłania, a po wyłączeniu odsłania obiektyw. Jednocześnie
kontrolne kontakty umożliwiają sprawdzenie z odległości, czy
obiektyw kamery jest odsłonięty lub zasłonięty . Kamerę można
też obsługiwać zdalnie. Płyta fotograficzna o wymiarach
9 X 12 cm umieszczona jest w masywnej metalowej kasecie,
której konstrukcja zapewnia dokładne i niezmienne położenie
płyty względem obiektywu. Do ekspozycji używamy płyt Agfa
ISS 32° Sch. Pole widzenia, które obiektyw Tessar dobrze rysuje
przy użytym formacie płyt 9 X 12 cm, wynosi równo 28° X 37°.
Kam.ery Ondrzejowskie umieszczone są pod dwoma ratującymi sektorami, z których każdy obsługuje 5 kamer (p . fotografie na wkładce) . Średnica sektora wynosi 80 cm; składa
się on z dwu ramion w formie 45° wycinków koła leżących
naprzeciw siebie. Ramiona t~ wykonane są z blachy duraluminiowej grubości 5 mm i osadzone na pionowej osi silnika
elektrycznego o mocy l kW. Liczba obrotów osi silnika, a zatem i sektora wynosi 2800 w l minucie. Oznacza to, że liczba
przerw w zarejestrowanym śladzie meteoru jest równa niemal
100 przerw w sekundzie. Szybkie obroty sektora powodują ostre
ograniczenie poszczególnych odcinków.
Ondrzejowskie urządzenie umieszczone jest na filarze
2 X 2 m w domku z otwieranym dachem (p. fotografia na
wkładce) . Kamery są nieruchome. Każda z nich jest zamontowana za pomocą śrub na sztywnej płycie stojaka w określonym
azymucie i wysokości. Kamery pokrywają 2 /a widocznej półkuli
nieba . Każdą z nich można bez trudu wyjąć ze stojaka . Instalacja elektryczna kamery, kontrolnych kontaktów i ogrzewania
obiektywów jest przeprowadzona ze stojaka do kamery przez
nożową wtyczkę . Przez nasunięcie kamery na stojak wszystkie
obwody elektryczne zostają włączone bez żadnych dodatkowych
czynności . Fosługując się jednym wyłącznikiem, można kamery
zdalnie włączyć lub wyłączyć zależnie od potrzeb z dostateczną dokładnością . Szybkość rotacji sektora przejmuje elektromagnes i - po wzmocnieniu indukowanego prądu zmiennego jest ona rejestrowana na języczkowym mierniku częs to ś ci.
Placówka w Frezieach zaopatrzona jest również w 10 wyżej opisanych kamer (lecz bez ratujących sektorów), które
umieszczono na filarze l X l m (p. fotografia na wkładce).
Urządzenie zainstalowano w ogrodzie współpracownika zakładu,
który zajmuje się jego obsługą. Placówka w Frezieach połą
czona jest z placówką w Ondrzejowie telefonem . Ekspozycje
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prowadzone są według programu obejmującego wszystkie noce,
podczas których można eksponować co najmniej 3 godziny b~
poświaty księżycowej. Eksponowanie jednej płyty trwa całą
noc, tzn. że w grudniu podczas nowiu ekspozycja trwa 12 godzin. Zamglenie, powstałe na skutek świecenia nocnego nieba,
jest w czasie dwunastogodzinnej ekspozycji jeszcze tak słabe,
że działa raczej uczulająco na emulsję fotograficzną.
Urządzenie to zostało wprowadzone do badań w grudniu
1955 roku. Wszystkie kamery zostały uprzednio bardzo starannie wyregulowane fotograficznie na ostrość. Wyniki osiąg
nięte w czasie fotografowania Geminid w 1955 r. były niespodziewane. Eksponując dwie noce uzyskano w Ondrzejowie
76 sfotografowanych meteorów, a w Frezieach 78. Wśród tej
liczby można było zidentyfikować 36 meteorów sfotografowanych na obu placówkach. Wyłączając z tej liczby meteory
sporadyczne, meteory z małą paralaksą i meteory zbyt słabo
świecące, pozostawiające ślady tylko kilku odcinków możli
wych do zmierzenia, uzyskano fotografie 20 Geminid, co do
których mamy kompletne dane. Dla ilustracji podajemy dane
meteoru 371, dla którego można było określić szybkość w kilku
punktach .

v -prędkość,
v km/sek
34,85 ± 0,08

Meteor 371 (Geminida)
dv
- przyspieszenie, h - wysokość
dt
dv

l

dt
-
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± 0,25

-11,5
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zenitowej i aberacji dziennej
półoś
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33,53

-~

71,82
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62,96

= 35,79 km/sek

v --o

:
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u

=
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113°01' }
+32"42'
1956.6
34,06 km/sek
1,31 j.a.

Kilka najsłabszych meteorów znajdujących się wśród
wspomnianych 20 Geminid posiada maksymalną jasność 2m&
według oceny z równoczesnych obserwacji wizualnych. Dla
meteorów 1mg dokonano pomiarów w kilkudziesięciu odcinkach.
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Utrwalenie śladów tak słabych meteorów możliwe było dzięki
bardzo małemu kręgowi rozproszenia użytych obiektywów oraz
doskonałemu
wyregulowaniu ostrości drogą fotograficzną.
Duże znaczenie ma też tutaj warstwa przeciwodblaskowa,
w którą zaopatrzone są obiektywy. Doświadczenia przeprowadzone w letnich miesiącach 1956 roku wskazują, że urządzenie
to w miesiącach stosunkowo ubogich w meteory może utrwalić średnio przy ekspozycji całonocnej jeden dobry ślad meteoru
sfotografowanego podwójnie.
Na obu placówkach, tak w Ondrzejowie jak i w Prczicach,
kamery nie są prowadzone za ruchem nieba, skutkiem czego
dla obliczeń drogi meteoru w układzie słonecznym należy znać
czas jego przelotu. W tymczasowym rozwiązaniu uzyskujemy
czas przez równoległe obserwacje wizualne z wrysowywaniem
jaśniejszych śladów meteorów. Metoda ta jest stosunkowo
mało wydajna ze względu na długi ciąg godzin obserwacji
wizualnych przypadających na jeden sfotografowany meteor.
Na Międzynarodowy Rok Meteoryczny przygotowujemy rejestrację czasu przelotu przy pomocy fotopowielacza. Urządze
nie to nie obejmie oczywiście wszystkich sfotografowanych
meteorów. Dlatego wybudowanie w Ondrzejowie jeszcze
jednego zespołu kamer zamontowanych paralaktycznie staje
się dla nas ważnym i pilnym zadaniem. Taki zespół zapewni
określenie czasu przelotu, a przez to umożliwi prowadzenie
obliczeń heliocentrycznych dróg meteorów utrwalonych na
emulsji. Z okazji Międzynarodowego Roku Meteorycznego
program fotograficzny zostanie u nas rozszerzony również
o trzecią placówkę wyposażoną w nieruchome kamery, co wzbogaci materiał obserwacyjny o meteory z niepewnymi obecnie
paralaksami. Równocześnie przeprowadzimy próby z fotografowaniem meteorów stosując kamery o długiej ogniskowej
obiektywu. Fotografie bezpośrednie, zwłaszcza bogatszych
rojów, dopełnimy też fotografią spektralną.
Pomiary negatywów i podstawowe redukcje materiału
obserwacyjnego wykonywane są też w naszym obserwatorium.
Obecnie jesteśmy w stanie zredukować na rok około 100 podwójnie sfotografowanych meteorów. Teoretyczne opracowanie wyników wypływających z redukcji negatywów prowadzone będzie z każdego stanowiska przedstawionego we wstę
pnej części tego artykułu.
Z podanych szczegółów programu Obserwatorium Ondrzejowskiego wynika jasno, że nakłady finansowe związane z tym
programem nie są zbyt wielkie. Dlatego też istnieją możliwości
wybudowania, choćby w mniejszych rozmiarach, podobnych
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urządzeń i
na miłośniczych placówkach obserwacyjnych.
W artykule niniejszym nie można się zająć wszystkimi szczegółami urządzenia oraz sposobami prowadzenia placówki dla fotografowania meteorów. Poważnie interesującym się tym zagadnieniem, a zwłaszcza tym, którzy mają zamiar zbudować podobne
urządzenie, chętnie udzielimy wszelkich wyjaśnień listownie.
Artykuł ten ma dwa cele na uwadze. Pierwszy zaznajamianie czytelnika z naszą pracą w tej dziedzinie - będzie
osiągnięty bezpośrednio po przeczytaniu. Mam nadzieję, że
drugi bodajże najważniejszy zostanie osiągnięty, jeżeli artykuł wzbudzi zainteresowanie tym rodzajem pracy obserwacyjnej wśród miłośników astronomii.
(tłum.

KONRAD RUDNICKI -

F. Stradat -

Oświęcim)

Warszawa

O PRACY ASTRONOMA
"Astronom zajmuje się gwiazdami. Gwiazdy zapełniają niekończące się przestrzenie wszechświata. A więc astronom, to
człowiek badający nieskończoność". Tak myśli wiele osób.
"Astronomia stale czyni odkrycia. Odkrywa się nowe komety,
nowe planety, gromady gwiazd i galaktyki. Praca astronoma,
to odkrywanie nowych światów". - Tak myślą inni. Takich
i podobnych błędnych wyobrażeń spotyka się wiele. Często nawet zapaleni miłośnicy astronomii oczytani w literaturze popularnej z tego zakresu mają słabe pojęcie, na czym właści
wie polega praca astronoma.
Astronomia - jeśli idzie o przedmiot badań - jest podobna do pozostałych nauk ścisłych, zwłaszcza do fizyki. Tak
samo zajmuje się różnymi stanami materii i jej rozmieszczeniem w przestrzeni. Różni się jednak znacznie metodami badań. Różnica pochodzi głównie stąd, że fizyk, badając materię
w laboratorium, na ogół tak potrafi ustalić warunki obserwacji, że może mierzyć wielkości, z których najłatwiej wyliczyć
to, co jest przedmiotem dociekań. Za.leżnie od potrzeby mierzy temperaturę, ciśnienie, masę, objętość, długość itd. Inaczej astronom. Ten widzi tylko kierunek, z którego dochodzi
do niego promieniowanie elektromagnetyczne (fale świetlne,
lub radiowe) i może zmierzyć natężenie tego promieniowania
ogólne lub w różnych długościach fal - nic poza tym. Całą
resztę potrzebnych do rozważań wielkości fizycznych musi na
podstawie tych danych wyliczyć.
Fizyk może tak kształtować przebieg doświadczeń, żeby
stosunkowo najdokładniej zmierzyć potrzebne wielkości. Astro-nom nie może wpływać na bieg zjawisk. Obserwuje to, co za-
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chodzi bez jego udziału we wszechświecie , a warunki obserwacji często nie są dogodne. Dlatego dla fizyka zwiększenie
dokładności wyników, to przede wszystkim zwiększenie precyzji doświadczeń, astronom natomiast cały na ogół wysiłek
kieruje na to, żeby z tych samych danych, często obarczonych
dużymi błędami obserwacji, umieć matematycznie wyciągnąć
jak najdokładniejsze wnioski. Można powiedzieć, że badania
fizyczne składają się z dwu członów : pierwszy - to doświad
czalne wyznaczenie pewnych wielkości, drugi - powiązanie
teoretyczne danych doświadczalnych . W badaniach astronomicznych pomiędzy uzyskaniem wielkości obserwacyjnych
a teorią powstaje samodzielny człon trzeci - opracowanie obserwacji, przetworzenie rachunkowe danych obserwacyjnych
w taki sposób, żeby uzyskać z nich wielkości występujące bezpośrednio w rozważaniach teoretycznych.
Oczywiście, również w fizyce i innych naukach przyrodniczych obserwacje trzeba opracowywać, ale tam jest to czynnością drugorzędną. W astronomii natomiast staje się często
główną . Na przykład, żeby stworzyć teorię sił działających
Galaktyce musimy mie ć - między innymi - dane o jej
obrocie (rotacji). Podstawę obserwacyjną stanowią drobne przesunięcia kątowe gwiazd na niebie i przesunięcia prążków
w widmach. Ale nie potrafimy obserwować osobno tych przesunięć, które wywołuje obrót Galaktyki. Obserwujemy jednocześnie ruchy gwiazd pochodzące z najrozmaitszych przyczyn 1 ,
a do tego obserwujemy z niedogodnego miejsca, bo z Ziemi.
która wraz ze Słońcem też bierze udział w obrocie. Wielu
astronomów poświęciło temu problemowi długie lata. O ort
i C a m m wsławili się przez częściowe zaledwie rozwiązanie
problemu, jak z danych obserwacyjnych uzyskać wiadomości
o obrocie Galaktyki. A przecież te wiadomości są tylko wyjściowymi informacjami do stworzenia dynamicznej teorii Galaktyki. Podobnie trzeba niełatwych forteli rachunkowych,
aby z przebiegu zmian jasności w czasie zaćmienia gwiazdy
podwójnej wyznaczyć rozkład gęstości w jej wnętrzu . A przecież i tu gęstość jest tylko jednym z parametrów potrzebnych
następnie do zbudowania teorii wewnętrznej budowy gwiazdy.
Dlatego astronomowie dzielą się w zasadzie na trzy kategorie: obserwatorów, opracowujących obserwacje i teoretyków.
Oczywiście, podział taki nie jest ścisły. Obserwatorzy często
sami przynajmniej z grubsza opracowują obserwacje, podobnie
teoretycy nieraz się zajmują planowaniem lub wykonywaniem

w

1
Por. artykuł M . Kar p o w i c z o w ej "Urania " XXVII, str.
(1956) lub K. Rud n i ck i e g o "Urania" XXIII str. 231 i 262.
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obserwacji itp. Dla przejrzystości opiszę jednak każdy typ pracy z osobna.
Obserwator, to nie ten, kto obserwuje, ale przede wszystkim ten, kto układa plan obserwacji. Gdy plan jest gotów, jego wykonanie można powierzyć choćby laborantowi.
Obserwator musi znać doskonale zagadnienia teoretyczne i wiedzieć, jakie potrzeby ma teoria, musi też znać metody opracowywania obserwacji i tak ustalać program, aby najłatwiej z obserwacji można było wyliczyć to, co potrzeba, ale przede wszystkim praca obserwatora wymaga zdolności do wykorzystywania.
dostosowywania i projektowania przyrządów. Cenne są dla niego
wszelkiego typu zamiłowania do majstrowania.
W życiu codziennym wydaje się nam, że metal jest twardy,
a atmosfera w bezchmurną noc przezroczysta. Obserwator wie,
że metalowy tubus lunety się ugina i musi umieć uwzględnić
błędy w pomiarach kątowych wywołane tym uginaniem, musi
też umieć wyznaczyć jasność rzeczywistą gwiazdy z pomiarów
fotometrycznych, z których każdy daje inny wynik, bo atmosfera co minutę inaczej przepuszcza światło . Oprócz pewnego
rodzaju talentu, czy artyzmu instrumentalnego trzeba tutaj
wielkiej cierpliwości. Cierpliwości do przyrządów, od których
wymaga się największej precyzji i które nigdy nie chcą być tak
sprawne, jak tego byśmy sobie życzyli; cierpliwości do pogody.
która nieraz psuje się w najważniejszym momencie i przerywa
zaplanowaną i zaczętą już serię obserwacji, wreszcie cierpliwości do zjawisk, które zachodzą wtedy, kiedy na nie czas, a nie
kiedybyśmy chcieli. Ciągi obserwacyjne, to rzadko kiedy miesiące, częściej lata, czasem dziesiątki lat a nie rzadko nawet
setki. Na przykład, obserwacje położeń gwiazd dopiero powtórzone po kilkudziesięciu latach pozwalają wyznaczyć ich ruchy. Nieraz wyciągnięcie wniosków z obserwacji następuje
w wiele dziesiątków lat po śmierci obserwatora.
Astronom opracowujący obserwacje, to przede wszystkim
rachmistrz, a rachmistrzostwo astronomiczne to coś bardziej
skomplikowanego niż biegłe wykonywanie czterech działań.
Aby z zaobserwowanych położeń komety na niebie wyliczyć
jej drogę przestrzenną, aby z przesunięć prążków w widmach
gwiazd obliczyć ruch Słońca ku apeksowi trzeba dobrze się
orientować w podstawowych działach wyższej matematyki i to
nie w ten sposób, jak matematycy, od strony twierdzeń i dowodów, ale w żywy, intuicyjny sposób. O.czywiście, trzeba też
dokładnie znać metody dokonywania obserwacji,
żeby wiedzieć, czego można od nich wymagać, trzeba znać teorię, z której stale korzysta się w rachunkach i dla której przygotowuje
się dalszy materiał.
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Najbardziej potrzebnymi cechami charakteru

są

tutaj cier-

pliwość i systematyczność . Oblicząnie np. perturbacji, to dłu
gie ciągi liczbowych działań matematycznych, w których każdy

błąd całkowicie zniekształca wynik uzyskany często dopiero po
latach liczenia. Sprawę ułatwiają liczne metody kontrolowania
wykonanych już rachunków. Ale żaden formalny sprawdzian
poprawności nie zastąpi systematyczności i żywego wyczucia
liczby. I tu też najważniejsza jest umiejętność zaplanowania
biegu rachunków i kontrola ich wykonania. Same rachunki
często wykonuje urzędnik rachmistrz, a obecnie coraz czę
ściej będzie to robiła elektronowa maszyna rachunkowa.
Trzeci typ astronoma - teoretyk oprócz znajomości obserwacji i spraw ich opracowywania musi znać dobrze matematykę i to nie tylko jej elementarne działy, jak analizę matematyczną, równania całkowe itp. ale również współcześnie
rozwijające się działy matematyki abstrakcyjnej. Obojętne, czy
ktoś się zajmuje ruchem trzech ciał pod wpływem ich wzajemnego przyciągania, ewolucją galaktyk, czy wewnętrzną budową gwiazd, jeśli chce pracować naprawdę twórczo jako teoretyk musi umieć stosować do zagadnień najnowsze metody.
Możliwości dane przez dawną matematykę zostały już najczę
ściej w miarę możności wykorzystane przez jego poprzedników.
Zeby zrobić coś nowego, trzeba wykorzystać nowe możliwości
@ferowane przez najnowsze działy matematyki.
Teoretyk musi więc mieć umysł wygimnastykowany, daleki
od wszelkich uprzedzeń, nie bojący się nowości, musi umieć
myśleć abstrakcyjnie, ale zarazem realnie.
Praca astronoma teoretyka - mimo, że daje wiele zadowolenia - nie jest tak efektowna jak praca teoretyczna fizyka.
Fizyk przy takim samym wysiłku umysłowym może odkryć
prawa rządzące jądrem at01mowym lub krzywizną przestrzeni,
a. więc dotyczące podstawowych elementów budowy materii,
astronom dowiedzie co najwyżej takiego, czy innego rozkładu
mas wewnątrz Galaktyki, albo niemożliWiości takiej, czy innej
orbity. Jego badania są nie mniej pożyteczne, a często nawet
~ardziej realne niż rozważania współczesnej fizyki. ale na ogół
mniej błyskotliwe .
·
A sprawa nieskończoności wszechświata? Oczywiście i na
to jest miejsce w astronomii. W tych czy innych badaniach
czasem pojawia się motyw ogólnej struktury wszechświata,
a pewne działy astronomii za główny cel stawiają sobie właśnie
wykrycie ogólnych praw rządzących jego budową, ale dochodzi się do tego nie od zachwytów i marze11, lecz od strony codziennej, szarej pracy.
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METEORYT Z KRZĄDKI
W lipcu 1929 przebywał na ćwiczeniach wojskowych w okolicy wsi Krządka pod Majdanem asystent katedry geologii Uniwersytetu Poznańskiego Józef G o ł ą b, obecnie profesor i kierownik Zakładu Hydrogeologii Uniwersytetu Warszawskiego.
Zołnierze w celu ćwiczenia się w rzucaniu granatami zoierali
rozrzucone po polach kamienie i ustawiali je w stosy, aby
później rzucając nimi markować rzuty granatów. Przeglądając
jeden z takich stosów znalazł Gołąb kawał skamieniałego drzewa. Zachęcony tym znaleziskiem zrobił parę odkrywek w już
istniejących żwirowiskach celem ew. znalezienia i zebrania
większej liczby skamieniałych okazów. Gdy znajdował się
w wykopie głębokości 2- 21/2 metra od powierzchni ziemi,
zauważył w ścianie odkrywki pośród otoczaków jakąś ciemnomatową okrągławą bryłę żelazną. Po wydobyciu jej z ziemi
stwierdził, że miała ona kształt krótkiego stożka, ze wszystkich
stron gładko obtopionego oprócz podstawy, która była jakby_
chropowata. Okaz pokrywała czarna, w niektórych miejscach
lśniąca otoczka. Meteoryt leżał zwrócony swym ostrym końcem
przypuszczalnie w kierunku zachodnim. Wymiary jego wynosiły nie mniej niż 8 X 7 cm a masa 2-3 kg. Pokłady, w których
został znaleziony były to żwiry mieszane z okresu zlodowacenia, prawdopodobnie krakowskiego.
Miejsce znalezienia znajdowało się o okolo l Y2 km na południe od wsi Krządka, leżącej
o 7 Y. km na półn. zachód od
miejscowości Majdan, a o około
18 km od m. Kolbuszowa
w dzisiejszym województwie
rzeszowskim. Przybliżone współ
rzędne
mieJsca
znalezienia
<(l= 50°22', "- = 22°44'.
Meteoryt
spadł
przypuszczalnie podczas wspomnianego
Ryc. l.
zlodowacenia, transfer był boKształt m~teorytu Krządka we- wiem niedaleki. Ablacja okazu
dług rysunku prof. Gołąba. Ponie miała charakteru ziemskomniejszenie dwukrotne.
lodowcowego.
Okaz przywieziony został do Poznania i tam zbadany. Jako
cechę szczególną wykazywał na jednym z boków dwie równoległe niegłębokie parocentymetrowe rysy.

Grupa uczestników wycieczki PTMA d0 Czechosłowacji przy koronografie konstrukcji dr K. O t a v s k i e g o w Obserwatorium w Ołomuńt:u

Opiekun

przewodnik naszej wycieczki z ramienia
dr Hubert S l o u k a

ćAS

'·-

'·

Meteor sporadyczny 2901 sfotografowany w Obserwatorium w

Qndrzejowię

w mx:y 3/4 maja 1956 r.

r

Meteor sporadyczny 2:J01 sfotografowany na stacji w Frezieach w nocy 314 maja 1956 r.

)

Kamery z wirującymi sektorami do fotografowania meteorów
w Obserwa torium w Ondrzejowie (ĆSR)

Kamery do fotografowania meteorów na stacji w Frezieach

(ćSR)
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Po oszlifowaniu niewielkiego, około 21/ 2 cm 2 odcinka na
tarczy metalowej przy użyciu karborundu, wykazywał nawet
bez trawienia i bez użycia mikroskopu grubą strukturę bryło
watą . Prof. dr Gołąb, którego uprzejmości zawdzięczam powyżej
podane informacje, skłonny jest uważać, że była to struktura
Widmansti:ittena o szerokości belek kamasytu mniej więcej
2,5-3 mm. Byłby to w tym razie grubostrukturalny oktaedryt
typu (Ogg) , wypadki bowiem ujawnienia się struktury Widmanstattena nawet bez trawienia znane są w literaturze 1 .
Okaz meteorytu Krządka przechowywany był do wybuchu
II wojny · światowej w zbiorach Zakładu Geologii i Faleontologii Uniwersytetu Poznańskiego na ul. Grunwaldzkiej, zniszczonego przez bomby angielskie w r. 1944. Oglądali go nieżyjący już prof. katedry geologii W ó j c i k, dzisiejszy profesor Ak. Górniczej dr Antoni G a w e ł i ówczesny student,
a dzisiaj dyrektor Instytutu Zoologicznego PAN Oddział
w Poznaniu docent dr Aleksander Wrób l e w ski, którego
opis okazu zgadza się z opisem prof. Gołąba .
Niemcy wkrótce po zawaleniu się budynku Zakładu rozkopali gruzowisko. Czy wśród wydobytych okazów znajdował się okaz z Krządki stwierdzić się nie udało . Nie znalazłem
go również w żadnym ze zbiorów w Polsce. Jeśli nie został
on zabrany z Poznania przez Niemców 2 - do dziś spoczywa
prawdopodobnie pod gruzami.
Być może, że w miejscu znalezienia i najbliższej okolicy
znajdują się jeszcze jakieś inne odłamy meteorytu. Miejmy nadzieję, że z czasem przeprowadzone będą badania tego terenu .
O spadku jeszcze co najmniej jednej bryły mogą świadczyć
zaobserwowane na jednej z powierzchni meteorytu rysy,
mogły one bowiem powstać przy otarciu się naszego okazu
z przelatującym obok z prędkością kosmiczną jakimś innym,
może większym okazem .
KRONIKA
Międzynarodowy

Rok Geofizyczny

Na konferencji w Paryżu poświęconej zagadnieniom badań Antarktydy
przedstawiciele różnych ekspedycji przedstawili swoje wyriiki głównie
w dziedzinie techniki badawczej i uzgodnili plany badań. Między innymi
delegacja ZSRR zaproponowała szeroką wymianę naukowców pomiędzy
1

Por. E. L . K r i n o w Osnowy mietieoritiki, Moskwa 1956, s. 150.
Za czasów okupacji w b. Zakładzie Geologii i Faleontologii UP
mieściła się filia Amt fiir Bodenforschung, której kierownikiem był
prof. H e s e m a n.
2
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czynnymi na Antarktydzie stacjami dla wymiany doświadczeń i uzyskania głębszego międzynarodowego porozumienia w badaniach.
W obserwatorium Meteorologicznym Fi.ihlsbuttel koło Hamburga
dokonano porówllania radiometrów, które będą używane w różnych
krajach w czasie Międzynarodowego Roku Geofizycznego do pomiarów natężenia promieniowania Słońca.
Na Antarktydzie zostaną zmontowane specjalne kamery fotograficzne
dla stałego badania zórz polarnych (Aurora Australis). W odstępach
minutowych z czasem ekspozycji około 15 sek, będzie na filmie 16 mm
fotografowane odbicie całego sklepienia niebieskiego w zwierciadle wypukłym umieszczonym pod kamerą. Na tym samym filmie fotografowany będzie również zegar umieszczony obok zwierciadła. Urządze
nia te wypróbowane zostały na Alasce i w najbliższym czasie przewiezione zostaną na Antarktydę.

AS

PORADNIK OBSERWATORA
Gwiazdy zmienne
Od początku istnienia w "Uranii" działu "Gwiazdy zmienne", zamieszczone w nim były mapki i wskazówki do obserwacji 38 gwiazd
zmiennych: R And, V 822 Aql, '11 Aql, RT Aur, WW Aur, AE Aur, AR
Aur, R Boo, VZ Cam, R CMa, RZ Cas, SU Cas. a Cas, 'Y Cas, T Cep,
S Cep, f.-" Cep, o Cet, r.. Cyg, W Gem, '11 Gem,
Gem, X Her, a Her,
g Her, AR Lac, RR Lyn, ~ Lyr, T Mon, S Mon, U Oph, BL Ori, a Ori,
B Peg, ~ Per, o Per, A Tau, T UMa. Z tego materiału ułożyć już można
ciekawy i obszerny program obserwacyjny. Oczywiście w przyszłości
podawać będziemy dalsze mapki. Nie wystarczy jednak tylko obserwować; trzeba wiedzieć jak należy obserwacje opracować i co ciekawego można z nich wyciągnąć. Odtąd w dziale naszym zamieszczać więc
będziemy wskazówki dotyczące opracowywania obserwacji.
W bieżącym numerze podajemy dla przypomnienia zestawienie metod
wizualnych obserwacji. W następnych odcinkach omówimy: wyliczanie
jasności na podstawie ocen jasności wyrażonych w stopniach, błędy
obserwacji i metody ich eliminacji, otrzymywanie momentów i śred
nich krzywych blasku, wyliczanie okresów itd.
Istnieją cztery zasadnicze metody wizualnych obserwacji gwiazd
=iennych: A r g e l a n d e r a, P i c k er i n g a, N i j l a n d a - B ł a ż k o
i Pogsona.
Metoda Argelandera (stopniowa) polega na wyrażaniu różnic jasności gwiazd w tzw. stopniach. Jasność gwiazdy zmiennej v porównujemy
;r. jasnością gwiazdy porównawczej a. Jeżeli jasność obu gwiazd jest
prawie jednakowa, to przy wpatrywaniu się w nie naprzemian to jedna
to druga wydaje się nieco jaśniejsza; jeżeli zachodzi to z tą samą czę
stością, mówimy, że różnica jasności wynosi O stopni i zapisujemy tę
ocenę aOv. Jeżeli różnica jasności jęst większa, to jedna z gwiazd czę
ściej wydaje się jaśniejsza niż druga. Wtedy różnica jasności wynosi
l stopień. Ocenę zapisujemy: alv lub vla zależnie od tego, która gwiazda
wydaje się jaśniejsza (symbol jaśniejszej gwiazdy umieszczamy na potzątku). Jeżeli różnica jasności jest wyrażna i bez wątpliwości można
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powiedzieć, że dana gwiazda jest jaśniejsza
lub v2a Różnicę widoczną na pierwszy rzut

od drugiej, to piszemy a2v
oka oceniamy na 3 stopnie
(a3v lub v3'aj. Wprawniejsi obserwatorawie mogą używać jeszcze więk
szych ocen np. a4v, v5a itd., są one jednak zwykle mniej dokładne.
Należy więc zawsze wybierać gwiazdy porównawcze jak najbardziej
zbliżone ·jasnością do badanej gwiazdy zmiennej
U początkujących
obserwatorów wartość stopnia wynosi zwykle około Om2-0 1~4, natomiast
u obserwatorów wprawnych wartość ta obniża się do 0~05-0'~110.
Metoda Pickerlnga (interpolacyjna) polega na porównywaniu jasności
badanej gwiazdy z jasnościami dwóch gwiazd porównania, z których
jedna jest jaśniejsza a druga slabsza od gwiazdy zmiennej. Różnicę
jasności między gwiazdarni porównawczymi dzieli się w myśli na 10
części i w tych częściach wyraża się różnicę jasności między gwiazdą
zmienną i gwiazdami porównania. Jeżeli na przykład różnica jasności
między gwiazdami a i v wynosi 3 /to różnicy między a i b, to obserwacje
zapisujemy a3v7b itd.
Metoda Nijlanda-Błażko (interpolacyjno-stopniowa) łączy w sobie
zalety obu poprzednich metod, dlatego też jest obecnie powszechnie
używana. Obserwator patrząc na gwiazdę zmienną i porównawcze ocenia różnice jasności między nimi w stopniach (jak w metodzie Argelandera) jednak stara się tak dobrać te wartości, aby ich stosunek odpowiadał rzeczywistości.
Np. obserwator znal'łzł, że gwiazda a jest
o trzy stopnie jaśniejsza od gwiazdy v, natomiast różnica jasności między
gwiazdami v i b jest trzykrotnie większa niż różnica a-v. Obserwację
zapisujemy wtedy tak: a3v9b itd.
Metoda Pogsona jest najmniej dokładna toteż używa się jej wtedy,
gdy nie zależy na dużej dokładności obserwacji (gdy te same obserwacje
wykonuje kilkadziesiąt osób, jak np. w USA). Obserwator ocenia różnicę
jasności gwiazdy zmiennej i porównawczej od razu w dziesiątych czę
ściach wielkości gwiazdowych. Zapis obserwacji wygląda więc nastę
pująco: a0'~'2v, bOm5v, c0'~'1v itd. Oczywiście trzeba przedtem "wytrenować'· oko oceniając różnice jasności między gwiazdami o znanym
blasku.
Najdokładniejszą z wyżej opisanych metod jest metoda NijlandaBłażko, którą poleca się stosować wszystkim obserwatorom. Poslugując
się tą metodą obserwacji można wyliczyć własną skalę jasności gwiazd
porównania wyrażoną w stopniach. Napiszemy o tym w następnym
numerze.
Efemerydy gwiazd zaćmieniowych na styczeń (czas śr.-europejski):
WW Aur: I 2dOh15m(wt), 5d19l'IOOm, 7d1h30m(wt), 10d20h15m, 15d21h30m,
19d16h30m(wt), 20d22h45m, 24d17h30m(wt), 25d24hOOm, 29d18h45m(wt),
31dlhOOm.
AR Aur: I 16d19hOOm, 20d22h15m, 25dlh30m.
RZ Cas: I 2d17h15m, 3d22hOOm, 5d2h45m, Sd16h45m, 9d21h30m, lld2h15m,
15d21hOOm, 17dlh30m, 21d20h30m, 23dlhOOm. 27d19h45m, 29dOh31Jm.
R CMa: I 1d19hOOm, 2d22h15m, 4dlh30m, 10d21hOOm, 12dOh15m, 18d20hOOm,
19d23hOOm, 26d18h45m, 27d22hOOm, 29dlh15m.
B Per: I lld3h15m, 13d24hOOm, 16d20h45m, 19d17h30m.
Andrzej Wróbtewski

Meteory
Załóżmy, że m obserwatorów prowadzi statystyczne obserwacje polegające na zliczaniu meteorów sporadycznych, bądź meteorów należą
cych do roju. Jeżeli i-ty obserwator w czasie ti minut zauważył n me -
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teorów, to częstość godzinna meteorów może być wyliczona na podstawie jego obserwacji ze wzoru (patrz "Urania" 26, 237 (1955), wzór (1):
60 n.

f;=

(l)

k,k2

l

t; cos Z n

'

gdzie współczynniki k 1 , k 2 , zależą od granicznej wielkości gwiazdowej
i zachJmurzenia, ZR - jest średhią odległością zenitalną radiantu, przyjmowaną jako stała w ciągu godziny (dla meteorów sporadycznych przyjmuje się ZR = 90°).
Częstości f; wyliczone dla różnych obserwatorów będą w ogólności
różne. Będzie to spowodowane szeregiem przyczyn, jak niejednakową
spostrzegawczością obserwatorów, różnymi polami widzenia itp. Dlatego
też jako częstość godzinną meteorów trzeba przyjąć pewną średnią ważoną f z indywidualnych częstości godzinnych f; :
m

k q; t; f;

f

(2)

=

:-·"__1 _ _
q; t;
1

oznaczają wagi dostrzeżeń poszczególnych obserwatorów, które
można wyrazić w kilkustopniowej skali (np. 3 najlepszy obserwator,
l - najgorszy), zaś t łączny czas obserwacji danego obserwatorra
w danym dniu. Błąd średni wielkości f dany jest poniższym wyrażeniem:

gdzie q;

V
m

(3)

~=

±

~
i

q; t; (f; -fF
1

m
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Ponieważ indywidualne ·tj. wyliczone na podstawie dostrzeżeń poszcze-

gólnych obserwatorów częstości godzinne fi są różne, jak to zaznaczyliśmy wyżej, przeto w przypadku pracy jednego tylko obserwatora
nie powinno się przyjmować jego indywidualnej częstości godzinnej za
częstość godzinną meteorów w· danym dniu. Konieczne jest zredukowanie jej przez pam.nożenie przez indywidualny współczynnik x;

l

(4)

=

X; f;

Współczynnik ten może być wyznacwny dla poszczególnych obserwatorów w czas.ie obserwacji grupowych. Mianowicie jeżeli w czasie k-tej
obserwacji grupowej i-ty obserwator miał indywidualną częstość
godzinną fik, to współczynnik Xi można wyrazić średnią:

(5)

'1.;

=

l

s

P.

l1
k = l fik

fk jest średnią częstością grupową w czasie k-tej obserwacji, wyliczoną
z (2), s jest liczbą wspólnych obserwacji. Współczynnik x i dla danego

t
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obserwatora zmienia się z czasem. W miarę- nabywania wprawy
w obserwacjach meteorów jego wartość wzrasta.
W stycz:niu promieniują meteory z następujących radiantów:
Nazwa roju

Współrzędne

rek t.
h

Teta Gem
Kwadrantydy
Alfa Gem

6
15
7

m

52
26
28

l

radiantu
de kl.

+
+
+

Okres

aktywności

28 grudz. - 6 stycz.
4 styczeń
21-24 styczeń

32°
31°
34°

Mapa okolic radiantu Kwadrantyd (do obserwacji teleskopowych)
byla zamieszczona w styczniowym numerze "Uranii" z zeszłego roku.
Andrzej Pacholczyk

Amatorskie obserwacje astronomiczne w
Roku Geofizycznym

Międzynarodowym

J"ak wiadomo, w okresie od lipca 1957 do grudhia 1958 będzie trwał
tzw. Międzynarodowy Rok Geofizyczny (p. "Urania" 27, 246 (1956).
W astronomicznych badaniach naukowych organizowanych w tym
czasie mogą wziąć udział także miłośni·cy astronomii.
Dla amatorów w zasadzie dostępne są cztery działy obserwacji:
l) O b ser w a c je m e t e o rów, (które pozwalają między innymi
badać stan górnych warstw atmosfery ziemskiej, a więc są cenne dla
badań geofizycznych). O sposobie wykonywania tych obserwacji nie
będę pisał, gdyż ukazują się o tym liczne wzmianki w "Uranii". Nawiasowo warto wspomnieć, iż w czasi·e Roku Geofizycznego w Czechosłowacji będą przeprowadzane intensywne badania nad meteorami,
którym nawet nadano nazwę Roku Meteorowego. Autor tego artykułu
nawiązał już porozumienie z jednym z Czechosłowackich Ludowych
Obserwatoriów Astronomicznych (w Prościejowie) dla współpracy w tej
dziedzinie z amatorami c:oechosłowackimi. Wymagałoby to jednak
zorganizowania systematycznych .obserwacji meteorów na terenie
Polski.
II) O b ser w a c j e
h e l i of izy czn e
(słoneczne)
Powszechnie
wiadomym jest wielki wpływ zmian aktywności słonecznej na zjawiska
na Ziemi, a więc obserwacje te posiadają bezpośredni związek z geofizyką. Tkwi tu druga możliwość bardw cennych badań naukowych,
przy tym łatwo dostępnych dla amatorów. O sposobie wykonywania
tych obserwacji także nie będę wspominał, gdyż niejednokrotnie pisano
o tym na łamach "Uranii". Centrum tych badań w Polsce znajduje się
we Wrocławskim Obserwatorium Astronomicznym (Wrocław ul. M. Kopernika 11, prof. dr J. M er g e n t a l er).
III) A s t r o n o m i c z n e b a d a n i a p r z e j r z y s t o ś c i p o w i etrza, mające znaczenie dla geofizyki jako związane z atmosferą ziemslq,
ale przede wszystkim posiadające ogromne znaczenie dla astronomii
obserwacyjnej w Polsce. Dział ten wymaga szerszego omówienia, przy
czym pozwolę sobie jednocze ś nie naszkicować pewien program obserwacji, gdyż konieczna tu jest duża jednolitość obs,erwacji. Obse["Wacja polega
na określeniu jasności najsłabszych dosrtrzegalnych w danych warunkach
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gwiazd i jakości ich obrazu. Oczywiście poza przejrzystością powietrza
wywiera tu ogromny wpływ szereg innych czynników, które postaram
się wymienić.

l) Przede wszystkim wpływ wywiera pora nocy (obserwacji); jasne
jest, iż bezpośrednio po zachodzie Słońca na skutek jasnego tła nieba
widoczne są tylko jasne gwiazdy, podczas gdy w środku nocy teoretycznie powinny być widoczne gwiazdy najsłabsze. Należy więc uło
żyć program obserwacyjny w ten sposób, aby pierwszą obserwacjQ wykonać w 2 godziny po zachodzie Słońca w danej miejscowości (poży
teczne jest wykonać także jedną obserwację wcześniej - w jedną godzinę po zachodzie Słońca).
2) Drugim czynnikiem wywierającym wpływ na przejrzystość atmosfery jest strona nieba, w której wykonujemy obserwację. W ogólności
w stronie nieba, gdzie zaszło Słońoe, na skutek obecności słabej poświaty, jeszcze na długo po zachodzie Słońca nie widać tak słabych
gwiazd jak po przeciwnej stronie nieba. Także na małych wysokościach
nad horyzontem na skutek ekstynkcji nie widać tak słabych gwiazd
jak w zenicie. W związku z tym najbardziej celowe jest wykonywać
obserwacje w zenicie miejsca obserwacji lub w jego bezpośredniej
bliskości. Pożytecznym jest wykonywać także obserwacje w innych
częściach nieba, z których na wyróżnienie zasługuje okolica bieguna
północnego tzw. Północna Polarna Sekwencja, a także kierunek
nieba, w którym zaszło Słońce, przy czym obserwację należy wykonać
·na wysokości 45°; dla porównania należy także wykonać obserwację
na wysokości 45° w przeciwnej stronie nieba.
3) Następnym czynnikiem wywierającym wpływ jest: zamglenie,
zapylenie, zadymienie, zachmurzenie atmosfery, toteż należy szczegółowo przy każdej obserwacji wymieniać dane dotyczące stanu atmosfery.
W zasadzie obserwacje należy wykonywać okiem nieuzbrojonym, przy
czym należy wymienić, czy obserwator ma wzrok normalny a jeżeli
nie, to czy używa okularów i jakich. Cenne jest także wykonywanie
obserwacji dodatkowo przy pomocy lornetki, przy czym należy szczegółowo wymienić jej charakterystykę (średnica obiektywu, powiększe
nie). Najlepiej oczywiście, aby wszyscy obserwatorzy używali tych samych instrumentów np. lornetek 6 X 30 produkcji PZO. Przy użyciu
lornetki należy wykonać obserwację patrząc wprost i patrząc bocznymi
częściami
siatkówki (te sposoby obserwacji były już omawiane
w "Uranii").
Oprócz określenia jasności najsłabszych widocznych gwiazd (celem
ich identyfikacji trzeba się posłużyć mapami nieba np. Atlasem
D o brzy ck i e g o, przy czym jasność gwiazd należy określać do O';' l)
należy także zwrócić uwagę na jakość obrazu gwiazd (spokojny, migocący ostry, nieostry).
Astronomiczne obserwacje przejrzystości powietrza miałyby dużą
wartość, gdyby były wykonywane przez bardzo wielu obserwatorów na
terenie całego kraju i w sposób systematyczny, przy czym oczywiście
najcenniejsze są obserwacje wykonywane zdala od świateł miejskich na wsi i to przez kilku obserwatorów w tym samym momencie i miejscu.
W innym wypadku sporadyczne próby niewielu obserwatorów nie przyniosą żadnej praktycznej korzyści i będą tylko "stratą czasu". Podjęcie
takich obserwacji uzależnione byłoby od liczby chętnych, a samą pracę
należałoby dokładnie zorganizować i przedyskutować program obserwacji.
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O b s e r w a c j e z a k r y ć g w i a z d p r z e z K s i ę ż y c mają
dla badań astronomiczno-geodezyjnych. Obserwacje te należą
do trudniejszych, toteż na razie nie będę ich omawiać .
IV)

wartość

OBSERWACJE
Obserwacje RZ Cas

,,

W okresie od 15. IV. 1952 do 25. VII. 1956, niżej podpisany wykonał
205 obserwacji RZ Cas przy pomocy monokularnej lornetki astronomicznej g = 6X , d = 45 mm, metodą Błażko-Nijlanda. Dokładne opracowanie tych obserwacji pozwoliło zestawić średnią kr zywą zmian blasku oraz wyzna czyć metodą kalkową 6 minimów. Błąd średni jednej
obserwacji wynosił 0'!'13.

Jako gwiazd porównawczych użyto gwiazd podanych w Pieremiennyje zwiezdy i spos oby ich nabl ;ud ;enija Kuk ark i n a i P ar e n a g o.
Jako moment wyjściowy przyjęto moment podany przez J. H e l l ericha i R. Szafraniec: Min. hel.=2417.4200+1.1952517XE.
Dokładne
opracowanie będzie opublikowane w Dodatku Naukowym
"Uranii".
A. Marks
Sekcja Obs. Kola Warsz. PTMA
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Sprawozdanie z obserwacji Marsa
poparciu Zarządu PTMA i Zarządu Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego im. M. Kopernika w Chorzowie, zostały zorganizowane przez niżej podpisanego w okresie wrzesień-październik 1956 r .
obserwacje Marsa. W obserwacjach wzięli udział pracownicy Obserwatorium : mgr inż. R. Ja n i c z ck, mgr A. L a t k o, mgr M. P a ń
k ów, mgr Z. S a w i ck i i niżej podpisany. Obserwowano wielkim
refraktorem katowickim (d = 30 cm, f = 450 cm). Ogółem wykonano
kilkadziesiąt rysunków Marsa. Niżej podpisany opracowuje na ich podstawie mapę Marsa. Opracowanie to i oryginalne obserwacje zostaną
opublikowane w Dodatku Naukowym "Uranii".
Dzięki

A. Marks PRZEGLĄD

Warszawa

WYDAWNICTW

P. Ku l i k o w s k i - Poradnik Milośnika Astronomii - (Warszawa
1956, PWN - Biblioteka Problemów, cena zł 30,20).
Nareszcie dawno oczekiwana książka! Jest ona dokładnym tłumacze
niem drugiego wydania rosyjskiego oryginału (Sprawocznik astronomaljubitiela). Tłumacz, dr F. K o e b ck e, słusznie podkreśla w przedmowie pierwszorzędne znaczenie pogłębionej popularyzacji astronomii
w kształtowaniu naukowego poglądu na świat.
Celem Poradnika jest ułatwienie miłośnikowi astronomii stawiania
pierwszych kroków w samodzielnych pracach obserwacyjnych, które
w astronomii odgrywają podobną rolę jak ruch racjonalizatorski w przemyśle lub turystyka w poznawaniu kraju ojczystego.
Nie jest to wyczerpujący podręcznik otserwacji nieba i należy go
traktować raczej jako początek wydawnictw specjalnych zajmujących
się praktyczną stroną prac astronomicznych. Pożądane byłyby zwłaszcza
oryginalne prace naszych astronomów wprowadzające miłośnika w dziedzinę pracy, w której astronom ten jest specjalistą. Myślę , że osobny
tom dałoby się 111apisać np. na temat obserwacji gwiazd zmiennych,
obserwacji Słońca, obserwacji astrometrycznych i astrofizycznych,
służby czasu itp. Należałoby obmyśleć szereg uproszczonych narzędzi,
które mógłby sobie miłośnik astronomii sam zbudować. A przecież
wkrótce, bo za trzy lata najdalej, powstanie w Warszawie wielkie obserwatorium miłośnicze, które bQdzic rozporządzać narzędziami, o jakich
marzą dziś jeszcze polscy astronomowie fachowi. Tam każdy zaawansowany miłośnik obserwacji nieba będzie się mógł zapoznać z interesującą
go dziedziną pracy astronoma-obserwatora i następnic kontynuować
obserwacje w miejscu swojego zamieszkania.
Tłumacz wprowadził w stosunku do rosyjskiego oryginału dzieła
tylko nieznaczne stosunkowo zmiany polegające na dostosowaniu Poradnika do krajowych warunków, a więc np. opuścił obszerną bibliografię radziecką zastępując ją spisem odpowiednich wydawnictw krajowych, nadto dodatkowo opisał tak przydatny do prac milośniczych
mikrometr lamelkowy podając jego zastosowanie przy obserwacjach
polożeń plam słonecznych, oraz dodał nomogram Z w i er i e w a.
Książka zawiera cztery obszerne rozdziały, z których pierwszy podaje
ogólne wiadomości o Ziemi, Księżycu, Słońcu, systemie słonecznym
i wszechświecie. DziQki temu, ciekawie napisanemu rozdziałowi, książkę
czytać może dosłownie każdy, nawet najmniej zaawansowany miłośnik
nieba gwiaździstego.
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Rozdział drugi w
mości z matematyki

,

dużym skrócie przypomina najwazmeJSZC wiadoi podaje metody liczbowego opracowywania obserwacji (interpolacja i ekstrapolacja, o błc;dach obserwacji).
Rozdział trzeci, zatytułowany: "Krótkie wiadomości z astronomii
ogólnej" traktuje m. in. o podstawach pracy obserwacyjnej a wic;c o lunetach i przyrządach pomocniczych, o ustawianiu lunet paralaktycznych
i służbie czasu.
Dopiero rozdział czwarty podaje właściwe metody obserwacji ciał
niebieskich, a więc: Słońca, Księżyca, planet, komet, meteorów, gwiazd
zmiennych. Całkiem nowe w naszej literaturze są ciekawe wskazówki
o obs~rwacji zjawisk towarzyszących spadkowi meteorytów i ich zbieraniu. Rozdział ten, aczkolwiek zawiera bardzo ważne uwagi, obejmuje
jednak tylko 56 stron (przy 419 stronach całego dzieła).
Resztę książki (122 strony) zajmują tablice, zawierające mnóstwo
bardzo pomocnych wiadomości, których zwykle trzeba bylo szukać po
różnych książkach. A więc np. obok tablicy zawierającej niektóre stałe
astronomiczne zebrane są dane o Ziemi, Księżycu, Słońcu, planetach
i ich satelitach, o małych planetach, kometach, rojach meteorów. Zwła
szcza dla obserwatorów gwiazd zmiennych ważne są 4-cyfrowc tabiice
zamiany godzin i minut na ułamki doby i odwrotnie. Tablice refrakcji,
precesji, nazw gwiazdozbiorów i szereg innych dopełniają ten bardzo pożyteczny zbiór tablic. Nicsposób nie wspomnieć osobno o tablicy XLI,
która jest katalogiem. gwiazd jaśniejszych od 4 wielkości gwiazdowej
i podaje - obok współrzędnych na epokę 1900 - jasność, widmo,
wskaźnik barwy, paralaksę, galaktyczną długość i szerokość. Mamy dalej: mapkę części obszaru Pólnocnej Sekwencji Polarnej wraz z katalogiem, katalog i mapkę Plejad, spis gwiazd podwójnych, spis jaśniej
szych gwiazd zmiennych różnych typów wraz z mapkami ich okolic,
otwartych i kulistych gromad gwiezdnych, ciemnych, świecących i planetarnych mgławic, mgławic pozagalaktycznych wreszcie obserwatoriów
polskich i krajów demokracji ludowych z ich współrzędnymi geograficznymi oraz szereg innych danych.
Na osobną wzmiankę zasługują tzw. Dodatki, na które składają się:
mapa Księżyca wraz ze spisem kraterów, atlasik nieba gwiaździstego,
mapka obrotowa nieba, siatki ortograficzne dla rysunków Słońca i planet, siatka stereograficzna Wulfa pozwalająca rozwiązywać w przybliżc.ny sposób różne zadania astronomiczne, siatka Ceraskiego dla
przybliżonego wyznaczania odległości zenitalnych i kątów godzinnych
ciał nicbieskich oraz nomogram Zwieriewa dla wyznaczania równania
światła (dodany przez tłumacza).
W wypadku znalezienia jakiegokolwiek błędu, zwłaszcza w tablicach, czytelnicy proszeni są o zawiadomienie Redakcji .,Uranii'" celem
zamieszczenia sprostowania.
Pg.
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Ludowe Obserwatorium "ćeskoslovenskiej Astronomickiej
Spolecnosti" w Pradze na PetHnie
Na najwyższym wzniesieniu Pragi, Fetfinie (czyt. Petrzynic), przytulony do poludniowych murów dawnej warowni z czasów Marii Teresy, pośród przepięknego, pelncgo różanych krzewów parku, wznosi
~ię niewielki gmach Ludowego Obscrwatroium Ceskoslovenskiej Astronomickiej SpoleC:nosti 1 •
1)

Czechosłowackiego

Towarzystwa

Miłośników

Astronomii.

URANIA
Obserwatorium ludowe w Pradze powstało w roku 1919 jako .,Lidova Hvezdarna Stefanikova", nazwana tak na cześć generała ś t ef a n i k a, który zginął w katastrofie samolotowej. Za zebrane pieniądze
głównie ze składek publicznych zakupiono narzędzia, jednakże początkowo nie było ich gdzie umieścić. Pierwsze publiczne pokazy odbywały się pod miastem, w Havlickowych Sadech, gdzie mieściła się
stara dostrzegalnia S a f a f i k a. 12-centymetrowy refraktor Heydego
przechowywany był w grocie i wysuwany na polanę. Wykłady odbywały się pod gołym niebem przypominając biblijne kazanie na górze,
a słuchacze mogli uchodzić za gromadę spiskowców w górach. Fotem
zaprzestano tych pokazów, jednakże społeczeństwo domagało się ich
wznowienia. Dopiero jednak w roku 1927 otrzymała ćAS zezwolenie na
adaptację istniejącego na Fetfinie domku co uczyniono według planu
arch. V e s e l i k a. Otwarcie nowej dostrz.egalni nastąpiło 24 maja
1928 roku. Wyglądała ona inaczej niż dzisiaj, posiadała mianowicie
tylko jedną, wschodnią kopułę. W czasie okupacji obserwatorium
obsadzone było przez wojska nazistowskie. W czasie powstania w roku 1945 obserwatorium poniosło szkody od granatów; na szczęście
optykę wielkiego refraktora zdołano ukryć na dzień przed powstaniem.
Rok ten rozpoczyna nową epokę w rozwoju Czechosłowackiego Towarzystwa Astronomicznego i ludowych obserwatoriów, które powstały
licznie w całym kraju dzięki poparciu władzy ludowej.
Na wzgórze Petrzynu dostać się można wygodnie górską kolejką.
Samo obserwatorium to niezbyt wielki budynek parterowy z trzema
kopułami. Z nich największa, prawie 8 m średnicy, zawiera główne
narzędzie Obserwatorium: podwójny refraktor Zeissa, zakupiony przez
ćAS po śmierci wiedeńskiego selenografa,
R. K o n i g a. średnice
obiektywów: 180 i 210 mm przy jednakiej ogniskowej: 343 cm. Największe powiększenie,
jednakże
tylko wyjątkowo używane, wynosi
686 razy; najczęściej używa się powiększeń 140, 280 i 3'43 razy. Refraktora używa się do obserwacji Księżyca, planet i fotografowania.
Na tym samym montażu umieszczony jest również refraktor o zwierciadle 300 mm i ogniskowej 150 cm. Zwierciadło to szlifował inż G ajd u s e k, kamerę fotograficzną sporządził inż. R o l c i k. Teleskopem
fotografuje się komety, mgławice i gromady gwiazd. Na ścianach kopuły porozmieszczane są podświetlone przeżrocza krajobrazów księ
życowych, zdjęcia komet i meteorów. Są mapy nieba, Księżyca, a także
niewielka tablica dla użytku przewodnika, aby mógł on uzupełniać
rysunkiem swoje wyjaśnienia. W kopule może zmieścić się 50 do 60
osób, np. cała klasa szkolna.
W kopule wschodniej mieści się 200 mm szukacz komet Zeissa
o ogniskowej 137 am, w zachodniej 160 mm paralaktyczny refraktor
Merza o stosunku l : 10. Refraktor ten używany jest do obserwacji
Słońca albo wprost przy pomocy polaryzacyjnego okularu (helioskopu)
albo pośrednio na ekranie, na którym obraz jego mierzy 25 cm
w średnicy przy powiększeniu 63-krotnym. Słońce obserwuje tu od
roku 1929 F. K a d a v y, obecny kierownik Obserwatorium petrzyń
skiego. Obraz Słońca rzuca się na papier z narysowanym krążkiem
o średnicy 25 cm i doprowadza jego obraz do tego wymiaru i do
ostrości po czym znaczy się na nim położenie, powierzchnię i ilość
plam oraz grup. Zdjęcia nieba zamieszczane często w czasopiśmie
ćAS-su Rise Hvezd, pochodzą głównie od J. Kle p e s ty. Obserwatorium współpracuje również z astronomami radzieckimi przez fotografowanie pewnych części nieba.
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Poza tym Obserwatorium jest bogato zaopatrzone w rozne optyczne
a więc przede wszystkim: heliostat używany do obserwacji
wyskoków słonecznych, spektroskop, duży mikrometr nitkowy oraz
pięć zegarów astronomicznych.
Biblioteka obejmuje bogaty zbiór książek. Parter budynku zajmują:
mieszkanie sekretarza, sala wykładowa z wąskotaśmową (16 mm) aparaturą . dźwiękowo-filmową i dwoma aparatami projekcyjnymi. W sali
wykładowej odbywają się obok fachowych wykładów dla członków
Towarzystwa - popularne prelekcje dla zwiedzających gości oraz prelekcje radiowe.
narzędzia,

Pg.

KALENDARZYK ASTRONOMICZNY
Opracował

Styczeń

M. Bielicki
1957 rok

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. Dnie, godziny, minuty
l sekundy oznaczono symbolami d, h, m, s. Przez 11 , /) rozumiemy rektascensję
l deklinację, czyli współrzędne równikowe równonocne ciala niebieskiego.

'

ld-...-31d. Można poszukiwać przez lunety niewidocznych gołym okiem
planet Urana i Neptuna oraz planetki Ceres. Najłatwiej odszukać Urana
(nawet przez lornetkę), trudniej Neptuna i Ceres. Po naznaczeniu
w atlasie gwiezdnym współrzędnych a i l'> ciała niebieskiego (podanych na ostatniej stronie kalendarza), rozpoznajemy to miejsce na
niebio między jaśniejszymi gwiazdami. następnie zaś robimy przez lunetę dokładne rysunki położenia wszystkich słabych gwiazd w niewielkim otoczeniu tego miejsca. Planetę odnajdujemy po zmianie położenia
między gwiazdami, porównywując rysunki z różnych nocy.
ld-...-31d. Mając dobrą lornetkę lub lunetę można obserwować ciekawe zjawiska, zachodzące w układzie 4 księżyców, t.zw. galilcuszowych, Jowisza. Przez lornetkę możemy zauważyć początki i końce
zaćmień tych księżyców, w szczególności bardziej odległych od Jowisza,
czyli księżyców 3 i 4. Inne zjawiska w tym układzie, a więc zakrycia
księżyców przez Jowisza oraz przejścia księżyców na tle tarczy planety lub ich cieni po tarczy Jowisza, wymagają już lunet astronomicznych i odpowiednich powiększeń. Można wtedy obserwować ruchy
poszczególnych księżyców wokoło Jowisza, porównujqc ich położenia
na niebie względem tarczy Jowisza. Przez lunetę astronomiczną można
również obserwować zjawiska przejścia księżyców na tle tarczy Jowisza oraz cieni księżyców po tarczy planety. Zarówno ksiq.i:yce, jak
i 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 równoleżniko
wych chmur w atmosferze Jowisza, aby w k01'lcu zejść z brzegu przeciwległego tarczy. Cienie księżyców będą widoczne wyraźnie jako małe
czarne okrągłe tarczki, natomiast same księżyce są zwy~de trudniej
dostrzegalne jako trochę ciemnle]sze jaśniejsze plamki, w zależności
od tła w danym miejscu powierzchni Jowisza.
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Momenty początków i końców wszystkich tych zjawisk oraz ustawienie sic; wzajemne Jowisza i ksic;życów w oznaczonych momenta !J
są podane w chronologicznym zestawieniu w tablicy zjawisk w ukła
dzie księżyców galileuszowych Jowisza.
ld7n, ldl4h. Merkury najpierw nicruchomy w rektascensji a, następnie zaś w długości ekliptycznej "A.
ld7h9ntl. Na rozwidniającym się niebie można zaobserwować dobrą
lornetką lub lunetką zniknic;cic 3 ksic;życa Juwisza. Zanurzy sic; on
w stożku cienia Jowisza z lewej strony tarczy planety (w lunecie
odwracającej obrazy).
ld-lld. Nad ranem istnieją dogodne warunki dla zobaczenia sła
bej smugi światła zodiakalnego na południa-wschodzie.
2dl5h. Ksic;życ mija Merkurego od strony północnej w odległości 4".
3d-7d. Wieczorami widać jasny sierp Księżyca oraz pozostałą część
jego tarczy, oświetloną światłem popielatym, odbitym od Ziemi.
3d8h. Najmniejsza odległość 147 milionów km Ziemi od Słońca.
5d7h. Merkury, krążąc wokoło Słońca po elipsie, jest w punkcie
przysłonecznym swej orbity, czyli najbliżej Słońca w odległości 46 milionów km.
7d. Nad ranem przez lunetę widać całe zjawisko przejścia ksic;życa l
i jego cienia po tarczy Jowisza (patrz momenty w tablicy).
Bd. Zupełnie podobnie jak w 7d nastąpi zjawisko przejścia 2 księ 
życa Jowisza. (patrz momenty w tablicy).
8dl6h. Mars jest w kwadraturze ze Słońcem, czyli kierunki widzenia Marsa i Słońca tworzą ze sobą kąt prosty.
9dlOh. Ksic;życ w swym ruchu miesięcznym na tle gwiazd mija planetę Marsa w odległości od niej 3° na północ.
10dl6h. Merkury w dolnym złączeniu ze Słoi1cem, czyli znajduje się
najbliżej linii łączącej Ziemię ze Słońcem i między nimi.
11dl5h. Merkury najbliżej Ziemi (100 milionów km); zwrócony
nicoświetloną półkulą do Ziemi, jest niewidoczny w blasku Słońca.
12d. W dfugicj połowie nocy można zaobserwować całe przejście
cienia największego księżyca 3 Jowisza po tarczy planety, podcz'3,
którego sam księżyc będzie widoczny obok planety (patrz momenty
w tablicy).
Hd. Nad ranem widać przez lunetę całe zjawisko przejścia księ
życa l i jego cienia po tarczy Jowisza (patrz momenty w tablicy).
1511-1611. W środku nocy takie same zjawisko związane z ruchem
księżyca l Jowisza, jak w 1441 .
15<113h. Merkury posiada największe wychylenie 7°, mierzone Z<'
Słońca w kierunku północnym od płaszczyZIIly drogi
Ziemi wokoło
Słońca.

16dlOh, '17hlm. Jowisz nicruchomy najpierw w długości ekliptycznej
zaś w rektascensji a .
17dOh. Planeta Uran jest oddalona od Księżyca o 10 jego tarcz w kierunku gwiazdy Polarnej.
20d4hl5m. Gdy wszystkie 4 księżyce Jowisza są obserwowane prawic
w największym odchyleniu od Jowisza z jednej strony, wtedy kolejność
ustawienia sic; wzajemnego księżyców jest zgodna z kolejnością odległości tych ksic;życów od planety. Taki przypadek zachodzi właśnie w danym m omen- i e.
20d2lh. Księżyc przesuwa sic; kolo Jowisza w odl egłości 6° na południe od niego.
20·IBł139m.
Słońce wstępuje w znak Wodnika, czyli
długość jego
ekliptyczna wynosi dokładnie 300°.

A, potem
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21dJ7h. Merkury i Wenus są najbliżej siebie na niebie, przy czym
Merkury jest bardziej na północ o prawic 3°. Zbliżenie jest obserwowalne nad ranem w ciągu paru dni około podanej daty.
21dJ9h, 21d21h. Merkury zatrzymuje si<: w obserwowanym ruchu
na tle gwiazd najpiel w w rcktasc<;nsji a, potem zaś w długości ekliptycznej A
21<1-31<1. Wieczorami m )Żna zaobserwować słabą smug<: światła
zodiakalnego, nisko i ukośnic położoną względem horyzontu na poludniowym zachodzie.
22h6h. Księżyc zakryje sobą gwiazd<: Kłos (Spica) gwiazdozbioru
Panny. Zjawisko będzie obserwowane tylko w Poludniowcj Ameryce
i okolicach, u nas natomiast nic nastąpi, gdyż Księżyc minie w niewielkiej odległości tę gwiazdę od strony południowej. Będziemy więc obserwować nad samym ranem w stronie poludniowo-zachodniej nieba ciekawy widok : nad lewą oświetloną połową tarczy Księżyca (ostatnia
kwadra) będzie błyszczeć bardzo blisko niej jasna gwiazda.
22d21h. Neptun w kwadraturze ze Słońcem, czyli kierunki widzenia
Neptuna i Słońca tworzą ze sobą kąt prosty.
22d-23d. W nocy można zaobserwować przez lur.etę całe zjawisko
ruchu ksi<:życa l i jego cienia po tarczy Jowisza (patrz momenty w tablicy).
23d1h. Księżyc mija Neptuna w odległości 4° na południe od niego.
23d5h21'~'2. Stosunkowo łatwo zaobserwować można z pomocą n:twet
dobrej lornetki zaćmienie 4 księżyca Jowisza. Księżyc ten zniknie z prawej strony tarczy planety w odległości około dwóch jej średnic od niej.
23d20h. Wenus jest w węźle zstępującym swej orbity heliocentrycznej; na niebie wyznacza ona punkt, przez który przechodzi ekliptyka.
24tl-28d. Nad ranem można dobrze obserwować "światło popielate'·
Ksi<:życa.

25d5h, 26<10h.

Planeta Uran jest najpierw w przeciwstawieniu ze

Słońcem, następnie zaś najbliżej Ziemi (2630 milionów km). Uran jest
wtedy najjaśniejszy (5.7 wielk. gw.) i najłatwiej go odszukać.
26d1h. Zakrycie planety Saturna przez Księżyc, widoczne tylko

w Austraiii i na południowej części Oceanu Spokojnego. W Polsce zjawisko nie b<:dzie w ogóle widoczne; nad ranem wskazanego dnia będzie
można zauważyć Saturna w niewielkiej odległości od wąskiego sierpa
Ksi<:życa.

•

28dl7h, 29 117h. W ciągu jednej nocy Księżyc minie najpierw Merkurego w odległości 2°, potem zaś Wenus w odlcgtości 4°, w obu przypadkach od strony północnej. Do zaobserwowania możliwe b<:dzie, z dużymi trudnościami, tylko złączenie z Wenus.
29il22h58'~'1. Obserwować
przez dobrą lornetkę zaćmienie najjaśniejszego księżyca Jowisza Ganimedesa. Księżyc będzie świecić po
prawej stronie tarczy Jowisza w odległości 1.Y:! średnicy tej tarczy oCt
planety
30d, Ciekawe zjawiska w układzie księżyców Jowisza obserwowalne
!)rzez lunetę astronomiczną w drugiej połowie nocy. Nastąpi przejście
po tarczy planety księżyca l i jego cienia, a jednocześnie 3 księżyc
wy-nurzy się z cienia planety, aby znów później schować si<: za nią
i jeszcze raz wyjść :q poza niej (patrz momenty w tablicy).
30tl2lh. Duże zbliżenie Merku;:ego do gwiazdy n Strzelca. Merkury
na po:udnie od gwiazdy o 7 minut łuku. Jasnośd : Merkury
0.2,
gwiazda +3.0 wielk. gw. Z pomocą lornetki można oJszukać nad ranem
Merkurego i prześledzić przebieg zjawiska.
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2 kpc
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2kpk
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3 kpc
3ppk
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l ppc
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l ppc
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2 kpc
2 kpk
l kpc

I•Jawlsko

europ.

l~ l
Q

CZ88

środk.·

l kpk
21034
2 kk
02134
10234
3ppc
20314
3 kpc
3ppk
32104
l pc
l ppc
30124
l ppk
l kpc
l kpk
4 kpc
l pc
l kk
30412
2ppc
2ppk
l ppc
3 kk
l ppk
l kpc
l kpk
24103
l kk

16
17

4 15
5 10
18
4 15
23 21
4 15
19
5 12
20
4 15
4 15
21
5 27
6 32
2 36.1
22
4 15
5 54
22 11,3
23 26
23 56
23
o 59
2 10
2 17
3 12
4 15
5 21.2
24
o 21
2 48.8
415
21 39
25
415
23 11

Zaćmienie księżyca
księżyca

zjawisko

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

;;"

Q

m

o 13.4

Oznaczenie zjawisk :
Zakrycie

l

europ.

h

m

8 23 33
4 15
9
lO 2 42
415
11 4 15
114
12
415
4 24
6 2
13 4 15
6 14.9
14
3 34
4 15
4 43
5 49
6 56
2214
15
o43.2
4 5
415
5 18
7 34
22 2
22 39
23 10
16 o 17
l 23
415
22 32

galileuszowych Jowisza.
CZftS

środk.·

europ.

h

2 pc
4013
2 kk
41023
2 kpk
42031
3 ppc
43210
43012
l ppc
l ppk
l pc
4302
l kk
3 kc
3 pk
l ppc
l ppk
l kpc
3 kk
l kpk
24103
4 pc
l kk
2 pc
0143
l kpk
10234
2 ppk

pc
pk
ppk
ppc

m

25 2348
26 144
415
27 4 15
28 415
7 21
29 415
4 29.2
22 58.1
30 149
2 7.6
2 47
3 l
4 4
415
5 o
5 51
22 57.5
31 2 8
4 15
5 24•2
2114
22 32
23 27

Początek

zjawisko

2 kpc
2 kpk
20314
23104
30124
l ppc
31024
l pc
3 pc
l ppc
3 kc
l ppk
3 pk
l kpc
20.1,
l kpk
3 kk
l pc
l kk

•

~01431

2
t
l
l

pc
ppk
kpc
kpk

Koniec
kc
kk
kpk
kpc

Oznaczenia ciał: l, 2, 3, 4 - księżyce galileuszowe (Jo, Europa, Ganimedes, Kallisto) w kolejno wzrastających odległościach od Jowisza;
O -Jowisz.
Każdego dnia o Ohl5m podano położenie wzajemne księżyców i Jowiaza, obserwowane w odwracającej obrazy lunecie astronomicznej.
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KOMUNIKATY KOL P. T. M. A.

na
Andrespol Białystok -

miesiąc

styczeń

Ceramiki Budowlanej.
ul. Biała, Gmach Wieczorowej

1957 r.

Zakłady

Szkoły

Inżynierskiej.

Biecz - Przedmieście 618.
Bydgoszcz - Plac Wolności 9, I Liceum Ogólnokształcące.
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
god7.. 19-tej, po uprzednim zgłoszeniu w sekretariacie.
Frombork - Katedralna 21. Sekretariat czynny we wtorki l piątki w godz. 13-20.
Zebrania odbywają się w każdy drugi czwartek miesiąca. Pokazy nieba
w każdy pogodny wieczór.
Gdańsk II Zakład Fizyki Polltechnikl Gdańsklej 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, m. 2, I p. - Sekretariat czynny w poniedziałki
t 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 .
.lędrzejów Rynek 8. Pokazy nieba i zbiorów gnomonistycznych dla wycieczek.
Katowice - Planetarium w woj. parku Kultury i Wypoczynku, Chorzów I, skr.
poczt. 10, tel. 301-49. W pierwszą sobotę miesiąca zebranie Sekcji Instrumentalnej w czytelni Planetarium od godz. 18.
litraków - ul. L. Solskiego 30 m. 4. Sekretariat czynny w poniedziałki i czwartki
w godz. 13-20. Odczyty odbywają się lO-go i 25-go o godz. 18-tej. Biblioteka
czynna w poniedziałki godz. 13-19.
Krosno - ul. Nowotki l I p.
Lódź ul. Traugutta 18, V p., pok. 512, tel. 250-02. Sekretariat i biblioteka
czynne w powszednie poniedziałki w godz. 17-19. Pokazy nieba przez lunety
odbywają się w bezchmurne wieczory na placu przed lokalem Kola. Dnia
21 stycznia (poniedziałek) o godz. 18 odczyt mec. Kazimierza Chylińskiego
pt. ,.Uwagi o kosmogonii".
Nowy Sącz ul. Jagiellońska 50a, teł. 80-S2, Sekretariat czynny codziennie
w godz. 16-19.
Olsztyn - Muzeum Mazurskie.
8święcim Ul. Jagiełły 2.
Płock J. " Burzyński, pl. Narutowicza 1. Delegatura ,.Ruch".
Poznań ul. Chełmońskiego 1. Sekretariat i biblioteka czynnE' we wtorki
i czwartki w godz. 17·-19. Pokazy nieba odbywają siE: w każdy pogodny
wieczór wtorkowy i czwartkowy w parku im. Kasprzaka (przy Palmiarni).
Racibórz- Kasprowicza 11, Liceum dla Pracujących.
Szczecin - Zakład Fizyki Politechniki Szczecińskiej.
Toruń ul. M. Kopernika 17. Sekretariat i biblioteka czynne w poniedziałki
i czwartki w godz. 13-20 oraz w sobotę w godz. 17-19. Dnia 10. XII. o godz. 11
odczyt mgra St. Gąski ,.Ruchy własne gwiazd".
Wałcz Zakład Wylęgu Drobiu.
Warszawa - Al. Ujazdowskie 4. l) W czwartek, dnia 17 stycznia 195 7r. o godz. 1!1
w sall Kopernika Obs. Astr. U. W. (Al. Ujazdowskie 4) odbędzie slE: odczyt
mgra Jerzego Pokrzywnickiego pt. "0 znalezieniu dużego meteorytu w Morasku i innych polskich meteorytach" (z pokazami meteorytów). 2) Sekretariat 1 sekcje czyne są we wtorki, czwartki i soboty w gudz. 13-21, biblioteka we wtorki w godz. 19-21. 3) Pokazy nieba odbywają się w bezchmurne wieczory w godz. 19-21.
Wrocław ul. Pionierska 11. W styczniu odbędą się odczyty: dnia 4, godz. 18,
mgr P. Rybka ,.Zjawiska astronomiczne w 1957 r.", dnia 111, godz. 18, mgr T.
Jarzębawski "Jak zbudować lunetę". Odczyty odbędą się w Obserwatorium
Astronomicbznym, ul. M. Kopernika 11.
Cena dl• ezłoDlt6w PTMA 2 d.

CZASOPISMO ASTRONOMICZNE POPULARNONAUKOWE

u

l

A

ORGAN POLSKIEGOTOWARZYSTWA MIŁOSNIKOWASTRONOMII

ROK XXVIII

LUTY 1957

Nr 2

TRESC Nr 2:
litr.

ARTYKUŁY
M.~ynroodowego

Kongresu

O temperaturzo w z.astosowamu do

zagadmeń

J',tn G a d o m ski: Wrazema z VII·go
Astronautycmcgo
Włodzimierz

Zon n
m;tro-fizycznych

33
37

Konrad R u d n l c k i. O stud1ach astronomicznych

42

KRONIKA
Z obrad KonfC'r nc l AstronomiczneJ w Pułkow1 2J. 25 slnpma
1956 r.
Nowa kometa - Mu;dz.ynarodowy R
Geofuyczny Obrady historyków astronomu w Toruniu
Ak d m1 ku cz.ct prof
Tad<.usza Ban ch1 w1cz.a - Se a Komttctu H1 tor•t • UK PA
poswh;.cona pa ilCl J;~n Smadccklcęo w 200 ll>c c l ro u~;!Xizm
Zbh~a się mak imwn aktY's,.nośct Słonca ProJekt Pl netsriurn
1 lhdowego Ob:...erwatorium 1m. M. Kopern1ka w War zaw1c

40

PORADMK OBSERWA'IORA

:i2

C BSERWACJ'E

58

NASZA

OKŁADKA

58

KALENDARZ ASTRvNONnCZNY

Rycina na
Złe, ty

o

okładce

lobus lagi c lloński
Fo• 1 Ro

Znak z, dt'lku Ryb-..

aiJ.St :.co.owe WJłdaWmctu:o Naukowe

Oddzw1 u Krakowte, Smolensk 14

1
r m. "968 • ') 12 1956
M 12
6746 t 102 ..,
Ark Wrd 3,1 A \
ll'uk 2 14
Pap. sat. Al /0 f,r. - R~kop s dostarczono l XII. 1956.
Podp1cwmo do druku 16 tyuma 19'17
D1"'.1k u.konczono w tyczn•u 1957

Drukarrua

Zwtązkov; a

w Krakowt , ul

MikołaJ

a 13

l

LUTY 1957

ROK XXVI!!

Nr 2

URAN I
CZASOPISMO ASTRONOMICZNE
POPULARNONAUKOWE
ORGAN POLSKIEGO TOWARZYSTWA MIŁOSNIKÓW ASTRONOMil

l

KRAK

0

W

t9S7

?ismo zalecone reskryptem Ministerstwa Oświaty z dnia 20. X. 1955 r,
~r Oc-506/50, jako pożądane w bibliotekach licealnych i nauczycielskich

, 1.

GADOMSKI -

War-;nwa

WRAZENIA Z VII-GO MIĘDZYNARODOWEGO
}{ONGRESU ASTRONAUTYCZNEGO W RZYMIE
Wystartowawszy z lotniska w Pradze dn. 16. IX. 1956 r.,
po 9-godzinnym locie via Zurich i Mediolan, późnym wiecz.orC'm dotarliśmy do Rzymu. Alpy przekroczyliśmy w pełnym
..Jońcu na wysokości 6000 metrów. Wyzic;bieni niepogodą
ostatnich dni w kraju z przyjemnością powitaliśmy 30-stopniowy upał włoski.
Nazajutrz od razu wpadamy w wir życia kongres::>wego.
A u tokary niemal z astronomiczną punktualnością zbierają 350
kongresistów z różnych punktów miasta, by odwieźć ich kilkanaście kilometrów poza centrum Rzymu do "Palazzo dei
Congressi". Proceder powtarza się codziennie, tak że mamy
sposobność oglądać przekrój 2-milionowej stolicy, zarówno jej
dzielnic z1bytkowych, jak i nowoczesnych. Referaty trwają od
godz. 9-tej do 19-tej z 3 godzinną przerwą poludniową. Każdy
z nich ograniczony jest do minut 15-tu i to bardzo rygorystycznie. Wykłady są ilustrowane za pomocą kolorowych filmów
i

przeźroczy

Może najciekawszy był pierwszy seans, po poludniu 18. IX.,
poświęcony sztucznym satelitom Ziemi, ponieważ jest to temat
najbliższy realizacji. Temu zagadnieniu poświęcono 9 refera-

tów, które pokrótce omówimy.
Znany z literatury astronautycznej S. F . S i n g er, prof
uniwersytetu w Maryland (USA), pierwszy zabrał głos rozpracowując problem temperatur, z jakimi zetkną się sztuczne saklity Ziemi. -- Jako następny J. J. Ki n g (USA) omówił
niskcpułapowe satelity przeznaczone do b<>clania gazów stra. tCisfery. - W. B. Kle m per er z lotnictwa USA zreferował
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zawiły z punktu widzenia mechaniki nieba problem libracji
satelitów ziemskich.
Interesujące również były wywody
M. D u b i n a z Ośrodka Badawczego Sił Lotniczych w Cambridge (USA) o stosunkowo dość zagęszczonej wokół Ziemi
w postaci cząstek światła zodiakalnego materii ciemnej, w której przyjdzie się poruszać satelitom. - A. C. Rob o t t i (Wło
chy) rozważał sposoby wyrzutu z Ziemi sztucznych satelitów.
J. De N i k e (USA) w referacie swym zastanawiał się nad
wpływem oporu górnych warstw atmosfery ziemskiej na orbitę
satelity w czasie przekraczania przez niego perigeum.
Nazajutrz (19. IX.) wysłuchaliśmy wywodów prelegentów
na temat problemów prawnych wynikających z opanowainia
przestrzeni międzyplanetarnych (A. A. C o c c a, Argentyna
i A. G. H a l e y, USA) . - J. K o y (Holandia) referował następnie zastosowanie metod rachunkowych do obliczania zmian
elementów eliptycznych orbit satelitów. - N. V. P e t er s e n
(USA) mówił o proj ekcie najmniejszej rakiety dla przedostania
się do Księżyca. R. W. B u c h h e i m (USA) rozpracował
dotychczas nieporuszane zagadnienie sztucznych satelitów
Księżyca. Będą one przeznaczone do badan:a drugiej strony
Księżyca. A. B o n i (Włochy) móvvił o rak ietach dla obserwacji :Księżyca, zwłaszcza jego półkuli stale od nas odwróconej.
Sesja popołudniowa tego dnia była poświęcona zagadnieniu środków napędowych dla rakiet. Zakończyły ją następu
jące referaty: K. E h r i ck e (USA) mówił o wyzyskaniu nrzyciągania Słońca w czasie lotu rakiet po eliptycznych orbitach
okołosłonecznych. Prof. K. Z ar a n ki e w i c z (Polska), przewodniczący naszej delegacji, zreferował sw ą p r acę o ('ll 'lrakterze matematycznym, związaną z problemem konstrukcji dysz
rakietowych. H. K r a u s e (Niemcy) mówił o wiekowych i periodycznych zakłóceniach drogi sztucznych satelitów z:emskich. Obserwacje biegu satelitów, niezwykle dokładne z powodu ich szybkiego ruchu na tle gwiazd, stanowić będą dogodny sprawdzian dla obliczeń mechaniki nieba.
Przerwę jednodniową dn. 20. IX. wyzyskano na objazd autokarami zamków rzymskich z prawie dwugodzinnym posto- .
jem w Castel Gandolfo, gdzie kongres~ stów przyjął na osobnej
audiencji papież. W Castel Gandolfo, położonym na grzbiecie
wygasłego wulkanu wypełnionego wodami jeziora Albano,
mieści się nowoczesny ośrodek badań astrofizycznych , najlepiej spośród czterech obserwator:ów rzymsk;ch (Collegio Romano, Capitol, Vatican, Castel Gandolfo) instrumenblnie wyposażony. Obsługują go księża, przeważn i e jezu:ci niemieckieg-o pochod?.enia. Na zamlm papieslzim widnieia archit ,..ktonicznie z nim związane profile dwóch dużych kopuł. W są-
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siednim lesie piniowym ukryte są dwie inne kopuły, z których
jedna osłania 60-centymetrowy teleskop Schmidta. Warunki
obserwacyjne widm gwiazd, które w Castel Gandolfo się bada,
są dobre ze względu na 25-kilometrową odległość od pełnego
żarzących jasnych świateł Rzymu, nie mówiąc o pogodzie,
która w Italii prawie z reguły dopisuje. Zwiedziwszy zabytkowe miasteczka: Albano, Marina i Frascati, zatrzymaliśmy
się w Grottaferrata na wspólny obiad, nawiązując przy tej
.sposobności osobiste kontakty z niektórymi uczestnikami kongresu.
Ranek 21. IX. rozpoczął referat H. S t rug h o l d a (USA)
o ekosferze układu słonecznego, tj. tej przestrzeni wokół
Słońca, w której istnieją ze względu na temperaturę warunki dodatnie dla egzystencji białka, a więc i życia organicznego. Ekosfera SłoilCa obejmuje 3 planety: Wenus, Ziemię
i Marsa. Każda z gwiazd posiada swą ekosferę, której odległość od gwiazdy zależna jest od temperatury powierzchniowej gwiazdy. - S. J. G er a t h ew o h l (USA) referował wyniki 16-tu doświadczeń przebywania ludzi przez krótki czas
w przestrzeni bezgrawitacyjnej. -D. G. S i m o n s (USA) mówił o biologicznych skutkach pierwotnego promieniowania
kosmicznego, z którym zetkną się astronauci. N~ezwykle
frapujący był wykład dra E. S a n g er a (Niemcy) o możliwo
ści osiągnięcia ekosfer sąsiednich gwiazd w ciągu średniego
życia ludzkiego. Ma to być uskutecznione za pomocą rakiet
fotonowych, które pozwolą odbywać loty z prędkością zbliżoną do prędkości światła. Prelegent swe rewelacyjne stanowisko w odniesieniu do tak wielkiej prędkości ruchu rakiet
poparł wzorami opartymi na teorii wzgledności. G. A.
C r o c c a, prezes Włoskiego Towarzystwa Rakietowego, które
zorganizowało kongres. przedstawił wyniki swych obliczeń na
temat wyjątkowo korzystnej konfiguracji planet w r. 1971,
umożliwiającej astronautom odbycie w ciągu jednego roku
tury: Ziema-Mars-Wenus-Ziemia. - H. Gr o s c h (USA)
zdawał sprawę z zastosowania elektronowych maszyn rachunkowych do obliczania orbit rakiet. Maszyny te będą nieodzownym sprzętem na pokładzie pojazdów kosmicznych.
Po południu wygłoszono 10 referatów. Wymienimy nicktóre. H E. H i n t e r e g g er (USA) mówił o swych fotoelektrycznych pomiarach w pozafiolecie, pod którego pełnym wpły
wem znaidą się ausironauci. - Z punktu widzenia be?.piP<:zeństwa lotów poprzez przestrzenie międzyplanetarne aktualny był wykład prof. F. H e c h t (Austria), która omawiała
i ilustrowała zdjęciami fotograficznymi zawartość m"kromet.oorów w osadach mułowych na dnie mórz i jezior. Można
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stąd wyciągnąć pewne wnioski co do zagęszczenia pyłu kosmicznego w przestrzeniach okołoziemskich. Porlobnie jak
przebycie atmosfery ziemskiej 'p rzez rakiety astronautyczne
będzie najtrudniejszym etapem podróży, tak i przebicie się
poprzez pyłową materię światła zodiakalnego otaczającego Ziemię będzie kłopotliwsze niż lot poprzez przestrzenie między
planetarne, w których średnie zagęszczenie materii meteorytowej jest dziesiątki tysięcy razy mniejsze niż w ośrodku światł:1
zodiakalnego.
C. C o r b e t t a (Włochy) rozważał aktualny obecnie problem zastosowania energii jądrowej w astronautyce. - Dr J .
G a d o m ski (Polska) wskazał na potrzebę powołania do ży
cia rachunkowych biur dla kalendarzy astronautycznych, jako
koniecznych do zorientowania się w zupełnie odmiennych warunkach innych ciał układu słonecznego oraz zreferował obliczone przez siebie kalendarze dla: satelity Brauna, Merkurego,
Wenus i Marsa.
Ostatnim referatem kongresu była prelekcja T. L o m on a c o (Włochy) o fizjopatologii podczas lotu w przestrzeni kosmicznej. Zainteresowała ona specjalnie trzech lekarzy polskich z Instytutu Fizjologii w Krakowie: R. B i l ski e g o,
J. B ugajski e g o i J. K a u l b er s z a. Trzon grupy polskiej stanowili czterej profesorzy Folitechniki rWarszawskiej:
W. Fisdon, H. Muster, Z. Pączkowski i K. Zarank i e w i c z, reprezentujący katedry najbardziej związane tematycznie z problemami astronautyki. Fizyków jądrowych było
dwóch: inż. L. B o b r o w ski z Warszawy i dr. M. S u b o t owi c 'Z! z Lublina. Ogółem delegatów polskich było 11. Jedenastym był inż. W. G e i s l er z Katowic, przewodniczący ślą
skiego Oddziału Folskiego Towarzystwa Astronautycznego.
Kongres nosił charakter roboczy. Znacznego wysiłku umysłowego wymagało śledzenie za biegiem myśli prelegenta wysławiającego się w obcym języku. Do wyboru w słuchawkowych aparatach odbiorczych były wersje: włoska, angielska,
francuska i niemiecka. Podziwiałem sprawną obsługę zamkniętych w kabinach u pułapu tylnej części sali kongresowej tłu
maczek, które z opóźnieniem ledwie paru sekund dokonywały
przekładów.

Liczbowo na kongresie przeważali Włosi (150 delegatów),
potem kolejno: USA (51), Niemcy (31), Wspólnota Brytyjska
(15), Australia (14), Folska (11), Belgia (6), Dania (6). Ogółem
obecni byli delegaci z, 22 różnych krajów. Związek Radziecki
reprezentował prof. A. S f e d o w z Akademii Nauk. Zgłosił
on na wstępie kongresu ZSRR do Federacji Astronautycznej
pod nazwą: Komitetu Budowy Sztucznego Satelity. Polskie
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Towarzystwo Astronautyczne zostało przyjęte jednogłośnie do
Federacji na wniosek dra inż. F. G er l a c h a (Niemcy).
Reprezentowaliśmy na kongresie jedyny zespół spośród krajów demokracji ludowej. Aktualnie Federacja liczy 10 952
astronautów rozsianych po całym świecie. Najbliższy kongres
ma się odbyć w Barcelonie (Hiszpania) w październiku 1957 r.,
następny zaś w Buenos Aires w Argentynie. Prezesem Federacji na r. 1957 został wybrany L. S. S h e p h er d z ośrodka
badań jądrowych w Harwell (Anglia).
Wieczorem po prelekcjach wyświetlano w tej samej sali
kolomwe filmy austronautyczne, przedstawiające starty rakiet
wysokościowych (p. ryc. na wkładce) i ich odnajdywanie za pomocą helikopterów po wylądowaniu na spadochronie na ziemi.
Ponadto widzieliśmy na filmach doświadczenia medyczne
z pierwszymi istotami żywymi (myszy i drobne małpy), które
odbyły podróż w przestrzenie przykosmiczne, przebywając
przez parę minut w polu bezgrawitacyjnym. Myszy były
zamknięte wewnątrz metalowego, zupełnie gładkiego\· obracającego się wolno bębna, chwilQmi przyjmując położenie pod
jt go pułapem, CC> ilustrowało zupełny brak ciążenia w d anej
chwili.
Wspomnę
tu jeszcze wrażenia z pierwszej godziny lotu
z Wiednia do Polski o zachodzie słońca. Po zapadnięciu ostatn;ego rąbka tarczy słonecznej poza profil Ziemi, obserwowałc·m rozświetloną jasną atmosferę ziemską i niemal zupełnie
czarną powierzchnię naszej planety, rzucającej na siebie samą
zupełnie czarny cień. Przypuszczam na tej podstawie, że w czasie bezchmurnych dni terminator ziemski jest wyraźnie zdefiniowany.
WLOlJZIMIERZ ZONN -

Warszawa

O TEMPERATURZE
W ZASTOSOWANIU DO ZAGADNIEŃ
ASTROFIZYCZNYCH
Wśród różnych pojęc,
świat zjawisk fizycznych, są

przy pomocy których opisujemy
takie, które dość łatwo sobie przyswajamy, przynajmniej w sposób intuicyjny. Do nich należą
zapewne pojęcia masy, siły, ciężaru, długości i wiele innych
pojęć, które w istocie nie są proste, jednak ich przyswojenie
i operowanie nimi w prostych zagadnieniach fizyki i astronomii zazwyczaj nie sprawia nam wiele kłopotu. Są jednak
poj~cia najwyraźniej kłopotliwe, z którymi może należałoby
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poczeka<:, zanim by się je wprowadziło "w obieg", gdyby nie
wyraźna potrzeba życiowa w tym kierunku. Jednym z takich
właśnie pojęć jest t e m per a t u r a, z którą stykamy się bardzo wcześnie - jeszcze w szkole podstawowej - i która już
wtedy sprawia nam wiele kłopotów. Jednym z nich jest niemożliwość jakiegoś rozsądnego zdefiniowania tego pojęcia.
Mówi się, że to jest wielkość określająca s t a n cieplny
ciała. Pojęcie stanu jest w tym przypadku zbyt trudne, aby
je uczniowie należycie zrozumieli. Zbyt wiele innych paramelrów określających stan ciała definiuje się w inny zupełnie
sposób, bardziej zrozumiały i mniej ogólnikowy. Potem mamy kłopot z jednostką temperatury, której w żaden sposób
nie można (na poziomie szkoły) wyrazić w układzie centymetr- gram- sekunda, wtedy gdy wszystkie inne wielkości fizyczne wykładane w szkole dają się wyrazić w tym układzie ..
Dzileje się tak między innymi i dlatego, że pojęcie temperatury jest, w odróżnieniu od wszystkich innych pojęć szkolnych, pojęciem statystycznym. Istotnie temperatura, jak wiemy, jest proporcjonalna do średni ej energii kinetycznej
ruchu cząsteczek, z których składa się dane ciało. Inny rot
słowy:

mv 3
T = A-2
'~dzie m jest to masa cząsteczki, v jej prędkości, A - współ 
czynnik proporcjonalności równy 0,48 10 10 stopień/ erg. Temperatura T jest tu wyrażona oczywiście w skali bezwzględnej.
Kreska u góry oznacza, ze bierzemy tu wartość średnią .
Przede wszystkim musimy tu zastrzec, że wzór nasz jest
słuszny tylko wtedy, gdy ruch cząsteczek nie jest uporząd
kowany, lecz zbliżony do ruchu chaotycznego. Znaczy to , że
w ruchu cząsteczek nie ma żadnego uprzywilejowanego kierunku. Dlatego też temperatura gazu przewożonego wewnątrz:
bardzo szybkiego samolotu bynajmniej wskutek tego nie wMasta, mimo że prędkość ruchu cząsteczek gazu wzrasta o p rę dkość samolotu. Ten dodatkowy czynnik dodaje do prędkości
cząsteczek prędkość wyraźnie "uporządkowaną", bo skierowaną w jedną stronę i jednakową dla wszystkich cząsteczek.
Zatrzymajmy się na chwilę przy tym tak ważnym sło wi e
. ,średnia" energia kinetyczna ruchu cząsteczek. Wielkość ta
t1ie zawsze posiada określony sens fizyczny. Aby wyjaśnić
to pr.zeniesiemy się na chwilę w dziedzinę spraw, gdzie poję-
cia statystyczne są nam znacznie bliższe . Weźmy dla przykładu
sprawę średniego miesięcznego dochodu mieszkańca jakiegoś
kraju - wielkości, która w pewnych warunkach odzwiercia-
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dla nam tak zwaną stopę życiową ludności danego kraju;
wtedy mianowicie, gdy ci mieszkańcy stanowią pod względem
ekonomicznym grupę jednolitą. Jeśli jednak tak nie jest,
wspomniana wartość średnia n i e będzie nam tego odzwierciadlała. Tak na przykład w dawnych Indiach mieliśmy wyraźny podział ludności na dwie grupy ekonomiczne : bardzo
zamożni maharadżowie i bardzo biedni pariasi. W tym przypadku wartość średnia dochodu miesięcznego mieszkańca Indii
mogła być dość wysoka dzięki niewspółmiernie duiym dochodom bardzo szczupłej grupy ludzi. Tymczasem jak wiemy
stopa życiowa przeciętnego mieszkańca Indii była jedną z najniższych w całym świecie.
Dopóki robimy doświadczenia w laboratoriach, mamy zawsze do czynienia z gazami o stosunkowo dużych gęstościach.
W gazach tych odbywają się nieustannie zderzenia się czą
steczek i to sprawia, że pod względem energii kinetycznej w takim gazie nie ma maharadżów i pariasów. W gazach tych
występuje to, co fizycy nazywają ekwipartycją energii: nieustanne zderzenia wyrównują energie kinetyczne poszczególnych cząsteczek, dlatego też mamy w tym przypadku do
czynienia z grupą cząsteczek, o której śmiało można rzec, że
jest grupą jednorodną.
Zupełnie inaczej przedstawia się cała sprawa w "laboratoriach" kosmicznych. Tutaj często mamy do czynienia z sytuacjami podobnymi do stanu rzeczy w dawnych Indiach, kiedy
to cząstki znajdujące się w jednym, małym obszarze przestrzeni dzielą się najwyraźniej na dwie, czasami na trzy grupy
różniące się znacznie pod względem swojej temperatury. Taki
stan rzeczy dość rzadko występuje w gwtiazdach dlatego, że
gwiazdy są zbiorowiskami gazów o dość du~ej gęstości. Często
natomiast mamy taki stan rzeczy w materii międzygwiazdowej
i dlatego ten obiekt wybierzemy jako ilustrację możliwości
występowania różnych temperatur w jednym obszarze.
Przyjmijmy, zgodnie z rzeczywistym stanem rzeczy, że
materia międzygwiazdowa składa się z drobnych ciał stałych
(składowa pyłowa) i z gazów o znacznym rozrzedzeniu.
Stan cieplny pyłu zależy prawie wyłącznie od otrzymywanego przez poszczególne "pyłki" promieniowania dalekich czy
bliskich gwiazd. Zachowują się one podobnie do ciał doskonale czarnych; to znaczy pochłaniają i wypromieniowają pochłonięte promieniowanie niemal że natychmiast po pochło
nięciu; proces ten warunkuje temperaturę składowej pyłowej.
N a podstawie praw promieniowania ciał doskonale czarnych
można obliczyć, że przeciętna temperatura składowej pyłowej
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materii międzygwiazdowej wynosić powmna około 3 stopnie
(w skali bezwzględnej). Fakt, że pyłki te znajdują się razem
z gazem o bardzo wysokiej (jak zaraz zobaczymy) temperaturze nie ma praktycznie biorąc żadnego znaczenia; zderzenia
bowiem cząsteczek gazu lub wolnych elektronów z ciałami stanowiącymi bryłki pyłu są tutaj niezmiernie rzadkie; zderzenia
tl! wywołują duży przyrost temperatury ciała stałego w nieskończenie m a ł y m obszarze, który natychmiast stygnie.
W całej bryłce ciała stałego te rzadkie zderzenia rue odgrywają żadnej roli i wobec tego n i e wywołują wzrostu jego
temperatury.
,
Rozpatrzmy teraz gaz, który stanowi drugą składową materii m1ędzygwiazdowej. Otóż jeśli gaz ów znajduje się w są
siedztwie gwiazdy, która wysyła dużo promieruowania nadfioletowego, fotony tego promieniowania (o dużej energii) będą
wywoływały proces jonizacji gazu. Wytrącone przy tym przez
fctony elektrony będą miały duże prędkości, zwłaszcza jeśli
padające fotony będą miały energię znaczme większą niż energia jonizacji danego gazu.
Powstaną w ten ~posób bardzo szybkie elektrony i ich
temperatura będzie niewątpliwie bardzo wysoka, zależna n i e
od natężenia promir>niowania nadfioletowego (a więc nie od
odległości gwiazdy oświetlającej) , lecz wyłącznle od długości
fali promieniowama otrzymywanego od gwiazdy.
Elektrony te zderzając się z cząsteczkami gazu lub jonami
sprawią, że cały gaz będzie miał temperaturę wysoką, różniącą
się od temperatury pyłu o kilka lub kilkadziesiąt tysięcy
s1opni. Gaz będzie więc spełniał rolę maharadży, wtedy gdy
p ,vł bcdzie p:1riasem w matPrii międzygwiazdowe;.
Różnice temperatury pomiędzy gazem i pyłem mogłyby
sięgać zawrotnych zupełnie liczb, gdyby nie pewien mechanizm "ostudzający", który działa w każdym niemal zbiorowisku gazu międzygwiazdowego.
Otóż elektrony dość powolne zderzają się z atomami gazu,
lub jonami w sposób, który nazywamy zderzeniami elastycznymi. Znaczy to, że przy zderzeniu suma energii kinetycznej
obu zderzających ciał pozostaje niezmienna, zmienia się jedvnie podział tych energii między ciałami. Elastycznymi s~
te zderzenia dlatego, że nie są one w s t a n i e wywołać
w atomie przeskoku elektronu na którąś z wyższych orbit
czyli wzbudzić atomu. Z chwilą jednak zwiększania się pręd
kości swobodnych elektronów zderzenia stają się nieelastyczne.
be część energii zderzeń zużywa się właśnie na pobudzenie
· tomów (lub jonów). Następuje wtedy świecenie gazu, przy
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jednoczesnym wstrzymaniu dalszego wzrostu temperatury.
Gny, w których energia pobudzenia jest na ogół duża (takimi
gazami są przede wszystkim hel i wodór) pozwalają na w.v stępowanie dość wysokich temperatur, ponieważ nawet przy
dużych prękośdach elektronów energii ich n i e wystarcza
na pobudzenie atomów. Zderzenia nawet szybkich elektronów
z atomami są tam zderzeniami elastycznymi. Można obliczyć,
że w chmurze wodorowej temperatura nie może być wyższa
niż kil!_{adziesiąt tysięcy stopni.
Domieszka jednak gazów, których energia pobudzenia jest
niska, może znacznie obniżyć ów kres górny temperatury
Inne niż wodór i hel gazy będą zużywały część energii zderzeń
na wzbudzenia przy znacznie mniejszych już prędkościach
elektronów i obecność tych gazów w mgławicy nie dopuści do
dużego wzrostu temperatury. Energia otrzymywana od gwiazd
będzie się tam niemal całkowicie zużywała na wywołanie
świec enia gazu, nie zaś na wzrost temperatury. Oto dlaczego
w pobliżu gwiazd o silnym promieniowaniu krótkofalowym
temperatura materii międzygwiazdowej nie sięga wyżej
lO

Tak się przedstawia temperatura gazu zjonizowanego,
wi(,C tego, co astronomowie nazywają obszarami H-II, zakładając, że wodór jest głównym składnikiem materii między
gwiazdowej, na co zresztą wskazują wyniki wielu obserwacji.
Jeśli
chmura materii międzygwiazdowej znajduje się
w obszarze promieniowania gwiazd o niskich temperaturach,
które emitują bardzo niewiele promieniowania nadfioletowego,
wodór się nie jonizuje i wobec tego wolne elektrony występują
tam w ilości bardzo nieznacznej i mają małe prędkości.
Prawdopodobnie w takim · obłoku działają inne przyczyny podnoszące temperaturę gazu, może promieniowanie kosmiczne,
które przeci e ż również jonizuje gaz; może działanie pewnych
zaburzeń magnetycznych. Tak czy inaczej temperatura obszarów gazu niezjonizowanego, zwanych obszarami H-I jest tylko
nieznacznie wyższa od temperatury pyłu w tym obszarze.
Z pomiarów natęż e nia linii emisyjnej wodoru o długości fali
21 cm (obserwowanej na drodze radiowej) wnioskujemy, że
w obszarach H-I panuje temperatura rzędu 50°; temperatura
za ś czE}ci s t a ł y ch (pyłu) jest rzt.du kilku stopni , tak jak w poprzednim przypadku.
Wyst ę powanie r ó ż n y c h temperatur w jednym obszarze
nie ogranicza się wyłącznie do materii międzygwiazdowej.
Prawdopodobnie w zewnętrznych warstwach atmosfer gwiazd
moż e na st1 : pować podobny stan rzeczy; wtedy gdy na cząstki
::t
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naelektryzowane działają np. zmienne pola magnetyczne wywołujące szybki ruch tych cząstek. Pole to nie działa wcale
na cząstki neutralne i dlatego temperatura ich może się znacznie różnić od temperatury cząstek naelektryzowanych. Taki
stan rzeczy występuje prawdopodobnie również i na Słońcu,
jakkolwiek nie mamy jeszcze pewności co do tego. Nie bę
dziemy tym się szczegółowo zajmowali dlatego, że w tym
artykule chodziło nam jedynie o zilustrowanie możliwości
występowania wielu temperatur w jednym obszarze i ostrzeżenie czytelnika, by w każdym przypadku, gdy myśli lub
dowiaduje się o temperaturze jakiegoś ośrodka, dobrze się z:astanowił, jaki sens fizyczny należy tej temperaturze przypiiać i do jakiego rodzaju substancji ta liczba się odnosi.
KONRAD RUDNICKI -

t

Warszawa

O STUDIACH ASTRONOMICZNYCH

Na wszystkich wydziałach wyższych uczelni zdarzają się
pomyłki prowadzące często nawet do poważnych z~wodów
życiowych. Jedni kończą zaczęte z zapałem studia pełni rozczarowania, inni rzucają je stwierdziwszy pomyłke i obierają
inny, właściwszy kierunek. Astronomia należy do kierunku
studiów, gdzie pomyłki są specjalnie liczne. Ze studentów
przyjętych na pierwszy rok uniwersyteckich studiów astronomicznych, kończy je często zaledwie 20 Ofo, reszta przenosi się
na fizykę, matematykę lub inne, odleglejsze specjalności.
Przeciwnie, wielu obecnych zawodowych astronomów to ludzie, którzy przenieśli się na astronomię po wielu latach studiów matematyki, geodezji czy nawet filozofii ścisłej. Często
dopiero przypadkowe zetknięcie z zajęciami astronomicznymi
decydowało o wyborze tego właśnie zawodu.
Na przyjaciół dobieramy na ogół nie osoby naimądrzejsze,
ani najprzystojniejsze, ale te, z którymi najłatwiej nam się
z:żyć i z nimi przebywać. Podobnie w wyborze zawodu decyduje najczęściej nie przedmiot studiów, ale przede wszystkim
ich bieg i warunki póżniejszej pracy.
O samym przedmiocie astronomii była mowa w artykule
r: poprzedniego numeru "Uranii". Teraz zajmijmy się przebiegiem uniwersyteckich studiów astronomicznych 1 .
Pierwszym rozczarowaniem, jakie przeżywają przyjęci na
1
W astronomii można się specjalizować równ'eż na wydziale geo4.ezji politechniki (tylko w Warszawie). Są to studia z zakresu astroaomii praktycznej.
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astronomię, jest prawie całkowity brak przedmiotów astronomicznych na I roku studiów. Pierwszy rok, to przede wszystkim forsowne zdobywanie podstaw matematyki i fizyki.
Z astronomii jest tylko jeden niewielki przedmiot "astronomia
ogólna", i to dopiero w drugim semetrze. Składa się na nią
w zasadzie powtórzenie wiadomości astronomicznych z ostatniej klasy licealnej w nieco tylko ściślejszym ujęciu i bardziej
obszerne. Tak więc na pierws~ym roku student ma możność
poznania uroku matematyki i fizyki- nie widzi uroków astronomii. Po nauce początków algebry i geometrii w liceum,
która dawała tylko słaby odblask powabów prawdziwej matematyki, student spotyka się tutaj od razu z jej prostymi
wprawdzie, ale urzekającymi zagadnieniami. Przeżywają to
silnie zwłaszcza ci, których na astronomię przyciągnęło zamiłowanie do karkołomnej gimnastyki myślowej, do wszelkiego
rodzaju rozważań nad krzywizną przestrzeni i czwartym wymiarem. Ci już na pierwszym roku studiów mogą się przekonać, że możliwość wyżycia w tej dziedzinie· daje nie astronomia, ani fizyka, ale właśnie matematyka. Przenoszą się
więc na matematykę. Po pierwszym roku odpadają też inni,
których przyciągnęła opisowa strona astronomii, opowiadania
<l Marsie, Księżycu, podróżach międzyplanetarnych, ale których przerażają skomplikowane i abstrakcyjne prawa matematyczne i fizyczne. jakie trzeba poznać zanim można przystąpić do właściwych zagadnień astronomii.
Ci po prostu
uznają studia za zbyt trudne lub nudne i przenoszą się na wydziały łatwiejsze lub bardziej konkretne.
Drugi rok studiów jest przeznaczony na dalsze zdobywanie
wiedzy matematycznej i fizycznej. Jedynym przedmiotem
astronomicznym jest w tym czasie "astronomia sferyczna
i praktyczna", przedmiot trudny i mało efektowny. Rozpatruje się tutaj sferę niebieską i obserwowane na niej ruchy
ciał niebieskich. Elementarna, lecz skomplikowana szata matematyczna, długie wzory i przekształcenia trygonometryczne,
zbyt banalne, aby mogły być porywające same dla siebie,
a zarazem wystarczająco trudne, trochę ćwiczeń z instrumentami pomiarowymi, też raczej trudnych niż ciekawych, zniechęca do reszty marzycieli i przekonuje, że astronomia to nie
spacer od jednego olśnienia do drugiego.
Ci, którzy nie zrażą się astronomią sferyczną, spotkaia się
na trzecim roku studiów z pierwszymi przedmiotami bardziej
interesującymi: są to "metody opracowywania obserwacji"
i "astrofizyka obserwacyjna". Pierwszy przedmiot wbrew nie-
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ciekawej nazwie dostarcza wiele materiału do samodzielnych
rozwazan, a drugi wprowadza w aktualne zagadnienia astrofizyki. Po trzecim roku student czuje się już trochę astronomem.
W tym czasie dużą pokusę do zmiany kierunku studiów
stwarzają ciekawe wykłady fizyczne.
Dopiero rok czwarty przynosi właściwe podstawy astronomii w postaci trzech obszernych i trudnych, ale za to ciekawych przedmiotów. Pierwszym z nich jest "mechanika nieba".
Mamy tu teorię ruchu planet, wyznaczanie ich orbit, oraz ra··
chunek perturbacji - jedno z najbardziej skomplikowanych
teoretycznie i rachunkowo zagadnień astronomii. Drugi przedmiot to "astrofizyka teoretyczna", a więc przede wszystkim
sprawy budowy gwiazd i przemian energetycznych zachodzą
cych w nich. Do tego dochodzi ,.astronomia gwiazdowa" wiedza o rozmieszczeniu przestrzennym i ruchach gwiazd ,
mgławic i galaktyk, słowem to, co w popularnych książecz
kach nazywa się "budową wszechświata". Na tym roku studiów student słucha też specjalnych wykładów monograficznych poświc;conych jakiemuś szczególniejszemu zagadnieniu
(do wyboru) oraz zaczyna brać udział w seminariach i referować

w

bieżącą

literaturę

naukową.

Wciąga

się

też

pomału

pracę

uniwersyteckiego obserwatorium.
Wreszcie w piątym roku student dostaje jakieś drobne ale
samodzielne zadanie do wykonania. Jest to jego praca magisterska, w której musi się wykazać umiejętnością poważnej
pracy naukowej. Praca magisterska z :oakresu astronomii, to
nie referat napisany na podstawie przeczytanych książek, ale
własne obserwacje, rachunki
lub rozwiązanie zagadnienia
teoretycznego. Astronomiczne prace magisterskie najczęściej
są ogłaszane drukiem, lepsze nawet w pismach międzynaro
dowych. Oprócz pracy magisterskiej student bierze aktywny
udział w seminariach i słucha dalszych wykładów monograficznych. Wreszcie, gdy dostanie dyplom magistra, posiada
już tyle wiedzy, że zdaje sobie sprawę, jak mało wie w porównaniu do tego, co powinien by wiedzieć i - jeśli chce zostać
prawdziwym naukowcem - rozpoczyna teraz gruntowne, samod:oielne studia astronomiczne.
Możliwości uzyskania pracy po ukończeniu studiów są dość
szerokie. Mamy obecnie w Polsce łącznie z mniejszymi placówkami i filiami 11 naukowych obserwatoriów astronomicznych, toteż dla kogoś naprawdę zdolnego nie może zabraknąć
miejsca w jednej z instytucji naukowych. Poza tym astrono-
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mów poszukują jako wykładowców wyższe uczelnie pedagogiczne, morskie, wojskowe, potrzeba astronomów do pracy
w wydawnictwach naukowych i popularnonaukowych, dobrze
by też było, gdyby niektórzy astronomowie zechcieli pracować w szkolnictwie 1 •
W chwili obecnej "popyt" na astronomów znacznie przewyższa "podaż". Nowopowstałe Ludowe Obserwatorium i Planetarium na Sląsku rozpaczliwie poszukiwało astronomówfachowców do pracy. Kłopoty ze znalezieniem personelu mają
nowopowstałe placówki obserwacyjne. Nawet Obserwatorium
Uniwersytetu Jagiellońskiego niedawno poszukiwało kogoś na
obsadzenie wolnej asystentury. Oczywiście astronomów przybywa. Co rok polskie uniwersytety wypuszczają po kilku magistrów. Biorąc jednak pod uwagę rozwój placówek, powstawanie nowych, a wreszcie nowe kierunki pracy (choćby astronautyka!), wydaje się, że nie prędko astronom w Polsce będzie
miał kłopot ze znalezieniem pracy.
Pozostaje jeszcze jedna kwestia. Spotykamy często mło
dych ludzi, którzy lub1ą nie tylko słuchać o astronomii, ale
również obserwować. Czytują z zapałem "Poradnik Obserwatora" w "Uranii", konstruują sami. proste przyrządy astronomiczne, obserwują gwiazdy zmienne lub plamy na Słońcu.
chcą odkryć nową kometę lub gwiazdę nową, słowem, chcą
być astronomami, a jednocześnie mają wstręt do trygonometrycznych przekształceń i te/orii błędów obserwacji. Nic
chciałbym, żeby moje artykuły zraziły ich do pracy astronomicznej. Pisałem o pracy zawodowego astronoma i o studiach
przygotowujących do tego zawodu. Może się na nie zdecydować tylko ten, kto ma silne zainteresowania przedmiotem i odpowiednie walory psychiczne. Ale astronom to nie tylko zawodowiec. W całym świecie oprócz fachowców pracują z pożyt
kiem i wyręczag swych kolegów w licznych zagadnieniach
astronomowie-miłośnicy.
Można być
astronomem, pracując
zawodowo jako prawnik, rolnik, artysta, tokarz, czy urzędnik.
Studia i dyplom nie są tu koniecznym warunkiem do pożytecz
nej pracy naukowej. Każdy, kto dokonując własnych obserwacji nieba dał choćby najmniejszy przyczynek do ogólnej wiedzy o niebie, ma prawo do tyt1,1łu astronoma.
1

astronomii może oprócz astronomii nauczać w szkole
fizyki i matematyki, zawód nauczyciela jest jednak na
przez astronomów omijany.
Magister

średniej również
o~ół
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EUGENIUSZ RYBKA -

Wrocław

Z obrad konferencji astronomicznej w

Pułkowie

23-25 sierpnia 1956 r _

Konferencja w Pułkowie w dniach 23-25 sierpnia 1956 r. dotyczyŁa
niektórych aktualnych zagadnień astronomii gwiazdowej, czyli tych
problemów, które wiążą się z dokładnym wyznaczaniem pozycji gwiazd.
Jedno z naczelnych miejsc zajmuje tu katalog słabych gwiazd, dyskusja
J:;rzeto na konferencji często wiązała się z tym problemem. W szczególności blisko wiązał się z zagadnieniem katalogu słabych gwiazd referat
prof. A N. D ej c z a z Obserwatorium Pułkowskiego dotyczący fotograficznych wyznaczeń położeń galaktyk w związku z zadaniami katalogu słabych gwiazd. Pozycje bowiem katalogu słabych gwiazd w ostai.ecznym wyniku będą nawiązywane do położeń odległych galaktyk,
należy prz.eto dobrać odpowiednie do tego celu galaktyki i opracować:
metody pomiarów położeń ich na kliszach. Prace wykonywane w Puł
kowie, Moskwie i Goło·sjejewi·e (Główne Obserwatorium Ukraińskiej:
Akademii w pobliżu Kijowa) wykazały dostateczną dokładność pomiarów, które pozwolą uzyskać ruchy własne gwiazd z błędem średnim
nie większym od 0,"003. Flanowane są obserwacje w trzystu polach
nieba zawierających galaktyki i w czterystu polach z fundamentalnymi gwiazdami katalogu. Każde z tych pól będzie fotografowane przeciętnie w trzech obs·erwatoriach. W wyniku tej pracy w ciągu 30 lat
uzyska się bardzo cenny materiał dla badań ogólnych prawidłowości
w ruchach gwiazd aż do 17-ej wielkości fotograficznej. Z referatem
JJejcza wiązał się referat prof. E. .J. B u g o sławski ej z Instytutu
Szternberga w Moskwie o · właściwościach nowego szerokokątneg~
Dstrografu astrometrycznego, ustawionego w Obserwatorium Moskiewskim na Wzgórzach Leninowskich. Astrograf z obiektywem 23 cm
i ogniskową 230 cm wykonany został w całości w Związku Radzieckim.
Z dużym zainteresowaniem wysłuchano na konferencji referatu prof.
L i H e n a z obserwatorium Zó- Se pod Szanghajem. Referat obok
wiadomości dotyczących obserwacji z astrometrii fotograficznej w obserwatorium Zó- Se zawierał jeszcze wiadomości o wyposażeniu instrumentalnym i stanie prac w
tym obserwatorium. Obserwatorium
w Zo- Se leży w odległości 50 km od Szanghaju. Ma podwójny astrog raf o średnicy · obiektywu 40 cm i ogniskowej 7 m, spektroheliograf
i mały 10 cm teleskop. Zamierzona jest budowa w południowych Chit•ach wielkiego obserwatorium wyposa:l.onego w wielkie instrumenty.
W drugim dniu obrad M. S . Z w i er i e w, wicedyrektor Obserwatorium Pułkowskiego, przedstawił najistotniejsze zagadnienia astro. metrii południkowej, które należy rozwiązać w najbliższej przyszłości.
Wspominał
on o obserwacjach absolutnych, które są wykonywane
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w Waszyngtonie, Capetown, Pułkowie i Nikołajewie, o wznowieniu ich
w obserwatorium Greenwichskim w Herstmonceux Castle i mających
siE; niebawem rozpocząć ob~erwacjach absolutnych we Wrocławiu. Mówił dalej o obserwacjach Słońca, Księżyca i wielkich planet, wyzna czaniu współrzędnych wszystkich jasnych gwiazd oraz wybranych
gwiazd słabych; tych ostatnich dla celów astrograficznych. Ze szczególnym naciskiem podkreślił potrzebę rozszerzenia obserwacji na połu
dnfowe niebo. Tegoż dnia były wygłoszone trzy referaty przez astronomów spoza Związku Radzieckiego. Odczytany był referat prof. G.
D i m itr e s c u o wyznaczaniu położeń 645 gwiazd kołem południkowym
Obserwatorium w Bukareszcie, a następnie był wygłoszony przez autora
niniejszej notatki referat o wrocławskich katalogach rektascensji i deklinacji gwiazd w układzie FK3. Astronom jugosłowiański prof.
Z. B rk i c z obserwatorium w Belgradzie mówił o trudnościach zwią
zanych z uruchomieniem posiadanych od dawna przez Obserwatorium
Belgradzkie dużych instrumentów astrometrycznych, jak duże kolo
południkowe o średnicy obiektywu 190 mm, wielkie koło wertykalne
i instrument przejściowy tych samych rozmiarów. Stanowi to kompletne wyposażenie dla nowoczesnych absolutnych i względnych obserwacji południkowych od lat z powodu trudności finansowych nie uruchomionych.
Trze<:i dzień konferencji był poświęcony bardziej specjalnym zagadnieniom. Na czoło wybijały się zagadnienia związanne ze stosowaniem
metod fotoelektrycznych w astrometrii południkowej. Najważniejszy
referat tego rodzaju wygłosił prof. N. N. Pawłow z Obserwatorium
Pułkowskiego na temat stanu współczesnego i perspektyw rozwojowych
metod fotoelektrycznych obserwacji astrometrycznych. W Związku Ra dzieckim już w trzech obserwatoriach w Pułkowie, Moskwie i Leningradzie służba dokładnego czasu jest oparta na obserwacjach wykonywanych za pomocą instrumentów przejściowych zaopatrzonych w apara turę do fotoelektrycznej rejestracji przejść gwiazd. W Pułkowie obliczono, że obserwacje metodą fotoelektryczną przejść przez południk
10 gwiazd dają poprawkę zegara z błędem prawdopodobnym zaledwie
± 0•.0023. Pawłow słusznie sądzi , że przyszłość astrometrii leży w pel
nej automatyzacji całego procesu obserwacyjnego, Z referatem tym
wiązał się komunikat P. M. A f a n a s je w ej o katalogu rektascensj1
gwiazd obserwowanych w Pułkowie metodą fO'teoelektryczną. Dokład
ność uzyskana okazała się znacznie większa od dokładności uzyskiwanej metodami wizualnymi. Bardzo interesujący pomysł odczytywania
kół podzielonych przy zastosowaniu komórek fotoelektrycznych przedstawił prof. J u l i u s D i ck z Babelsbergu. Konferencję zakończył refe rat D. D. P o łoże n c e w a o zbiorczym katalogu słabych gwiazd opartym na 13 katalogach z 9 obserwatoriów, w tym dwóch katalogach
w r ocławskich.
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Krótkie to wyUczenie tematyki poruszanej na konferencji ma na
relu przedstawienie najistotniejszych zagadnień nowoczesnej astrometrii. Najstarsza ta dziedzina astronomii obserwacyjnej przeżywa teraz
renesans w swym rozwoju. Swiadczy o tym ożywienie działalności
obserwacyjnej w wielu obserwatoriach świata, w szczególności liczny
udział obserwatoriów w różnych krajach nad realizacją katalogu sła
bych gwiazd. Należy tu wspomnieć o bardzo cennych pracach wykonywanych w obserwatoriach amerykańskich , w szczególności w Waszyngtonie, o pracach nad nowymi metodami obserwacyjnymi, tak skutecznie przeprowadzanymi w Obserwatorium Pułkowskim i o wielu
iunych ważnych wynikach pracy astrometrystów. Zagadnienie nowoczesnej astronomii gwiazdowej , w szczególności poznanie ruchów systematycznych gwiazd, dadzą się pomyślnie rozwiązać, gdy zostaną usunięte błędy systematyczne obciążające jeszcze położ enia gwiazd i ich
ruchy własne, gdy zostanie znacznie podniesiona dokładność wyznaczania wielkości. Może to być wykonane tylko przy pomocy obserwacji
a strometrycznych, w szczególności południkowych, a więc od astrometrystów oczekuje się wyników, które mieć będą podstiłwowe znaczenie
dla dalszego rozwoju badań o budowie wsze : hświata. Dokonujący
s i ę postęp technkzny sprawia, że metody obserwacyjne stają się coraz
dokładniejsze, poza tym projektowane są instrumenty nowego typu,
or.Jarte na innych zasadach niż ~: tosowane jeszcze powszechnie koła
południkowe, znane od przeszło 100 lat. Najistotniejszym wszakże czynnikiem postępu w tej dziedzinie staje się pogłębiająca się stale współ
praca międzynarodowa ogarniająca coraz więcej obserwatoriów z róż
n ych krajów we wszystkich częściach Ziemi.

Nowa kometa
Dn. 7. XI. 1956 w obserwatorium w Uccle (Belgia) wykryto za pofotografii nową kometę . Był to obiekt 10 wielkości gwiazdowej,
mglisty, z jądrem, bez warkocza, poruszający się na południowy zarhód na tle gwiazd Trójkąta. Według tymczasowych obliczeń
M . P. C a n.d y kometa zdąża do swego przysłonecznego punktu, który
przekroczy 7. II. 1957 w odległości 0,72 jednostek astronomicznych od
Słońca. Do końca roku i z początkiem roku przyszłego będzie się zbliżać nie tylko do Słońca, ale i do Ziemi, wskutek czego warunki j ej
widzialności będą coraz lepsze. Przewidywane jasności widome są:
13 . XII 56 - 81114, 23. XII - 7~'7, 2. I 1957 - 6'!'9. Będzie to więc
obiekt dostępny dla lornetek i może nawet dla gołego oka. Przyświe
ca ć będzie dogodnie wieczorami na zachodnim niebie. Ruch jej pozorny prowadzi po linii równoległej do ekliptyki od Trójkąta ku Ryb om. W pierwszych dniach stycznia kometa przekroczy równik niemocą

Mała

rakieta jonosferyczna przed startem

napędem płyn
wieży montażowej

W1eJ..ka raJneta "Viking" z

nym w

Uczestnicy wycieczki PTMA do Czechosłowacji nad Jeziorem Szczyrbskim w CzeSikich Tatrach

Obserwatorium Ludowe w

Vala~ske

Mezi:fici.

Budowa nowego Obserwatorium Ludowego w

Prościejawie

Pod 7,5-metrowym radioteleskopem Obserwatorium Astronomicznego
Czeskosłowackiej Akademii Nauk w Ondrzejowie

...

~-

pierwszą nagrodą
kołaja Kopernika w

Nagrodzony

projekt Planetarium 1 Ludowego Obserwatortum AstronumH.: Zll~;;gu 1m. MiWarszawie wykonany przez inż. Ja n o wskich z Krakowa
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e.,

bieski. Ruch komety po orbic~est zgodny z kierunkiem ruchu planet. Płaszczyzna jej drogi jest nachylona pod kątem ~ do ekliptyki.
Nazwa komety: Ar e n d-R o l a n d (1956 h).
J. G.
Międzynarodowy

Rok Geofizyczny

W dniach od 20-25 sierpnia 1956 r. odbyła się w Moskwie regionalna konferencja państw wschodniej Europy biorących udział w pracach MRG, z udziałem Bułgarii, Czechosłowacji, Jugosławii, NRD, Polski,
Rumunii, Węgier, ZSSR, a także przedstawicieli Chin Ludowych
i Mongolii. Celem tej konferencji było omówienie bieżących zagadnień
związanych z przygotowaniami do badań w Międzynarodowym Roku
Geofizycznym.
Jak wynika z załączonego do protokołu z tej konferencji wykazu
udziału różnych krajów w badaniach MRG ZSSR bierze udział we
wszystkich dziedzinach badań MRG (meteorologia, geomagnetyzm, zorze
po!ar1ne, jonosfera, aktywność Słm'lca, promienie kosmiczne, długość
i szerokość geograficzna, glacjologia, oceanografia, badania przy użyciu
rakiet, sejsmologia i grawimetria), Polska we wszystl<ich grupach badań z wyjątkiem badań przy użyciu rakiet. Wszystkie z wymienionych
tu krajów biorą udział w pracach meteorologicznych, sejsmologicznych
geomagnetycznych (z wyjątkiem Mongolii).
AS
Obrady historyków astronomii w Toruniu
Dnia 12 listopada br. obradował w grodzie Kopernika Zespół Historii
Astronomii Polskiej PAN-u.
Pod. przewodnictwem prof. F.ugeniusza Ryb ki prowadzono obrady
nad planem mającej powstać (do roku 1960) ogólnej historii astronomii
polskiej od czasów najdawniejszych po rok 1945. Potem prof. Włady
sław D z i e w u l ski przedstawił swoją pracę opisującą dzieje nowego
obserwatorium w Wilnie, a prof. E. Rybka streścił referat o historii
obserwatorium uniwersyteckiego we Lwowie.
W sprawie projektowanego albumu historii astronomii polskiej postanowiono zwołać zebranie grona jego wykonawców i na nim opracować ostateczny projekt qlbumu, który na pewno stanie się pierwszorzędną propagandą dziejów polskiej astronomii, tak na użytek wewnętrzny jak i dla zagranicy. Wzorem dla tego wydawnictwa jest czechosłowa::ki album pt. .. Astronomie v (•eskoslovensku od dob nejstari;"iich do dne;ika".
Pg.
Akademia ku czci prof. Tadeusza Banachiewicza
W drugą rocznicę śmierci prof. T. B a n a c h i e w i c z a, tj. dnia
17 listopada 1956 r., urządził Uniwersytet Jagielloński uroczystą akademię.
Rektor UJ, prof. dr J. Gr o d z i ń ski, otwierając akademię podniósł za-
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sługi Zmarłęgo jako profesora UJ i kolegi, podkreślając, że cieszył się On
na Wydziale dużym zaufaniem, dzięki czemu we wszystkich ważniejszych
sprawach dotyczących Uniwersytetu zwracano się do niego o poradę.
Następnie przedstawiciel Uniwersytetu Poznańskiego, prof. dr Józef
W i t k o w ski, w wyczerpującym referacie przedstawił zasługi Zmarłego jako astronoma, matematyka i geodoty. Prof. dr T. M a re h l e ws k i w kilku słowach oddał hołd Zmarłemu w imieniu Polskiej Akademii Nauk. Na zakończenie prof. dr Karol Kozi e ł omówił działal
ność Banachiewicza jako pedagoga, który stworzył w Krakowie własną
szkołę naukową. Z zagranicznych uczonych, którzy kilkakrotnie przyjeżdżali do Krakowa, by w konferencjach z Banachiewiczem rozszerzyć
swoje wiadomości, wymienić należy trzy nazwiska: prof. Ar e n d a
z Brukseli, prof. H. S rn i l e y a z USA oraz K. B t e i n s a z Rygi.
Niestety przedwczesna śmierć nie pozwoliła skończyć Banachiewiczowi
jeszcze jednego ważnego przedsięwzięcia: zbudowania na Forcie Skala
za krakowskimi Bielanami nowoczesnej Stacji Astronomicznej. Sprawę
tej budowy podjęli uczniowie Zmarłego i równocześnie z ustawianiem
narzędzi postępuje dokumentacja nowej placówki naukowej, która nosić będzie imię Banachiewicza.
Po akademii ogromną ilość wieńców, przesłanych przez Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Poznański, Obserwatorium Astronomiczne
i uczniów, Folitechnikę Krakowską, Polską Akademię Nauk itd. złożyli
uczniowie i młodzież u sarkofagu w krypcie mężów zasłużonych na Skałce,
gdzie spoczęły doczesne szczątki Tadeusza Banachiewicza.
Pg.

Sesja Komitetu Historii Nauk PAN pOsWlęcona pamięci
Jana Sniadeckiego w 200-lecie jego urodzin
W dniach 20 i 21 listopada 1956 odbyła się w Krakowie, w odnagmachu Collegium Maius, sesja poświęcona twórcy Obserwatorium Astronomicznego U. J. -· Ja n o w i S n i a d e c ki e m u. Po
kolei omówiono działalność i zasługi tego wielkiego uczonego jako filozofa, polonisty, jako astronoma i geografa, wreszcie jako człowieka
i patrioty. Z astronomicznego punktu widzenia działalność Sniadeckiego
rozpatrzył i omówił prof. dr Eugeniusz Ryb k a,
podkreślając jego
zasługi jako wytrawnego obserwatora i jako organizatora obserwatorium na Wesołej, wreszcie jako dyrektora Obserwatorium Wileńskiego.
Gospodarz lokalu, prof dr Karol E s t re i c h er, zorganizował wystawę
zabytkowych narzędzi astronomicznych, które bądź to Sniadecki zastał
w Krakowie, bądź też zgromadził z całej niemal PolSiki lub zamówił
zagranicą. Mimo wszystko wyposażenie obserwatorium w narzędzia pozostało więcej niż skromne i jedynie wielkiej wprawie Sniadeckiege
i zręczności w dokonywaniu dostrzeżeń zawdzięcza się fakt, że Obserwatori\lm Krakowskie już na samym początku swego istnienia zdobył•
wiającym się
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Mbie rozgłos i uznanie zagranicą. Zwiedzenie starego gmachu obserwatorium przy ul. Kopernika i pozostałych tam zabytków z czasów Śnia
deckiego (dwa tomy dziennika obserwacyjnego i niektóre narz~ia)
zakończyło sesję.

Zbliża

Pg.
si~

maksimum

aktywności

Słońca

• Bieżący 19 cykl plamotwórczej aktywności Słońca charakteryzuje
sit: bardzo szybkim wzrostem aktywności. Wzrost aktywności ilustru~
poniższa tabelka średnich rocznych liczb Wolfa (obserwacje własne).
Srednia roczna liczba Wolfa za rok
liczba Wolfa za 9

miesięcy

1954
3,9
1955 31,8
1956 110,0

Z dotychczasowego przebiegu aktywności można wnioskować, :M
rocz.na liczba Wolfa za rok 1956 prawdopodobnie osiągnie wartość około R = 120. Będzie to najwyższa wartość, jaką osiągnęła średnia
roczna liczba Wolfa w drugim roku po minimum, odkąd są notowane
liczby Wolfa, tzn. od roku 1749.
Tak szybki wzrost aktywności wskazuje na wyjątkowo dużą aktywność 19 cyklu, który pod tym względem prawdopodobnie będzie rekordowy.
Na niezwykle wysoką aktywność bieżącego cyklu wskazuje równiei
przebieg innych zjawisk.
Grupy plam słonecznych na szerokościach powyżej 40° praktycznie
nie ukazują się. Wyjątek stanowią nieliczne pory, czyli drobne krótkotrwałe plamki bez półcienia.
W bieżącym cyklu niejednokrotnie ukazują się grupy plam pokażnycll
rozmiarów na szerokościach przekraczających 40°. Wskazuje to również
na wyjątkowo wysoką aktywność 19 cyklu.
średnia

na czas rozpoczęcia się bieżącego cyklu.
za czas rozpoczęcia się cyklu czas wystąpienia minimum, widać, że cykl 19 rozpoczął się przed upływem 11,2 lat ·(średlnia
wartość trwania cyklu) od poprzedniego minimum, czyli rozpoczął !!i~
przedwcześnie. Przedwczesne rozpoczęcie się cyklu wskazuje, że cykl
ten powinien być wyższy od poprzedniego.
Poza tym, z krzywej zmian aktywności cykli w tzw. okresie 80-letnim
wynika, że cykl 19, jako ostatni z cykli bieżącego okresu, powinien być
z nich najwyższy.
Jeżeli chodzi o czas wystąpienia maksimum, to na ogół w bardz•
wysokich cyklach maksimum występuje po 3 latach od początku cyklu.
A więc maksimum 19 cyklu powinno wystąpić w pierwszej połowie
1957 roku. Dokładniejsze podanie czasu wystąpienia maksimum nie jet:t
Warto

także zwrócić uwagę

Otóż przyjmując
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- ---------------------------pewne, ponieważ, ze wzgl<:du na często występującą nierównomierność
w ukazywaniu się plam, maksimum liczb Wolfa może przypadkowo
wy.:;tąpić kilka miesięcy wcześniej lub później.
Wactaw

Szymański

Projekt Planetarium i Ludowego Obserwatorium im. M. l{opernika
w Warszawie

W r. 1951, obejmując prezesurę Koła Warszawskiego PTMA, na pienvszym zebraniu Zarządu przedstawiłem swój plan wzniesienia zespołu
Planetarium i Obserwatorium Ludowego im. M. Kopernika w stolicy.
W ciągu 5 lat, korzystając z pomocy Zarządu Koła, w szczególności kierownika sekretarialu mgra W. Dr oj a n o w s kiego, przy poparciu
Prezesa Zarządu Głównego PTMA, inż. mgra W. Ku c h ar ski e g o,
praca zaczęła powoli przybierać realne kształty. Uzyskaliśmy lokalizację
zespołu na Skarpie Górnego Ujazdowa, jak najlepiej nadającą się do
tego celu.
W lipcu 1956 r. Stowarzysz~nie Architektów Rzeczypospolitej Polskie.i
ogłosiło konkurs otwarty dla projt>ktantów zespołu. Konkurs wzbudził
wielkie zainteresowanie wśród architektów polskich. Nadesłano 60 interesujących oryginalnych projektów. 13-osobowy Sąd Konkursowy SARP-u
z udziałem dwóch przedstawicieli Koła Warszawskiego (W. Dr oj an o "' s k i i J. G a d o m ski), zbadawszy w szeregu posiedzeń nadesłane prace, przyznał dnia 12. IX. br. 3 nagrody i 9 wyróżnień, honorowanych pieniężnie. Pierwszą nagrodę (praca nr 29) uzyskali inż. inż.
T. Ja n o w s c y z Krakowa, którzy tym samym - według przepisÓ'.\"
statutu SARP-u - będą projektantami dokumentacji zespołu. Rekonesans w sprawie optyki i przewidzianych narzędzi astronomicznych przeprowadził w sierpniu br. u firmy C. Z e i s s w Jenie mgr A. P i a s k o wski.
J. Gadomski

PORADNII{ OBSERWATORA
Gwiazdy zmienne

W poprzednim numerze omówione zostały najwazme.] sze metody
obserwacji gwiazd zmiennych. Obecnie rozpoczynamy uwagi na temat
opracowywania obserwacji. Zapis wykonanej obserwacji sldada się
z dwóch części: momentu wyrażonego w dniach, godzinach i minutach
(dokładność zależy oczywiście od typu obserwowanej gwiazdy) oraz
oceny jasności badanej gwiazdy zmiennej. Opracowanie zaczylna się
od przekształcenia postaci tych zapisów: momenty wyrażamy w postaci
dogodnej do obliczeń (będzte o tym mowa w następnym numerze) na
podstawie zaś ocen jasności wyrażamy jasność gwiazdy zmiennej
w wielkościach gwiazdowych .
Najprościej byłoby oczywiście skorzystać z fotometrycznych jasności gwiazd porow:nawczych, wziętych z jakiegoś katalogu. Doświadcze
nic wykazuje jednak, że takie postępowanie nie jest właściwe. Jasności
gwiazd bowiem wyznaczane przy pomocy różnych instrumentów różnią
~ię nieco między sobą, poza tym każdy obserwator widzi gwiazdy nieco
inaczej. Z tego powodu jasności gwiazd porównawczych wzięte z ja-

ł

URANIA

53

kiegoś katalogu nie będą dokładnie odpowiadać temu, co widzi dany
obserwatol' przez swój instrumettlt. Różnice są zwykle niewielkie (setne
części wielkości gwiazdowej) jedynie przy gwiazdach czerwonych mogą
dochodzić do pól wielkości gwiazdowej. Każdy obserwator powinien
więc posługiwać się własną skalą jasności gwiazd porównania. Skalę
taką można wyliczyć jeżeli obserwacje są v,rykonywane metodą A r g e_
l a n d er a lub N i j l a n d a - B ł a ż k o.
Przypuśćmy, że mamy serię obserwacji jakiejś gwiazdy zmiennej:
a5v2b, a2v3b, blv6c, cl2v4e, a4v2b itd. Z serii tej wybieramy najpierw
wszystkie obserwacje, kiedy jasność badanej gwiazdy była zawarta
między gwiazdami porównawczymi a i b. Z obserwacji tych możemy
wyliczyć średnią różnicę w stopniach między gwiazdami a i b. Postę
pując podobnie z obserwacjami, w których używane były inne gwiazdy
porównania otrzymamy szereg średnich różnic w stopniach między poszczególnymi gwiazdami porównawczymi np: b - a
7. 7 stopni,
c -· b = l . 5 stopni, d - c
5 . 3 stopni, e - d - 2 . O stopni. Różlnice
te będą podstawą do wyznaczenia własnej skali fotometrycznej. Przyjmując jasność gwiazdy a za O. O stopni otrzymamy w podanym wyżej
przykładzie
następującą
skalę
stopniową:
a
0.0, b
7.7, c
9.2,
d
14.5, e
16.5. Natomiast w katalogu znajdujemy dla tych gwiazd
następujące jasnosc1: a
5"'94, b
6'!130, c- 6•~150, d
6 1!172, e
6 1 ~188.
(Przykład powyższy wzięty jest z książki P.P. P ar c n a g o i B. W. Kukark i n a: Gwiazdy zmienne i metody ich obserwacji). Chcemy teraz
znaleźć zależność między naszą skalą stopniową i skalą fotometryczną
katalogu. ZarÓ\1\TilO jedna jak i druga są obarczone błędami; zależność,
której szukamy musi te błędy .,wyrównywać". Zakładamy, że zależność
ta ma postać liniową tzn.: x + sy
m, gdzie s jest to jasność gwiazdy
w skali stopniowej, m - jasność gwiazdy w skali fotometrycznej,
x - fotometryczna jasność gwiazdy, dla której w skali stopniowej przyjęliśmy jasność = O. O, y wielkość stopnia wyrażona w wielkościach
gwiazdowych. Niewiadome wielkości x i y znajdziemy przy pomocy
jednej z metod rachun]<u wyrównawczego tzw. metody najmniejszych
kwadratów. Schemat rachunków podany jest w zamieszczonej poniżej
tabelce. W pierwszej kolumnie wypisujemy pięć równań (tzw. równania warunkowe) postaci x + sy
m, które otrzymujemy z porównania
skali stopniowej ze skalą fotometryczną. Pod spodem zaś wyliczamy
średnią arytmetyczną z tych równań. Otrzymujemy przy tym s 0
9.6,
mo = 6.47. W drugiej i trzeciej kolumnie wypisujemy różnice s' · s - s 0
i m' = m - m 0 • Sumy tych różnic powinny być bardzo bliskie zera, co
stanowi kontrolę rachunku (patrz liczby u dołu każdej z tych kolumn).
W czwartej i piątej kolumnie podane są iloczyny s'm' i kwadraty (s') 2•
lloczyny te i kwadraty sumujemy: wyniki są podane u dołu czwartej
i piątej kolumny. Z danych tych otrzymujemy już szukane przez 111as
wielkości. Znajdujemy je z wzorów:

Y=
Mając

1: s'. m'
9.·~53
m
l: ( s')2 = 167.55 =O. 056; X=

m
l/lo-

m

m

So,y =6. 17 -9.6·0 ·0:)6 =5. 93

te wielkości możemy znaleźć fotometryczne jasności gwiazd porównawczych m, odpowiadające naszej skali stopniowej. Znajdujemy
je z równań m.
x f sy. Tak otrzymane wyniki podane są \V szóstej
kolumnie.
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wyniki te różnią się nieco od jasności katalogowych,
są niewielkie. Używając otrzymanej "własnej" skali
fotometrycznej gwiazd porównania przeliczamy poszczególne oceny
jasności gwiazdy zmiennej na wielkości gwiazdowe. Jeśli mamy np.
ocenę a3v4b to mv = m 8
3/7 (mb -m 0 ) itd. W następnym numene
zamieścimy dalszy ciąg uwag o opracowaniu obserwacji.
Efemerydy na luty (czas środkowo-europejski):
WW Aur: II, 3020hOOmwt, 5d2h15m, 8d21h15mwt, 12d16hQOm, 13d22hl5mwt,
17d17h15m, 18d23h3Qmwt, 22d18h30m, 24dOh45mwt, 27d19h45m.
AR Aur: II, 14dl7h30m, 18d21hOOm, 22d24hOQm.
R CMa: II, 3d17h30m, 4d21hOOm, 5d24hOOm, 12d19h45m, 13d22h45na,
20d18h3'()m, 21d21h45m, 23d1hQOm, 28d17h15m.
Rl: Cas: II, 2dl9h15m, 3d23h45m, 8d18h3Qm, 9d23h15m, 14d1ShQQm,
15d22h30m, 20d17h30m, 21d22hQOm, 26d17hOOm, 27d21h30m.
~ Per: II, 3dlh45m, 5d22h30m, 8dl4h15m, Ud16hQOm, 26dOhl5m, 28d21hOOna.
Andrzej Wróblewski
Widzimy,

chociaż

+

METEORY
W lutym

promieniują

meteory z

następującego

radiantu :

::.

Współrzędne

Nazwa roju

radiantu

Okres aktyw.

de kl.

rekt.

19-29 luty

A Vir

Andrzej Pacholczvlt

ANTONI RYBARSKI -

Opis

Warszawa

urządzeń

do metody cieniowej Foucaulta

Ponieważ często otrzymuję zapytania dotyczące wykonania urzą
dzeń potrzebnych do metody cieniowej oraz sposobów jej zastosowania - podaję szereg wyjaśnień, z których wynika, że urządzenia k
nie są kosztowne, a łatwe w użyciu, a zatem mogą być z powodzeniem stosowane przez miłośników astronomii 1 •
1 Por. cykl artykułów A. Rybarskicgo i K. Serkowskiego:
Amatorski teleskop zwierciadlan11 w numerach 2-6 XXV tomu NUra-

aii" r: r. 1954.

·
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Musimy wykonać następujące urządzenia:
l) L a m p a F o u c a u l t a w najprostszym wykonaniu amatorskim
wystarczająca do badania zwierciadła o średnicy 150 mm (rysunek 1).
Zarówkę samochodową 6-woltową z oprawką, od której odprowadzimy 2 izolowane druty miedziane biegnące do źródła prądu elektrycznego umieścimy w rurce, wykonanej z klejonego papieru,
wałeczek

lupa

szktan_y

_

cynfolia z otworkiem

'-~------mat<>w:'::"
- - - podJtawa

Rys. l.
o średnicy o ldlka mm większej od średnicy żarówki. Wysokość rurki
winna być o około 10 mm większa od długości żarówki wraz z oprawką.
Rurkę przymocowujemy do drewnianego słupka, który z kolei będzie
przymocowany do drewnianej podstawki.
Rurka jest zakryta pokrywką w kształcie czapeczki, wykonaną
również z papieru, a posiadającą z przodu otwór o średnicy około 4 mm
zaklejony cynfolią lub cienką blaszką aluminiową z otworem o średnicy
0,2 do 0,3 mm. Z tyłu przymocowujemy kawalek szkła matowego lub
kalki napuszczonej tłuszczem. źródłem prądu elektrycznego dla lampki
dektrycznej będzie prąd zmienny o napięciu 220 V, zredukowanym do
S Volt z pomocą transformatorka dzwonkowego. W braku sieci oświetle
niowej jako źródła prądu można zastosować 6 dużych mokrych elementów Leclanche'a, połączonych szeregowo. Zarówka będzie cokolwiek
"przewoltowana", uzyskamy za to jasne światło, które będzie nam
bardzo pomocne.
Przy badaniu zwierciadeł o średnicach 250 do 350 mm i o dłuższych
ogniskowych, trzeba będzie stosować jeszcze jaśniejsze oświetlenie
otworu. Korzystnym będzie zastosowanie żarówek "Mignon" 25-40 W
na napiqcie 220 V, osadzonych w oprawkach "Mignon". W tym wypadku średnica rurki musi wynosić około 6 cm, a długość jej musi być
o 2-3 cm większa od długości żarówki z oprawką.
Powierzchnię wewnętrzną rurki należy pomalować białym lakierem
odpornym na gorąco. Z tylu za otworkiem w cynofolii przymocowujemy wałeczek szklany o średnicy ok. 5 mm ścięty za pomocą proszku
karbo_·undowego na płytce szklanej do połowy swej średnicy. ściętą
powierzchnię należy wyrównać za pomocą proszku karborundowego
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wałeczkiem szklanym przymocowujemy małą lupę o powiększeniu około 15-krotnym. Wałeczek i lupę musimy tak ustawić,
aby przy oświetleniu żarówką otwór był jak najsilniej oświetlony.

2) N ó ż F o u c a u l t a (rys. 2). Będzie to żyletka osadzona i!la
podstawce podobnej do podstawki pod lampę i o takiej wysokości,
aby odległość od środka żyletki do podstawy była równa odstępowi od
otworu w czapeczce lampy do podstawy lampy.
Hzut poziomy

Widok z boku
?.yletka

suwak

/

-'

logarytnllczny

o
o
o

l

~:r-

"'"""
C)

~
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l_
noż

żyletka

9
L

lar.;p,z

Rys. 2.
Podstawkę od noża najlepiej osadzić na końcu języczka starego
suwaka logarytmicznego, do którego wbijemy od dołu mały gwoździk
wystający na długość około 3-4 mm; będzie on punktem obrotu suwaka. W braku suwaka można by zastosować piórnik o przekroju
prostokątnym z wysuwaną pokrywką. Wzdłuż styku pokrywki i samego
piórnika należy naznaczyć dokładną podziałkę w odstępach co l mm.
Podamy teraz sposób zastosowania opisanych wyżej urządzeń:
Lampę wraz z nożem ustawiamy na mocnym niechwiejącym się
stoliku, a naprzeciw niego zawieszamy nasze zwierciadło na pasku na
ścianie na takiej wysokości, aby środek zwierciadła, otworek w czapeczce lampy i środek żyletki znalazły się na jednakowej wysokości.
W ciemnym pokoju, zapaloną lampę bez czapeczki ustawioną na stoliku w odległości od zwierciadła równej podwójnej ogniskowej, skierowujemy w stronę zwierciadła.
Zwierciadło badane nie musi być posrebrzone, jednak musi być
chociaż częściowo wypolerowane.
Następnie w pobliżu otworu lampy ustawiamy prowizorycznie biały
ekran (może to być np. białe tekturowe pudełko) i zmieniamy nachylenie zwierciadła osadzonego w pasku tak długo, aż odbicie żarówki
na ekranie znajdzie się dokładnie na wysokości środka lampy. Gdy
to uzyskamy będziemy przesuwać stolik wraz z lampą w przód i w tył
tak długo, aż odbicie żarówki na ekranie będzie zupełnie wyraźne
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(ostre).

Następnie będziemy przesuwać lampę w lewo i w prawo tak
długo, aż uzyskamy odbicie na ekranie w odległości około 3 cm w bok
od walcczka z żarówką. Następnic usuwamy ekran i ustawiamy w tym
miejscu nóż w takim położeniu, aby odbicie żarówki znalazło się na
środku żyletki. Najpraktyczniej będzie, jeżcli języczek suwaka ustawimy tak, że początek skali języczka oznaczony liczbą l znajdzie się
naprzeciw skali suwaka oznac?:ającej liczbę 1,5. Podstawka pod nożem
musi być tak przyklejona do języczka suwaka, aby były możliwe małe
przesunięcia w przód i w tył na długość około 10-20 mm.
Gdy przy tak ustawionym suwaku uzyskamy na środku żyletki

ostre odbicie lampki, umocowujemy przód suwaka prowizorycznie do
stolika przez wbicie wystającego gwoździka.
Następnie zakrywamy wałeczek z żarówką czapeczką z otworkiem
i patrząc od strony i na wysokości zwierciadła obracamy czapeczkę tak
długo, dopóki nie uzyskamy najlepszego oświetlenia otworu, lub inaczej mówiąc nie uzyskamy najjaśniejszej "sztucznej gwiazdy". Gdy to
uzyskamy nasze urządzenie będzie całkowicie przygotowane do dokładnych

badań.

Zanim
mić

się

do praktycznych pomiarów, musimy zaznajobiegiem odbitych od zwierciadła promieni świetlnych
gwiazdy". Dla upro zczenia zrobimy założenie, że nasze
ma powicrzch11ię dokładnie kulistą, inaczej mówiąc sfe-

przystąpimy

z

"sztucznej
zwierciadło
ryczną.

Na rys. 2 pokazano bieg promieni od sztucznej gwiazdy i promieni
odbitych od naszego zwierciadła. Gdy żyletka znajdzie się w położeniu
oznaczonym cyfrą l, wówczas przesuwana wraz z suwakiem od lewej
ręki do prawej, będzie w tym samym kierunku odcinać pęk promieni
odbitych od zwierciadła i otrzymamy zaciemnienie lewej części pola
widzenia. Gdy natomiast żyletka ustawiona będzie w położeniu 2 przy

1

2
Ry;;. 3.

3
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przesuwaniu od lewej ręki do prawej, będzie stopniowo gasić część
promieni od strony prawej ku lewej i otrzymamy zaciemnienie prawej części pola widzenia. Przesuwając stopniowo żyletkę (wraz z ję
zyczkiem suwaka) znajdziemy w końcu takie położenie 3, w którym
żyletka będzie od razu gasić wszystkie promienie. Gdy zmierzymy taśmą
odległość od powierzchni zwierciadła do otworu w lampie, a nas tępnie
odległość od zwierciadła do żyletki, wówczas średnia wartość obu tych
odległości wyznaczy nam przybliżoną wartość promienia U{rzywizny
zwierciadła, a połowa tej odległości da nam długość ogniskowej naszego zwierciadła.

OB SERWAC J E
Niezwykła

grupa plam

słonecznych

Plamy słoneczne ukazują się nie na całej powierzchni Słońca, lecz jedynie w pasie o szerokości około 30° po obu stronach równika słonecznego. Na
szerokościach powyżej 30° plamy ukazują się bardzo I"Zadko. Są to wyłącznie prawie niewielkie plamy bez półcienia czyli tzw. pory. Są one
krótkotrwałe i istnieją nie dłużej niż kilka dni. Na szerokościach powyżej
40° plamy praktycznie nie ukazują się.
Dlatego wydarzeniem niczwykłym było pojawienie się w dniu 16-go
sierpnia ub. r. grupy plam na szerokości około + 49" (półkula północna) .
Była to jednobiegunowa grupa z główną plamą wiodącą.
Ukazanie się pokaźnych rozmiarów grupy plam na tak dużej szerokości ~wiązane jest prawdopodobnie z wyjątkowo wysoką aktywnością
bieżącego cyklu plamotwórczego. Obserwujemy w bieżącym roku niezwykle silny wzrost aktywno.ści Słońca, nienotowany odkąd prowadzone
są obserwacje plamotwórczej aktywności Słońca. W sierpniu b. r . liczby
Wolfa niejednokrotnie przekraczały wartość 200.
Gwałtowny wzrost aktywności , jak również przedwczesne rozpoczęcie
:oię cyklu bieżącego oraz krzywa zmian aktywności cykli w okresie 80-letnim dają podstawę do przypuszczenia, że aktywność bieżącego cyklu 19-go
będzie najwyższą ze wszystkich dotychczas obserwowanych.
Maksimum aktywności wystąpi prawdopodobnie w roku 1957.
Obserwując omawianą grupę plam można było wyraźnie stwierdzić ,
l:e Słońce na różnych szerokościach obraca się z różną szybkością. Plamy
bowiem położone bliżej równika zupełnie wyraźnie dopędzały i wyprzedzały tę grupę . O ile szybkość kątowa przesuwania się innych grup na
szerokości 20° wynosiła około 13° na dobę, co daje na czas obrotu Słońca
(widoczny) wartość 27,7 dni, to grupa plam na szerokości 49° przesuwała
się po widocznej tarczy Słońca z szybkością kątową zaledwie około
10,0 5 na dobę; czas więc obrotu Słońca na tej szerokości wynosił już
34,3 dni.
Waclaw Szymański
Dąbrowa Górnicza

NASZA

OKŁADKA

Zloty Globus

Jagi elloński

Muzcum Uniwersytetu Jagiellońskiego posiada w swoich zbiorach
bezcenny zabytek. Jest nim zegar, a raczej mechaniczna sfera
armillarna, połączona z niewielkim globusem. Brak jakiejkolwiek

URANIA
wskazówki co do czasu jej powstania; domyślać się go jedynie można,
na podstawie analizy wyglądu mapy Ziemi, zawierającej po raz pierwszy
nicdawno odkrytą Amerykę Fałudniową zwaną wówczas Nowym świa
tem oraz dodatkowo zupełnie błędnie umieszczony ląd nazwany .. America noviter reperta". Analiza ta, którą przeprowadził prof. Tadeus:;r;
E s t re i c h er w pracy .. Globus Biblioteki Jagiellońsldej z początku
wieku XVI" wykazała, że mógł on powstać w roku 1510, a najpóźniej
na początku roku 1511. Była to doba wielkich odkryć geograficznych
i każdy rok przynosił dalsze wiadomości kartograficzne, tak, że wydaje się, iż metoda użyta w tym wypadku przez Estreichera była w stanie określić czas powstania naszego zabytku dość dokładnie.
Dzieje sfery nie są dobrze znane. Tadeusz Estreicher przypuszcaa,
iż pochodzi ona z Francji, widząc w naszym globusie duże podobień
stwo d oglobusu miedziorytowego B o u l e n g er a i do tzw. globusu
L e n o x a (przechowywanego w nowojorskiej Lenox Library) znalezionego w Paryżu. Skąd i w jaki sposób dostał się on do Krakowa,
trudno dziś powiedzieć.
Przyrząd składa się z dwóch części: samego globusu o średnicy
73,5 mm oraz otaczającego go układu pierścieni (armilla), umieszczonych
na mosiężnej podstawie, zresztą znacznie późniejszego pochodzenia.
Sam globus składa się z dwóch półkul z blachy miedzianej, na
z~wnątrz złoconej, złożonych ze sobą. Wewnątrz kuli znajduje się
mechanizm zegarowy służący do poruszania pierścienia ekliptyki wraz
ze Słońcem, obecnie zepsuty. Powierzchnię globusu pokrywa siatka południków i równoleżników; zaznaczono również zwrotniki i koła biegunowe.
Na mosiężnym statywie pochodzącym zapewne z XVIII wieku,
w wycięciach paska blachy, spoczywa koło południka miejscowego; na
kole tym znajduje się podziałka kątowa. Wewnątrz koła mamy koło
drugie, :nieco mniejsze, również z podziałką; na tym we\'.rnętrznym lwie
umieszczony jest na osi globus ziemski. Kąt nachylenia osi ziemskiej można
dowolnie zmieniać, narzędzia można więc używać dla dowolnej szerokości geograficznej. Zewnętrzne koło dźwiga siatkę południków niebieskich, równik niebieski i oba zwrotniki oraz koła: horyzontu
i pierwszego wertykału. Na równiku oznaczono godziny cyframi rzym
skimi. Wewnątrz tych kół, na osobnym stelarzu umieszczona j~t
ekliptyka, która obraca się wraz ze słońcem dokola globusu w 24 godzinach. Umieszczony na osi występ zahacza raz na dobę o ząbek kółka
zębatego, co powoduje przesunięcie gwiazdki, wyobrażającej Słońce
.. około l stopień ku wschodowi.
Przyrząd nasz pozwala więc na odczytanie: położenia Słońca 11a
niebie o każdej porze dnia i nocy, jego przybliżonej długości, znaku
zodiaku, w którym się znajduje, azymutu jego wschodu i zachodu, wysokości w chwili górowania, momentu. prawazi\\'Cgo południa i innych.

60

URANIA

godzin, ale z niewielką dokładnością, znacznie mniejszą, niż za pomoc<!
zwykłego zegara słonecznego; można też odczytać czas gwiazdowy danego momentu. Dla tych przyczyn G u i l l a u m c (.. La Nature.. 1892,
str. 75) nazywa ten mechanizm z e gar e m (horloge), jednakże moim
zdaniem niezupełnie słusznie. Można by go nazwać raczej ,.met he nicznym zegarem słonecznym" a jeszcze lepiej ,.mechaniczną sferą
armillarną".
Pg.

KALENDARZ ASTRONOMICZNY
M. Bielicki
Luty 1957 rok

Opracował

Dane o zjawisku gwiazd spadających podajemy w dziale .,Poradnik Ol,,erv. atora" w artykule Meteo1y, efemeredy gwiazd zmiennych w artykule c;tc iu z d.ll
zrnieHnc.
Chwile wszystkich zjawisk podano w ezasie średnim słonecznym środkowo
europejskim, który jest czasem obowiązującym w Polsce. Dni, godziny, miliLity
i sekundy czasu oznaczono ~ymbolami d, h, m, s. Przez u i b rozumiemy n>ktaseensję
i deklinac.ię, !'Zyli wspólrzt:ctne równikowe równonocne ciała lll<'·
bi,,skiego.

W kalendarzu styczniowym br. podane są informacje dotyczące poszukiwań przez lornetkę lub lunetę planet lub planetek nicwictucznych
gołym okiem. Tam również podane są pewne ogólne WyJaśnienia dld
ob~erwacji zjawisk w układzie księżyców galileuszowych Jowisza. Opi:;
zjawisk przejścia księżyców na tle tarczy Jowisza zwraca uwagę nt
trudność tego rodzaju obserwacji, spowodowaną niewielką najczęściej
różnicą w zabarwieniu tarczy księżyca i otaczającej ten księżyc części
tarcly Jowisza. Przechodzenie zaś cienia księżyca po tarczy planety
jest ławo dostrzegalne, gdyż cień ten jest czarnym krążkiem na tle
jaśniejszej tarczy Jowisza. Zjawiska początków i końców zaćmień księ
życów Jowisza, w szczególności dalej położonych od planety księżyców
3 i 4, można zaobserwować nawet dobrą lornetką, natomiast inne zja_
wisie:~ w tym układzie wymagają już lunet o większych powiększeniach
(conajmniej kilkadziesiąt razy) .
. Id --2d. W drugiej połowic nocy można przez lunetę prześledzić cał2
zjawisko przeJścia po tarczy Jowisza cienia, a za nim samego księżyca 2,
czyli Europe.
2d14h-3d9h. Planeta Neptun w swym ruchu obserwowanym z Ziemi
na sferze niebieskiej zatrzymuje się najpierw w długości ekliptyczneJ,
potem zaś w rektascensji. Pochodzi to stąd, że układ współrzędnych
l'kliptycznych jest odchylony od układu równikowego o kąt 23 •;,o, gdyż
taki kąt tworzą ze sobą płaszczyzny drogi Ziemi wokoło Słońca i równika ziemskiego.
2d23h. Merkury jest najwięcej odchylony od Słońca o kąt 25°, czyli
jest w tzw. największej elongacji, przy czym jest odchylony w stronę
zachodnią od Słońca, a więc jest to elongacja zachodnia.
2d-6d. Wieczorami obserwujemy światło popielate Księżyca, dogodnie położonego wysoko na zachodzie.
5d-6d. W drugiej polowic nocy można prześledzić ciekawe zjawiska w układzie księżyców Jowisza, a mianowicie: najpierw zniknie
najjaśniejszy księżyc Ganimedcs pogrążając się w cieniu planety, w kiL
kadzil'siąt minut potem ukaże się na tarczy planety cień księżyca Io,
następnie zaś on sam; po zejściu cienia tego księżyca z tarczy, już nad
samym ranem, ukaże się znów księżyc Ganimedes, ale tylko na pół godziny. aby znów !:kryć się za Jowiszem.
7dOh. Nicwidof'znc w Polsce zakrycie Marsa przez Księżyc, gdyl
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odbędzie się ono, gdy ciała te będą pod horyzontem, w bardzo krótkim
tzasic po ich zachodzie. Wobec tego obserwujemy zbliżanie się Księ
życa do Marsa wieczorem dnia 6. bm. Zjawisko natomiast będzie obserwowalne w obszarach położonych na zachód od Folski - w północn~
zachodnicj części Europy i w Ameryce północnej.
7d23h. Merkury w swym ruchu wokoło Słońca przekracza płaszczyznę
drogi Ziemi ze strony północnej na południową, czyli jest w węźle ?.Stę
pującym swej orbity.
7d-8d. Późnym wieczorem przez lunetę możemy zaobserwować przejście Księżyca Io i jego cienia po tarczy Jowisza.
8d-9d. W połowie nocy, nawet przez dobrą lornetkę, dostrzeżemy
zaćmienie księżyca Callisto; zniknie on i ukaże się powtórnie z pra_
wej strony Jowisza, nicdaleko od niego. Tej samej nocy, nad ranem.
już przez lunetę zobaczymy całe zjawisko przejścia cienia i samego
księżyca Europe po tarczy planety.
12d-13d. Stosunkowo łatwo zauważyć przez dobrą lornetkę zniknię
cie Ganimedesa w cieniu Jowisza, z prawej jego strony. Utrudniać będzie
obserwację świt powstającego dnia.
13d-10h. Nad ranem tego dnia, można określić miejsce, gdzie znajduje się Uran, gdyż o wskazanej chwili będzie on od Księżyca o 5' ~o
v; kicrunku Gwiazdy Biegunowej.
14<L-15d. W drugiej połowic nocy następuje przejście po tarczy Jowisza cienia i samego księżyca galileuszowego Io.
16d-17d. Już od wieczoru obserwować możemy ciekawe zjawiska na
tle tarczy Jowisza: planeta o zmroku będzie widoczna z cieniem i samym księżycem Io na jej tarczy, a w kilkanaście minut po zejściu
tego cienia z tarczy, ukaże się z drugiej strony na niej cień księżyca
Ganimedesa; następnie kolejno: zejdzie z tarczy Io, wejdzie na tarczę
Ganimedes, zejdzie cień Ganimedesa i wreszcie on sam.
17d4h. Księżyc mija Jowisza od strony południowej w odległości 6°
od planety.
18d6h. Merkury obiegając Słońce po elipsie znajduje się najdalej od
Slońca, czyli w punkcie odsłonecznym (aphelium) swej orbity. Odległość
jego od Słońca wynosi wtedy 70 milionów km.
18d4h. Najdalsza planeta Pluton jest w przeciwstawieniu (opozycji)
~e Słońcem. Najlepsze warunki widzialności planety.
18d15h. Zakrycie jasnej gwiazdy Klosa w gwiazdozbiorze Panny
(Spica) przez Księżyc. Zjawisko w Polsce nie będzie widoczne, będzie
natomiast obserwowalne w Australii i na wyspach południowej części
Oceanu Spokojnego .
18d22h58m. Słońce wkracza do znaku zodiakalnego Ryb.
19d9h. Od Księżyca w odległości prawie 40 na północ znajduje się
planeta Neptun.
20<L-28d. Wieczorami dogodnie jest próbować zaobserwować, dosyć
wysoko wznoszący się w stronie zachodniej, stożek Ś\viatła zodiakalnego.
21<i-22d. Przez lunetę można prześledzić całe zjawisko przejścia
Cienia i księżyca Io po tarczy Jowisza. Druga połowa nocy.
22d10h. Zl:~-rycie Saturna przez Księżyc widoczne w połuclniowej
Ameryce. W Polsce można zaobserwować tylko zbliżanie się Księż;ca do
Saturna tego dnia nad ranem.
23d-24d. Przez lunetę widoczne będzie całe zjawisko przejścia cieni
i samych księżyców po tarczy Jowisza: księżyca Io - wieczorem, księ
życa Ganimedesa w drugiej połowie nocy.
23d--27d. Nad ranem widać brakującą część tarczy w sierpie Księ
życa, oświetloną światłem popielatym.
25d-26d. Łatwo dostrzec przez dobrą lornetkę ukazanie się księ_
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l:yca Callisto, który wynurzy się z cienia planety z prawej jej strony.
Zjawisko nastąpi wieczorem.
2Ed-27d. W pierwszej połowie nocy przez lunetę widać przejście
cienia i samego księżyca Europe po tarczy Jowisza.
27dllh. Wenus jest w największej odległości od Słońca , czy li 109 milionów km.
28d9h. Merk ury w swym ruchu po niebie zbliża się do gwiazdy l'l
Kozioroż.ca na odległość . 35' (tarcza Księżyca) od strony północnej. Zjawisko niewidoczne w blasku Słońca.
28dllh-28d22h. Księżyc, bardzo bliski nowiu, mija kolejno Merku rego i Wenus od strony pólnocnej w odległościach odpowiednio 7)/, 0
i 6.V. 0 • Oba zjawiska w ogóle są nieobserwowalne.
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ANDRZEJ WROBLEWSKI -

Warszawa

ATMOSFERA KSIĘ.ZYCA
Każdemu kto spogląda przez lunetę na powierzchnię na:szego satelity rzuca się w oczy niezwykła kontrastowośc
i wyrazistość obrazów. Najdrobniejsze szczegóły, bez względu
na to czy są położone w środku tarczy Księżyca czy przy jej
brzegu, widoczne są zawsze bardzo ostro, bez jakichkolwiek
zamgleń czy zmętnień. Cienie rzucane przez wyniosłość są
niezwykle czarne i kontrastowe; nie ma ani śladu półcieni czy
też światła rozproszonego. Gdy Księżyc przesuwając się po
niebie zakrywa swoją tarczą gwiazdy gasną one natychmias1
bez stopniowego zmniejszania blasku wywołanego pochłania
niem atmosferycznym.
Opierając się na tych zjawiskach już pierwsi badacze Księ
:życa wyciągnęli wniosek, że jest on całkowicie pozbawiony
atmosfery. Sprawa wydawała się zupełnie rozstrzygnięta
Jednak niespodziewane zjawisko obserwowane w roku 1889
<dostarczyło poważnego argumentu za istnieniem atmosfery
księżycowej. Mianowicie, podczas obserwowanego w tym roku
.zakrycia Jowisza przez Księżyc na tarczę planety rzutowało się
~oś, co wyglądało na warstwę chmur w atmosferze Księżyca.
Zjawisko to było obserwowane niezależnie w pięciu obserwatoriach, wykluczona więc była możliwość złudzenia optycznego.
Mimo iż późniejsze badania widma światła odbitego od
powierzchni Księżyca nie wykazały dostrzegalnych śladów
atmosfery, wielu uczonych nie przestawało wierzyć w jej
istnienie . i szukać sposobu jego potwierdzenia. Dopiero
w ostatnich latach udało się zdobyć pewne dane potwierdzające istnienie atmosfery na Księżycu; udało się nawet wyznaczyć górną granicę jej gęstości. Zanim omówimy badania,
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które do tego doprowadziły, rozważmy teoretycznie kwestię
istnienia atmosfery księzycowej.
Jak wynika z teorii kinetycznej gazów, cząsteczki gazów
znajdują się w ciągłym ruchu termicznym. W danych warunkach różne cząsteczki posiadają oczywiście różne prędkości,
jednak intensywność ruchu cząsteczek danego gazu jako cało
ści można scharakteryzować przez podanie tzw. prędkości
średniej kwadratowej. Prędkość średnia kwadratowa zależy od
temperatury (jest wprost proporcjonalna do pierwiastka kwadratowego z temperatury bezwzględnej gazu) oraz od rodzaju
gazu (jest odwrotnie proporcjonalna do pierwiastka kwadratowego z ciężaru cząsteczkowego gazu). W normalnych warunkach prędkości średnie kwadratowe są rzędu kilometra na sekundę. W poniższej tabelce podane jest zestawienie prędkości
średnich kwadratowych dla różnych gazów, występujących
w atmosferach planetarnych.
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Wychodząc z powyższych danych można rozważyć możli
wość istnienia atmosfer na różnych planetach. Dla każdej planety istnieje określona tak zwana prędkość krytyczna. Jeżeli
jakieś ciało posiada prędkość większą od prędkości krytycznej,
nie może być już utrzymane siłą przyciągania planety i uleci
w przestrzeń. Dla Ziemi prędkość krytyczna (przy powierzchni)

wynosi 11,3 km/sek, dla Księżyca natomiast tylko 2,4 km/sek.
Liczby te są znacznie większe od średnich prędkości podanych
w tabelce, nie wynika stąd jednak, aby cząsteczki gazu nie
mogły być przez planety gubione. Jak już bowiem było
wspomniane, dzięki dużej rozpiętości prędkości poszczególnych
cząsteczek w każdej chwili istnieje pewna liczba cząsteczek
o prędkościach znacznie przewyższających prędkość średnią
kwadratową .
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Zagadnieniem "gubienia" przez planety ich atmosfer zajsię znany astrofizyk angielski J e a n s. Okazało się
ostatnio, że do jego wyliczeń trzeba wprowadzić pewne
poprawki. Są one jednak t:lk nieznac:me, że w pierwszym
przybliżeniu można nadal traktować wyniki Jeansa jako
słuszne. Według tych wyliczeń, jeżeli prędkość średnia kwadratowa danego gazu jest 4 razy mniejsza od prędkości krytycznej
to już w ciągu 50 000 lat dany gaz ucieknie c:tłkowicie z atmosfery planety. Jeżeli stosunek tych prędkości wynosi 4.25 to
czas ucieczki gazu z atmosfery wynosić będzie 30 milionów lat,
co jest jednak jeszcze zbyt małym okresem czasu w porównaniu z wiekiem planet. Jeżeli natomiast prędkość krytyczna jest
5 razy większa od średniej prędkości kwadratowej gazu, to
będzie on pozostawał w atmosferze przez 25 milardów lat. Taką
atmosferę można już uważać za trwałą.
Przypatrzmy s:ę teraz podanym wyżej liczbom. Dla Ziemi,
jak widać, prędkość krytyczna jest ponad pięć razy większa od
największej średniej kwadratowej prędkości podanej w tabelce. Wszystkie więc wymienione w tabelce gazy muszą pozostawać w atmosferze ziemsklej przez bardzo długi, prawie nieograniczony okres czasu. Atmosferę Ziemi można uznać za
trwałą. W przypadku Księżyca widać natomiast, że "najszybsze" gazy: H, H2, CH 4 i H 2 0 już dawno zostały przez niego
zgubione w przestrzeni. Jednak pozostale gazy: 0 2 , Ar, C0 2 ,
S0 2 , Kr i Xe mogą w atmosferze Księżyca pozostawać przez
bardzo długi okres. Szczególnie ważna jest obecność w tej grupie gazów takich jak S0 2 i C0 2 , które wydobywają się w dużej
ilości podczas wybuch6w wulkanów. Jeżeli więc słuszna jest
teoria. że w przeszłości na Księżycu występowała ożywiona
działalność wulkaniczna, to gazy wytworzone w tym okresie
byłyby trwale związane z Księżycem. Jeżeli więc istnieje
atmosfera Księżyca, to składnikami mogą być jedynie gazy:
CO,,, S0 2 oraz gazy szlachetne.
Oprócz innego składu chemicznego atmosfera Księżyca powinna się różnić od ziemskiej również budową. Wskutek małej
siły przyciągania Księżyca gęstość jego atmosfery malałaby
znacznie wolniej z wysokością niż to ma miejsce w atmosferze
Ziemi. O ile przy powierzchni gęstość atmosfery Księżyca byłaby mniejsza od gęstości atmosfery przy powierzchni Ziemi,
to poczynając od pewnej wysokości h atmosfera Księżyca byłaby już gęstsza . Graniczna wysokość h zależy do gęstości
atmosfery przy powierzchni Księżyca. Jeżeli założymy, że
gęstość ta wynosi 10-4 gęstości atmosfery Ziemi (przy powierzchni). to wysokość h - 90 km, jeżeli stosunek gęstości
będzie I0- 5 , to h= 112 km. (W dalszym ciągu mówiąc o gęstości
mował
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atmosfery Księżyca czy Ziemi, będziemy mieli na myśli
atmosfery p r z y p o w i er z c h n i tych ciał).
Tak więc rozważania teoretyczne wskazu~<'\, że jeśli istnieje
atmosfera Księżyca, to ma ona inny skład i inną budowę niż
atmosfera Ziemi. Omówimy t.~raz dane obserwacyjne potwierdzające obecność atmosfery księżycowej.
Już na początku obecnego· stulecia astronomowie zwrócili
uwagę na fakt, że nie zaobserwowano dotąd upadku meteorytu
na powierzchnię Księżyca. W roku 1921 J. G ord o n wyliczył, że gdyby Księżyc był całkowicie pozbawiony atmosfery,
to na jego nieoświetloną część spadałoby dziennie około 20 000
meteorów. Meteor o masie 800 gramów poruszający się
z prędkością 50 km/sek przy upadku na powierzchnię Księżyca.
spowodowałby błysk 3'5 wielkości gwiazdowej, a nawet meteor
o masie 5 gramów dałby błysk 9-tej wielkości gwiazdowej.
Jeszcze ciekawsze wyliczenia przeprowadził w roku 1938
L a P a z. Wynikało z nich, że rocznie powinniśmy obserwować
(przy braku atmosfery Księżyca) gołym okiem 100 błysków
wywołanych upadkiem wielkich i szybkich meteorów na powierzchnię Księżyca. Tymczasem systematyczne poszukiwania
takich błysków prowadzone przez W. H a a s a w latach
1927-1946 nie d<Jły żadnych rezultatów. W ciągu 66 godzin
obserwacji nie zauważono ani jednego upadku meteoru na
powierzchnię Księżyca. Prawdopodobieństwo, że w takim okre~
sie czasu nie będzie ani jednego upadku meteoru na powierzchnię Księżyca wynosi zaledwie l0- 17 Ten argument więc silnie
przemawiał za istnieniem atmosfery Księżyca chroniącej jego
powierzchnię przed upadkiem meteorów.
Bardzo silnym argumentem są również obserwacje przelotu
meteorów przez atmosferę Księżyca. Z obserwacji tych, jak zaraz zobaczymy, udało się nawet wyznaczyć gęstość atmosfery
gęstość

Księżyca.

W latach 1941-1946 W. H a a s zorganizował obserwacje
meteorów księżycowych. Zaobserwowano ogółem 10 świecących
ciał poruszających się na tle nieoświetlonej części Księżyca.
Prawdopodobieństwo, że mogły to być meteory teleskopowe
w ziemskiej atmosferze, wynosi tylko I0-5 . Chociaż część
obserwowanych śladów musiała więc być śladami przelotu meteorów przez atmosferę Księżyca.
Mogłoby się wydawać, że takie tłumaczenie jest pozbawione sensu. Przecież kontrastowość obrazów, czarność cieni
i inne wspomniane na początku zjawiska wskazują, że jeśli
w ogóle atmosfera Księżyca istnieje, to jej gęstość jest znikomo
mała Górna granica gęstości oszacowana na podstawie zakryć
gwiazd przez Księżyc wynosi 5. 10-l gęstości atmosfery Ziemi
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(Franz). Jak więc przy tak małej gęstości atmosfery .Księ
życa przelatujący przez nią meteor może dawać świecący ślad
Okazuje się jednak, że jest to możliwe. Przypomnijmy na
czym polega świecenie meteoru w atmosferze ziemskiej. Gdy
meteor wpada w atmosferę ziemską z prędkością rzędu kilkudziesięciu kilometrów na sekundę, to już na wysokości około
150 kilometrów nad powierzchnią Ziemi zaczyna doznawać
licznych zderzeń z cząsteczkami gazów atmosfery. Mimo małej
gęstości atmosfery Ziemi na takich wysokościach meteor wytwarza przed sobą "poduszkę" zgęszczonych gazów, wskutek
czego jego szybkość powoli maleje, a energia kinetyczna
przechodzi w ciepło. "Poduszka'' gazów rozgrzewa się do temperatury kilku tysięcy stopni wysyłając światło, nagrzewa się
także i paruje powierzchnia meteoru. Przeciętna wysokość
"zapalania" się meteorów sporadycznych wynosi 95 km a "gaśnięcia" 85 km (dane harvardzkie). Wielkie bolidy świecą jeszcze na wysokościach 40 km i mniejszych. Na wysokościach .
w których zachodzi świecenie meteorów, gęstość atmosfery
ziemskiej wynosi zaledwie lo-s gęstości atmosfery przy poziomie morza (badania rakietowe w roku 1947). Z tego co było
powiedziane wyżej wynika, że poczynając od pewnej wysc,kości atmosfera Księżyca ma większą gęstość niż atmosfera
Ziemi na takiej samej wysokości. Świecenie meteorów podczas
przelotu przez atmosferQ Księżyca jest więc zupełnie zrozumiałe. Powinno się ono rozpoczynać nieco wyżej niż w atmosferze ziemskiej, gdyż meteor wcześniej dozna dostatecznej
liczby zderzeń z cząsteczkami gazu 1 wcześniej wytworzy "poduszkę" zgęszczonych gazów.
Meteor obserwowany podczas przelotu w atmosferze Księ
życa wydaje się o 17 wielkości gwiazdowych słabszy niż gdyby
znajdował się w atmosferze Ziemi. Znając tę wielkość Haas
obliczył, że wielkości absolutne obserwowanych przez niego
meteorów były zawarte w przedziale -6m do -16m. Oceny
jasnofci były jednak utrudnione przez światło oświetlonej
części powierzchni Księżyca. Na podstawie obserwacji meteorów księżycowych wykonanych przez Haasa i współpracow
ników G. V a u c o u l e u r s oszacował górną granicę gęstości
atmosfery Księżyca na IQ-.> gęstości atmosfery ziemskiej.
Inną metodą badania atmosfery Księżyca są obserwacje
polaryzacji światła rozproszonego w jego atmosferze. Światło
rozproszone obserwowane pod kątem prostym do kierunku
padania promieni słonecznych powinno wykazywać całkowitą
polaryzację liniową. Dogodne ku temu warunki następują, gdy
Księżyc jest w kwadrze. Jeżeli obserwować wówczas brzeg
terminatora (cienia). to kierunek obserwacji tworzy właśnie
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z kierunkiem padania promieni słonecznych kąt prosty. Obser.
wowane w takich warunkach słabe oświetlenie brzegu ciemnej
części tarczy Księżyca składa się z trzech części: światła popielatego, światła rozproszonego w atmosferze ziemskiej i wreszcie światła rozproszonego w atmosferze Księżyca. Tylko ta
ostatnia składowa jest całkowicie spolaryzowana. Trudność
polega na wydzieleniu jej od pozostałych składowych, które
są spolaryzowane częściowo. Pomysł tej metody jest bardzo
stary. Już F. Ar a g o (1811 r.) na podstawie swych badań
dopuszczał możliwość istnienia atmosfery Księżyca, wyniki
jego były jednak bardzo niepewne. W roku 1943 W. F i e sjenk o w stwierdził posługując się tą metodą, że gęstość atmosfery Księżyca jest mniejsza niż 2 · 10-7 gęstości atmosfery
ziemskiej. W roku 1949 J. L i p ski przeprowadził znów dokładne pcmia.ry polaryzacji światła rozproszonego w atmosferze Księżyca. Aby uchronić się od dodatkowych zakłóceń spowodowanych rozpraszaniem światła w samym przyrządzie
pomiarowym użył on tak zwanego koronografu. Jest to przyrząd pozwalający na obserwacje korony słonecznej poza zaćmie
niami. Twórcą jego jest B. L y o t. Pomiary Lipskiego były
przeprowadzane fotometrycznie i fotograficznie. Okazało się,
że gęstość atmosfery Księżyca wynosi około 8 · 10-5 gęstości
atmosfery ziemskiej. Odpowiada to masie jednostkowego słupa
atmosfery Księżyca 2000 razy mniejszej od masy takiego słupa
atmosfery ziemskiej. Całkowite ciśnienie atmosfery Księżyca
wynosi według tych pomiarów 0.06 mm Hg.
Pomiary polaryzacji światła rozproszonego w atmosferze
Księżyca były również dokonywane przez A. D o 11 f u s a
w roku 1952. Obserwował on światło rozproszone przy rogach
półksiężyca, gdzie grubość atmosfery księżycowej obserwowana
z Ziemi jest znacznie większa niż w pobliżu środka tarczy, gdzie
przeprowadzał swe pomiary Lipski. Z tego też względu pomiary Dolifusa powinny być dokładniejsze. Do pomiarów uży
wany był polaryskop Savarb-Lyota. Z pomiarów DolHusa
wynikało, że gęstość atmosfery Księżyca wynosi zaledwie
około O. 5 · 10-n gęstości atmosfery ziemskiej. Wynik był więc
zupełnie sprzeczny z badaniami Lipskiego. Lipski jednak
powtórzył swe pomiary w roku 1953 i potwierdził swoje poprzednie wyniki.
Inną metodą badania atmosfery Księżyca są obserwacje
zjawiska świtu i zmierzchu przy brzegach Księżyca (rogi sierpa).
Metodę tę zaproponowali już w roku 1926 R u s s e l, D u g a n
i S t e war t. W roku 1948 B. Lyot i A. Dolifus przeprowadzili dokładne badania światła zmierzchu na drodze fotograficznej i fotometrycznej. Używano koronografu obserwatorium
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na Pic du Midi. Z pomiarów wynikało, że gęstość atmosfery
Księżyca musi być mniejsza niż 10-s gęstości atmosfery ziemskiej.
W roku 1955 E. O p i k przeprowadził również badania
światła zmierzchu przy brzegach Księżyca. Z pomiarów swych
-dostał na gęstość atmosfery Księżyca wartość mniejszą niż
? · 10-7 gęstości atmosfery ziemskiej. Opik bardzo ostro krytykuje prace Lipskiego twierdząc, że przy gęstości równej
8 · 10-5 gęstości atmosfery Ziemi atmosfera Księżyca dawałaby
światło zmierzchu o jasności prawie równej jasności światła
popielatego. Uważa on, że bliższa prawdy jest wartość otrzymana przez Dollfusa. Z drugiej jednak strony obserwacje meteorów księżycowych wskazują na gęstość atmosfery Księżyca
podobną do wartości otrzymanej przez Lipskiego. Zagadnienie
.gęstości atmosfery Księżyca nie jest więc jeszcze w zupełności
rozwiązane.

Zestawienie

badań gęstości

atmosfery

Księżyca

Stosunek
Autor i metoda
Franz - zakrycia gwiazd przez Księż~
Ficsjenkow (1943) - polaryzacja światła
rozproszonego w atm . Księżyca
Vaucouleurs (1947)- meteory księżycowe
Lipski (1949-1953) - polaryzacja światła
rozproszonego w atm. Księżyca
Lyot, Dollfus (1949)- zjawisko zmierzchu
w atm. Księżyca
Dollfus (1952) - polaryzacja światła rozproszonego w atm, Księżyca
Opik (1955) - zjawisko zmierzchu w atm.
Księżyca

gęstości atmosfery
przy jego powierzchni do gęstości atmosfery
przy powierzchni Ziemi
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Warto wspomnieć również o innych interesujących próbach
wykrycia i badania atmosfery Księżyca, próbach, które nie
dały jednak pozytywnych wyników. W roku 1946 M. Khan
.zaproponował obserwacje widma światła popielatego w celu
wykrycia linii charakterystycznych dla zórz polarnych. W tymże czasie G. H er t z b er g zaproponował badanie przy brzegu
Księżyca widma fluorescencji analogicznego do widma komet,
które mają gęstość 109 razy mniejszą niż atmosfera Ziemi.
Badania te dały jednak negatywne wyniki. G. Ku i per pr6-
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bował badać widmo podczerwone Księżyca w celu wykrycia
pasm 80 2 i 0 3 • Wyniki Kuipera były jednak bardzo niepewne
Ostatnią metodą badania atmosfery Księżyca jest metoda
fal radiowych. Wskutek małej gęstości atmosfery Księżyca
jego jonosfera przylega prawdopodobnie do samej powierzchni
Księżyca. Używając fal radiowych o odpowiedniej długości,
które przechodziłyby bez przeszkód przez ziemską jonosferę
a odbijałyby się od jonosfery księżycowej można uzyskać dane
o jej wysokości.
Istnienie atmosfery na Księżycu można uznać za niewątpli
wie stwierdzone. Na razie dane dotyczące jej gęstości, składu
itd. są bardzo niepewne. Badanie atmosfery naszego satelity
dopiero się rozpoczyna.
ZBYSŁA W POPŁA WSKI
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Kraków

2500 KILOMETROW

Odcinek 2500 kilometrów dla m,iłośnika astronomii, to nic ni e
znacząca wielkość liczbowa; wszak operujemy rzędami znacz-·
nie większych odległości. Ale 2 500 km podróży po powierzchni
ziemi najlepiej się odczuwa miarą czasu i włożonym wysiłkiero
fizycznym; w podróży zagranicznej zaostrzony zmysł obserwacji rejestruje różnorodne spostrzeżenia występujące wyraźniej
prawem kontrastu; nasze spostrzeżenia z podróży do ośrodków
astronomicznych w Czeskosłowackiej Republice są przede
wszystkim astronomiczne. Zywe i barwne sprawozdanie z wycieczki wyszło spod pióra dra J G a d o m s k i e g o i ukazało się drukiem w noworocznym (1/1957) numerze "Uranii" _
Z tego powodu czuję się zwolniony od relacjonowania o szeregu faktów, poprzestając wyłącznie na dwu tematach: zwięz
łej kronice naszej wycieczki i omówieniu struktury organizacyjnej ludowych dostrzegalni w Republice Czeskosłowackiej .
Do realizacji wyjazdu · przyczyniło się kilka czynników: inicjatywa nasza i zaproszenie ze strony ĆAS (Ćeskoslovenska
Astronomiekil Spolel-nost), środki finansowe dostarczone przez
PAN, aparat organizacyjny ZG PTMA a wreszcie- co najważ
niejsze - serdeczna gościnność, daleko wykraczająca poza
ramy konwencjonalnych stosunków, dobre rozplanowanie naszej trasy i programu zwiedzania oraz sprawność organizacyjna
naszych kolegów z ĆAS, których godnie reprezentował nieoceniony dr Hubert S l o u k a. Należy tu też nadmienić, że dostarczony przez nasz PKS luksusowy autobus Berliet, demonstrowany na wystawie poznańskiej, zapewnił nam wygodę
i

całkowitą sprawność podróży.
W wycieczce wzięli udział członkowie
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Rys. l. Mapa Czechosłowacji z zaznaczoną trasą wycieczki i miejscowościami, w których znajdują się obserwatoria astronomiczne.
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urzędnicy z ramienia PAN
oraz czynniejsi organizacyjni&
członkowie zarządów naszych kół PTMA z 17 miast polskich
Była to więc ogólna reprezentacja całego PTMA. Wynikiem
zespolenia tych czynników jest pełny sukces naszej wycieczki,
a rezultaty - co jest gorącym pragnieniem uczestników -

w pogłębieniu naszej pracy.
odbyła się w dniach 21-27 października 1956 r .
według następującego zwięzłego programu (porównaj mapę)
powinniśmy zobaczyć rychło

Wycieczka

Dnia 21. X. wyjazd z Krakowa (7,00 h), przejazd przez Zakopane, Łysą Polanę, Jaworzynę do Tatrzańskiej Łomnicy
(15 h), skąd kolejką linową na Skalnate Pleso w celu zwiedzenia tamtejszego obserwatorium. Powrót kolejką do hotelu "Praha", gdzie o 19,00 h odbył się uroczysty bankiet. Przemawiali·
Dr Hubert Slouka, Josef O lej n i k, przedstawiciel władz czeskosłowackich w rejonie Wysokich Tatr, inż. K u c h ar ski,
prof. Z o n n. Nocleg w hotelu "Praha".
Dnia 22. X . wyjazd (7 ,00 h) do Smokowca, skąd przez.
~trbske Pleso, Liptovsky Svety Mikulas przybyliśmy do Grot
Demianowskich. Następnie doliną Wagu przez miejscowości
Ruzomberok, Zilina, Povarska Bistrica, Makov, Roznov przybyliśmy wieczorem do miasta Valasske Mezifici (Wołoskie
Międzyrzecze) w celu zwiedzenia ludowej dostrzegalni. Wieczór zakończył miły bankiet z orkiestrą. Przemawiali: dyrektordostrzegalni i zarazem wiceprzewodniczący MRN J osef D ol e c e k, inż. Ku c h a r s ki, prof. Z o n n, inż. P o p ł a w s ki.
Na nocleg pojechaliśmy do schroniska "Tanecnica" położonego
na przełęczy górskiego pasma Javornik: Radho;t.
Dnia 23 . X. wyjazd (7 ,00 h) przez Lipnik do miasta Olomout
(Ołomuniec), gdzie zwiedziliśmy obserwatorium i dostrzegalnię.
Witał i oprowadzał nas zastępca dyrektora obserwatorium
dr L u n e r. Dalszy przejazd do miasta Prostejov (Prościejów),
gdzie znów zwiedziliśmy ludową dostrzegalnię . Następnie wyjazd (13,15h) do stolicy Moraw - Brna, gdzie w hotelu "Slavia'' odbył się zbiorowy obiad. Przemawiali : prof. OldFich
B a r t a, dr O b u r k a oraz prof. M e r g e n t a l e r. Po obiedzie nastąpiło zwiedzanie obserwatorium i ludowej dostrzegalni na wzgórzu Kravi Hara. O zmroku dalsza jazda przez
miasta: Jihlava, HavliC·, Brod, Kalin do Pragi, gdzie przybyliśmy o 22,00 h. Na nocleg udaliśmy się ok. 50 km w kierunku
południowym. gdzie nad Wełtawą (Vltava) koło miejscowości
Slapy, znaleźliśmy spoczynek w hotelu Nova Rabine.
Dnia 24. X. wyjazd (9,00 h) do siedziby obserwatorium
Czeskosłowackiej Akademii Nauk (Ćs. Akademie Vcd) Ondrzejowa (Ondrejov) . Witał nas i sprawnie zorganizował
zwiedzanie grupami dyrektor obserwatorium, prof. Uniw. Ka-
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rola w Pradze dr B. $t er n b er g w towarzystwie wybitnych
astronomów B o u~ ki i dr V. G u t h a. Tam też spożyliśmy
obiad w stołówce pracowników nauki. Około 16,00 h nastąpił
wyjazd do Pragi - przejeżdżając dzielnice stolicy: Nusle, Vinahrady, Riegrovy Sady, żi.tkov, Karlm, Eubny, Libeil, dojechaL.śmy do miasteczka Dc.iblice w celu zwiedzenia ludowej
dostrzegalni. O godzinie 19,00 w lokalu "Slovansky Dom''
w Pradze odbył SlQ uroczysty bankiet. Przemawiali: M a c h ae e k imieniem primatara (prezydenta stolicy) miasta Pragi,
inż. Ku c h ar ski, prof. Z o n n, Antonin R i c h t er, imieniem ministra Szkolnictwa i Kultury, dr G a d o m ski, redaktor "Uranii" prof. A. Strzałko w ski, prezes ĆAS Vaclav J a r o s, prof. B u c h a r imieniem ćs. Akademii Nauk.
współzałożycielka ĆAS Luisa L a n d o v a- S ty c h o v a, mgr
D o b r o w o l ski, redaktor "IUse Hvezd" prof. dr J. M. M o h r,
prof. S z y c z Torunia, F. K a d a v y i inni. Tego samego dnia
delegacja PTMA była na audiencji u ministra kultury jak również w naszej ambasadzie.
Dnia 25. X. odjazd (8,00 h) do Pragi. Zwiedziliśmy grób
Tychona B r a h e w kościele Tyńskim, pomnik Jana H u s a,
Stare ml-sto, Hrad( any, Chram Sv. V i ta z grobami czeskich
królów, uliczkę Alchemików, skąd w południe przybyliśmy do
centralnej ludowej dostrzeg-:tlni CAS w Pradze na wzgórzu
PetHn. Po południu zwiedzaliśmy swobodnie Pragę.
Dnia 26. X. przed południem trwało dalsze zwiedzanie stolicy. O godz. 12 25 wyjazd z Pragi. Przez Kolin, ćaslav, Chrudim, Vysoke Myto, Litomysl, Letovice, Boskovice, Blansko do
grot Macocha. O godz. 23 kolacja w Prościejowie. Po północy
dalsza jazda pr:_zez Prerov, Gottvaldovo (Zlin), Vizovice, Karlovice, Makov, Zilina, Ruzomberok, Smokovec do Tatrzańskiej
Łomnicy. O 14,00 h wyjazd do granicy państwowej. Z Zakopanego odjazd o 18,00 h, przyiazd do Krakowa o 19,45 h, gdzie
nastąpiło rozwiązanie wycieczki.
Nie mogę pominąć naszego pierwszego wrażenia, jakim
było powitanie wycieczki w Jaworzynie, po przekroczeniu granicy państwowej, przez specjalnie przybyłych: dr Huberta
Sloukę, sekretarza generalnego ĆAS z Pragi, oraz Josefa Olejnika z RN w Smokowcu. Od pierwszej chw;li serdeczne podejście oraz symboliczny gest wręczenie odznak członkow
skich ĆAS, zbliżyły nas i poczuliśmy się bardziej związani
z kolegami, których mieliśmy poznać na naszej drodze.
Od granicy państwowej objął nad nami kierownictwo dr H.
Slouka. wyznaczając marszrutę i program zwiedzania. Dzisiaj
widzimy, że program ten był ułożony z myślą przewodnią
pokazania nam maksimum w granicach naszych możliwośc;
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czasowych. W programie zwiedzania były uwzględnione obserVfatoria naukowe oraz dostrzegalnie ludowe różnych typów
Staje się to tym bardziej zrozumiałe, gdy sobie uprzytomnimy
strukturę i siatkę organizacyjną dostrzegalni ĆAS.
Struktura ludowych dostrzegalni (Lidova Hvczdarna) opiera
się na statucie zatwierdzonym dla całej republiki przez ministerstwa kultury w 1953 roku. Statut ten rozróżnia trzy typy
dostrzegalni (patrz na mapę).
l) Dostrzegalnie pierwszego typu - obserwacyjne - pozostają pod kontrolą miejskich rad narodowych albo domów
kultury i składają się z reguły z jednego stanowiska obserwacyjnego i jednego pomieszczenia audytoryjnego z pokojami
administracyjnymi. Pozwala to na prowadzenie czynności popularyzacyjnych na terenie lokalnym, dając silne oparcie dla
miejscowego koła ĆAS. Mimo formalnej zależności od MRN,
praca dostrzegalni opiera się pod względem personalnym na
miejscowym kole CAS. Dostrzegalnie pierwszego typu współ
pracują z miejscowym i sąsiednimi kołami CAS, ze szkołami,
domami kultury i świetlicami przy zakładach pracy w mieście
i jego okolicy. Tego typu dostrzegalnie istnieją już w nastę
pujących miejscowościach (szereg innych jest w budowie):
Dablice pod Pragą, Hodonin, THnec, Gottvaldovo (Zlin), Pi'ibor, Tabor oraz w Peckach koło Kalina. Na mapie dostrzegalnie pierwszego typu są zaznaczone zaczernionym kółkiem.
2) Dostrzegalnie drugiego typu - powiatowe - pozostają
pod kontrolą Powiatowych RN i składają się z jednej lub dwu
kopuł, hallu z pomieszczeniem wystawowym i szatnią, z pomieszczeń administracyjnych, pracowni, biblioteki, archiwum,
pomieszczeń dla sekcji specjalizacyjnych, pracowni mechanicznej z obrabiarkami, ciemni fotograficznej, mieszkania służ
bowego (!) i pokoi gościnnych. Wyposażenie to pozwala nie
tylko na prowadzenie prac obserwacyjnych i działalności popularyzacyjnej, ale nawet i prac o naukowym znaczeniu.
Dostrzegalnie powiatowe współpracują z kołami CAS swego powiatu, jak również z dostrzegalniami trzeciego typu i mają nawet
przydzielone sąsiednie powiaty jako teren swego działania, jeżeli tam nie ma jeszcze podobnej placówki. Dostrzegalnie powiatowe istnieją już w następujących miejscowościach: Nymburk,
Rokycany, Prostcjov, Vsetin, Novy JiCin, Ostrava, Humenne,
Presov, Plzeil. Na mapie dostrzegalnie drugiego typu są zaznaczone zaczernionym trójkątem.
3) Dostrzegalnie trzeciego typu - krajskie, czyli krajowe
(wojewódzkie) pozostają pod kontrolą Krajowej RN i posiadają dwie lub trzy kopuły, hall z pomieszczeniem wystawowym i szatnią, pomieszczenia administracyjne, świetlicę, salę
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wykładową, bibliotekę, archiwum, pracownię dla sekcji spepracownię mechaniczną z obrabiarkami, ciemnię fotograficzną, mieszkanie służbowe(!) 1 pokoje gościnne .

cjalizacyjnych,

Wyposażenie to pozwala nie tylko na .prowadzenie prac obserwacyjnych i działalności popularyzacyjnej, ale nawet i prac
o naukowym znaczeniu. Dostrzegalnie krajowe współpracują
z kołami swego kraju (województwa) i istnieją obecnie w następujących miejscowościach: Peti·in w Pradze, Brno, Ceske
Budejovice, Hradec Kralove, Olomouc, Valasske Mezifici. Na
mapie dostrzegalnie trzeciego typu są zaznaczone zaczernionym kwadratem.
Dostrzegalnia na Petrzynie obsługuje kraj praski i ustecki,
dostrzegalnia w Pilźnie obsługuje kraj pilzneński i karlowowarski, dostrzegalnia w Hradec Kralove ma przydzielone kraje
Hradec Kr<Hove, Liberec i Pardubice, wreszcie dostrzegalnia
w Brnie obsługuje kraje Brno i Jihlava.
Prócz tego istnieją obserwatoria naukowe pod zarządem
Czeskosłowackiej Akademii Nauk (Ondrejov i Skalnate Pleso)
oraz obserwatoria uniwersyteckie w Pradze, Brnie, Ołomuńcu .
Pierwszą ludową dostrzegalnię w Czechach założył w 1912 r:
baron Arthur Kra u s (1854-1919) w mieście Pardubice. Dostrzegalnia w miejscowości Hurbanov na Słowacji założona przeż
hr. K o n kol y i czynna w latach 1921-1938, obecnie prowadzi prace geofizyczne. Dostrzegalnia w Nizbor wybudowana
przez astronoma dr Ladislava Prac k a (1878-1922), obecnie
nieczynna, dała zasłużone wyniki obserwacyine gwiazd zmiennych, opublikowane przez dr Vojtecha S a f ar i k a .
Znając ogólną sieć ludowych dostrzeg-;Jni postarajmy się
podać o nich pewne szczupłe informacie .
B r n o - dostrzegalnia powstała przy czynnej pracy społecznej członków CAS, ktorzy osoo1~c1e w yKonywali roboty
ziemne, ciesielskie, ślusarskie, wreszcie optyczne. Są tam dwie
kopuły z reflektorem 600 mm
oraz refraktorem 200 mm.
Jedna kopuła należy do katedry uniwersyteckiej, druga do
CAS; jest to przykład zgodnej współpracy zawodowców i miłośników. Dyrektorem jest dr Oblirka. Wydawane są periodyki.
H rad e c Kra l o V e obserwatorium bioklimatyczne
połączone jest z ludową dostrzegalnią. Wykonano tu m. in. doskonałe zdjęcia komety Whipple-Fedtke z 1943 r. (J. Z e m a n).
t e s k e B u d c j o V i c e - dostrzegalnia pomieszczona jest
w dużym trójkondygnacyjnym budynku z mieszkaniami służ
bowvmi, posiada kopułę o średnicy 5 m z reflektorem 300 mrrl
(ogniskowa - 4000 mm).
Rok y a n y - dostrze1ralnia postawiona w 1947 r. pracą
społeczną członków. W kopule znajduje się reflektor 200 mm·
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P l z e ii - dostrzegalnia ustawiona jest na dachu szpitala
powszechnego, posiada refraktor Merza z obiektywem 10U mm
oraz prowadzi filię w miejscowości Mutenin, gdzie również
mieści siq stacja meteorologiczna i geofizyczna. Pilzneńscy
miłośnicy prowadzili radarowe obserwacje meteorów.
T a b o r - dostrzegalnia mieści się na budynku domu
kultury i posiada refraktor Zeissa 80 mm.
p r O S t C j O V - dostrzegalnia zbudowana pracą Społeczną
członków na tarasie dachu szkoły technicznej, wyposażona jest
w reflektor 330 mm z tubusem o kratowej konstrukcji. W budowie nowa siedziba w parku miejskim - na warsztacie nowy
reflektor 600 mm.
V s e t i n - dostrzegalnia powstała w wyniku pracy społecznej miejscowych członków, robotników i techników. Jest
to ładny budynek na wzgórzu podmiejskim; kopuła wyposażona w reflektor 210 mm.
N o v y J i<:. i n - dostrzegalnia znajduje się na dachu
domu mieszkalnego; w kopule reflektor 310 mm.
P r e s o v - dostrzegalnia znajduje się na wieży ciśnień
miejskich zakładów wodociągowych. Jest to pierwsza dostrzegalnia na Słowacji założona w 1948 r. przez organizację: Stefanikova Astronomicka Spolecnost Slovenska.
O l o m o u c - budowa rozpoczęta w 1945 roku, ukończona
w 1950 r. Wyposażen:e instrumentalne pozwoliło na podjęcie
czynności w 1953 r. Reflektor 620 mm z ogniskową 3200 mm
posiada jako podstawę odlew o ciężarze 1700 kg. Czynny jest
również koronograf o powiększeniu 180-krotnym. W przyszło
ści będą dobudowane dwie wieżowe kopuły do fizycznych
obserwacji słońca. Obok Ołomuńca jest wioska złożona z 80
domostw, gdzie jest miejscowe koło ĆAS - członkowie wykonali tam samodzielnie reflektor 250 mm!
Z tego krótkiego przeglądu widzimy, że ilość placówek astronomicznych w stosunku do ilości obywateli przewyższa jakiekolwiek państwo na świecie i jest rozwiązaniem bez przykładu
i precedensu.
Ludowe dostrzegalnie, prócz zasadniczego zadania popularyzacyjnego, zajmują się szkoleniem prelegentów i demonstratorów oraz prowadzą działalność na\,lkową. W warunkach wyposażenia w silne i dobre instrumenty z niezbędnym zapleczem środków technicznych wprowadza się wciąż nowych pracowników z kół terenowych, co daie liczny zespół miłośników,
których poziom osią~a zawodowe traktowanie astronomii; prowadząc ich do studiowania źródeł i literatury zgodnie z kierunkiem osobistych zamiłowań, pogłębia się zakres wiedzy
i daje szeroką podstawę rozwoiu tej gałęzi nauk, co w rezultacie poważnie podwyższa poziom i zasięg kultury narodowej.

URANIA

79

Ten poważny poziom i jego szeroka podbudowa pozwalają
stwierdzić, że astronomia w Czeskosłowackiej Republice stała
się nauką narodową.
Z podróży obejmującej 2500 kilometrów przywieźliśmy do
kraju znaczną ilość wrażeń, które wymagają uporządkowania.
Dyskusje w zarządach kół przedstawione na Zarządzie Głów
nym PTMA pozwolą na opracowanie programu pogłębienia
treści naszej pracy. Jednym z niezbędnych czynników, realizującym ten ·program, będzie budowa dostrzegalni i wyposaże
nie ich w niezbędne instrumenty. Wydaje mi się, że głosy tej
<łyskusji powinny być podane do powszechnej wiadomości
<:złonków na łamach "Uranii", gdyż to jest warunkiem wyzwolenia silnej inicjatywy społecznej idącej od członków, zespalającej ich działania i rozumnie kierowanej w perspektywie
ogólnokraiowej przez Zarząd Główny.
Jak widzimy, wyjazdy zagraniczne przynoszą doniosłe i skuteczne impulsy ożywiające działalność naszego Towarzystwa.
Ponieważ spostrzeżeń o pracy naszych kolegów w Czechosło
wackiej Republice mamy znacznie więcej, więc wydaje mi się,
że jeszcze ujrzymy kilka artykułów w ,,Uranii" na ten temat.
Ja ze swej strony przygotuję do następnego numeru artykuł
o metodach pracy organizacyjnej ĆAS, aby doświadczenia i wyniki kolegów z CSR przenieść na nasze tereny działania.
KRONIKA
Nowe

władze

Polsklego Towarzystwa Astronomicznego

Dnia 16 grudnia 1956 roku odbyło się we Wrocławiu walne zebranie
Polskiego Towarzystwa Astronomicznego. Rola tego towarzystwa zrzeszającego fachowych astronomów była w
ostatnich latach znacznie
1)graniczona. Obecnie, wobec decentralizacji kierownictwa polskiej
nauki, P. T. A. staje się z powrotem jeśli nie formalną, to w każdym
rozie moralną władzą kierowmczą polskiej astronomii. W tych warunkach sprawą szczególnej wagi stał się wybór nowego zarządu, który
będzie miał szer1=ze możliwości działania, a zarazem będzie ponosił
większą odpowiedzialność niż zarządy P. T. A. z lat ostatnich. Nowy
zarząd wybrano w składzie następującym: prezes prof. dr Stefan
L. P i o t r o w ski (Warszawa), wiceprezes - doc. dr Kazimierz Kord y l e w ski (Kraków), sekretarz mgr Krzysztof Ser k o w s k 1
(Warszawa), skarbnik - mgr Wiesław W i ś n i e w s k l (Kraków), czło
nek zarządu - prof. dr Antoni O p o l s ki (Wrocław), poza tym jako zastępców członków zarządu wybrano prof. dra Włodzimierza Z o n n a
(Warszawa) 1 mgra Jerzego D o brzy ck i e g o (Poznań).
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Zebranie uchwaliło wytyczne działalności P. T . A na najbliższe
lata; w szczególności postanowiono zwrócić się do odvowiednich władz.
w sprawie przejęcia przez P . T. A. niektórych wydawn 'ctw astronomicznych jak kwartalnik ., Postępy Astronomii:" i dwumiesięcznik "Acta
Astronomica", które ostatnio zostały przejęte przez Komitet Astrono,miczny PAN lub inne instytucje. W zasadzie, biorąc pod uwag~ ·
przełomowy okres, jaki przeżywa obecnie nauka polska i związaną
z tym kon : eczność sprE;iystej polityki towarzystw naukowych, zarzą
dowi udzielono daleko idących pełnomocnictw, zwłaszcza w sprawach
finansowych i współpracy z P AN.
Zebranie powzięło również uchwał ę w sprawie Centralnego Obserwatorium Astronomicznego. Wobec c ! ężkiej sytuacji gospodarczej Polski, budowa tego obsernatorium została skreślona z planu 5-letniego
Ponieważ jednak plan
5-letni ma zostać zrewidowany przez nowy
Sejm, zebrani wyrazili nadzieję, że w zm'enionym planie znajdzie si~
miejsce na niewielką w stosunku do budżetu ogólnego, a tak ważną
dla polskiej nauki inwestycję, która wreszcie umożliwiłaby wykonywa:..
nie poważnych prac obserwacyjnych w kraju
K. R . .

Rok Geofizyczny
W Iranie powołany został narodowy komitet, który opracuje plan
badań
związanych z Międzynarodowym Rok:em Geofizycznym. Na
b<>dania przeznaczona została suma 80 tys. dol1:rów. Iran wypełnił dotkliwą lukę , jaką kr.)je Bliskiego Wschodu stilnawiły dotąd dla badań
geofizycznych. Ponif. ....aż nad Iranem przechodz ' ć będzie droga sztucznego satelity USA, Stany Zjednoczone wypożyczą prawdopodobnie
Iranowi wielką kamerę Szmidta do badań tego kstężyca. Program badań uczonych irańskich obejmuje badania
magnetyczne, sejsmiczne,
grawimetryczne oraz badania <1tm::>sfery. Kierownikiem badań jest
·fizyk jądrowy, były współpracown : k Einsteina, prof. H e s s a b Y.
W 1958 r. wyruszy do Grenlandii wielka międzynarodowa ekspedy'cja, której cel~m będzie badanie lądolodu grenlandzkiego. W jesieni
1956 r. wysłany został rekonesans tej wyprawy. Pięciu Francuzów pod!
kierunkiem J. D u m o n t a zo3tało zrzuconych na spadochronach
w środkowej części Grenlandii Wraz z nimi został zrzucony na spa:.
dochronach precyzyjny sprzęt oraz zaopatrzenie. Francuzi będą prz~
bywać w Grenlandii 14 miesięcy. W ciągu tego czasu przep r owadza~
będą obserwacje meteorologiczne oraz sejsm'czne badania lodu. Jest
'to pierwsza w historii spadochronowa ekspedycja polarna.
··
Przewodniczący Międzynarodowego Roku Geofizycznego prof. S.
C h a p m a n wygl o!.' ił apel, w którym zwraca uwagę na duże znacze'nie obser\vacjt zórz polarnych. Obserwacje zórz są łatwe, nie wymagajlł
iadnych precyzyjnych instrumentów, ważne lest tylko. aby na całym
Międzynarodowy

Reflektor o
zwierciadła

średnicy zwierciadła 60 cm
44 cm, a średnicy menisku

i teleskop Maksutowa o średnicy
31 cm Uniwersyteckiego i Ludowego Obserwatorium w Brnie

Podwpjny refraktor Ludowego Obserwatorium na Petrzynie w Pradze.
Sredr1ica obiektywu fotograficznego 21 cm, obiektywu wizualn~go 18 cm,
ogniskowe obydwu obiektywów 340 cm

Zegary astronomiczne Ludowego Obserwatorium na Petrzynie w Pradze

Zdjęcie

Jowisza wykonane 60 cm refraktorem Obserwatorium Lowella.
Na tarczy planety widać wyraźnie różne strefy i pasma
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globie ziemskim rozsiana była duża liczba obserwatorów. Obserwatorami mogą być ludzie pracujący w nocy jak: marynarze, lotnicy, stróże
itd. Oprócz zórz polarnych należy zwracać uwagę na zjawiska pokrewne
np. świecące obłoki. Obserwacje te według Chapmana mogą stanowić
program badań dla krajów biednych, których nie stać na kosztow 1 H~
instrumenty.
A. W.

Nowe dane o sztucznych satelitach
Sztuczny satelita amerykański będzie prawdopodobnie realizowany
w/g projektu V a n g u ar d a. Ma o być satelita o średnicy 50-75 cm
i wadze 10 kg zaopatrzony w aparaturę badawczą i rad ionadajn:k . Na
orb i tę satelita zostanie zaniesiony przez r~. kietę czterostopniową o masie startowej 9 ton. Pierwszy stop:eń będzie napędzany benzyną i c:eklym tlenem, a silnik jego będzie posiadał silę ciągu 12 ton. Pra2a tego
silnika będzie trwa~a 2 m inuty, a zespół os : ągnie dzięki niemu wysor
kość 65 km i szybkość ckolo 2 km/sek
·
Bezpośrednio po zakończeniu działania silnika stopnia
I, rak:eta
stopnia I odpadnie, a rozpocznie pracę silnik rak'ety stopnia II p:>większając prędkość do 5 km/sek i wysokość do około 210 km. Na tej
wysokości wyczerpie się paliwo stopnia II, ale pozostały zespół b~dzi&
sic: dalej wznosił "rozpędem" po linii łukowej .
Na wysokości około 430 km tor lotu zespołu stanie się mniej więcej
równoległy do powierzchni Zi2mi. Zostanie wtedy automatycznie uruchomiony silnik rakiety stopn'a III nadając sztucznemu satelicie pręd
kość orbitalną 7,6 ktn/sek. Czwarty stbpień ustabilizuje tor lotu sztucz~o.
nego satelity.
Orbita sztucznego satelity będzie e i! psą . Największa jej odległość
od Ziemi będzie wynosić około 1300 km, a najmniejsza około 320 km.
Przewiduje się, iż na skutek oporu w powietrzu. jak'e się jeszcze na
tej wysokości znajduje, satelita będzie zmniejszał stopniowo swą s~yb
kość (i promień orbity) i po okresie czasu od kilku tygod"li do kilkl,l
iat wpadnie on w dolne gęstsze warstwy atmosfery, gdzie spotka go los
m'e teoru. Satelita ten będzie mógł być dostrzeżony przez lornetki. z0..
stanie on wypuszczony z Florydy. Flaszczyzna jego orbity będzfe tworzyć z płaszczyzną równlk~ kąt 40°, a ·więc nie będzie on widoczny
w szerokościach geograficznych większych niż . 48°. Obszar w'd:>czności
satelity w danym momencie będzie ltc.łem na powierzchni Ziemi o średnicy o~olo 1000 km.
.,
. Uczeni radzieccy zapowjedzlell, iż n' e p9(iadzą tadnych dany,c~
technicznych dotyczących realizowanego przez nich satelity przed jego
ururhqrni.eniem.
', ,
1
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Możliwości wysłania na l{się:iyc pierwszej rakiety
Jak wyn ka z o'>tatnich wypowiedzi aJStronautów amerykańskich,
już w chwili obecnej możliwe jest wysłanie na Księżyc przy pomocy
rakiety 25 kg automatycznych przyrządów pomiarowych. Wyniki pomiarów tych przyrządów zostałyby przekazane na Ziem · ę przez mały
nadajnik radiowy. Do przesłania tej aparatury badawczej na Księżyc
należałoby użyć rakiety trzy;,topniowej o masie początkowej około
500 ton. Rakieta ta miałaby długość około 60 m. W części przedniej
tego zespołu znajdowałaby się czwarta rakieta o masie 120 kg, która
zahamowałaby spadek aparatury badawczej przy lądowaniu na Księ
życu. Koszt tego przedsięwzięcia szacuje się na około 35 milionów dolarów.
Lot tej rakiety na Księżyc trwałby około 55 godzin.

A. M .

PORADNIK OBSERWATORA
Komunikat o spadku meteoru

Od prof. Rybk! z Wroclawia otrzymaliśmy następującą w!adomość
Astronomowie czechosłowaccy zawiadomili mnie, że w dniu 9. l. 1957 r
o godz. 22h42m cz. śr. eur. przeleciał jasny detonujący meteor na północ
od Karkonoszy w kierunku Polski. Jest prawdopodobne, że meteor spadł
na ziemię w Polsce. W związku z tym jest prośba do obserwatorów meteorów, aby jak najprędzej zakomunikowali wiadomość do Obserwatorium Wrocławsk i ego, jeżeli jakieś obserwacje tego bolidu były w Polsce
dokonane.
E. Rybka

Gwiazdy zmienne

li

W marcu mają przypaść maksima kilku jasnych ciekawych zmiennych długookresowych. 15 marca przewidywane jest maksimum gwiazdy
T UMa; mapka okolicy tej gwiazdy była już umieszczona w "Uranii".
Oprócz tego spodziewane są maksima następujących gwiazd:
R Cas
4m8
7 marca
R Cne
6: l
25
R Gem 5. 9
15
R Vir
6. 2
24
Obok nazwy gWiazdy podana jest jasność, do której gwiazda może
dochodzić w maksimum blasku oraz data oczekiwanego maksimum.
Mapki wszystkich tych gwiazd umieszczone są poniżej.
Dalsze omówienie metod opracowywania obserwacji będzie podane
w następnym odcinku naszego działu.
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Rys. 4.

Mapka okolicy gwiazdy zmi.ennej długookresowej R Cne

Efemerydy gwiazd zaćmieniowych na marzec 1957 r. (czas śr.-eur.):
WW Aur: III, 4d21hQOm, 9d22hOOm, 13dl7hOóm(wt), 14d23hl5m, 18dl8hl5ID(wt).
2QdQh30ID, 23d}9h3Qm(wt), 28d2Qh45ID(wt),
AR Aur: III, 15d16hl5m, 19dl9h30m, 23d22h45m, 28d2hQOm,
RZ Cas: )II, ld2h}5m, 5d21hOOm, 7dlh45m, lld20h30m, 13dlhQOm, 17d20hOOm;
19dQh3Qm, 23d}9h}5m, 24d24hQQm, 29d18h45ID, 30d23h30ID,
R CMa: III, ld20h30m, 2d23h45m, 9dl9hl5ID, 10d22h30m, 17d18hOOm, 18d2lh30m.
19dQh45ID, 25dl7hQQm, 26d2Qh}5ID,
~
11 Per: III, 3dl7h45ID, 6dl4h45m, 18d2hOOm, 20d22h45m, 23dl9h3Qm.
Andrzej Wróblewski
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Meteory
Niech na rys. l M będzie określonym punktem toru meteoru, obserwowanego z dwóch punktów na Ziemi: A i B, H niech będzie wysokością tego punktu M nad Ziemią, zaś a odległością pomiędzy miejscaffil
obserwacji. Wyznarzając r A z trójkąta ABM i wstawiając do wyrażenia
na H otrzymanego ze
związków trygometrycznych zastosowanych do
trójkąta
ACM dostaje
się wyrażenie na wysokość punktu M meteoru:
H-

o. sin WB
cos
sin r:

ZA

H

Wzór ten umożliwia wyznaczenie
wysokości
punktu zapalenia się,
zgaśnięcia lub rozbłysku
meteoru, obserwowanego
z dwóch punktów A i B,
oddalonych od siebie o
a km. Do tego celu potrzebna jest oprócz odległości a znajomość pozostałych wielkości, stojących po prawej stronie
wyrażenia (1), a więc:
odległości zenitalnej ZA
B
danego punktu meteoru
obserwowanej z miejscoRys. l.
wości A, wartości kąta
IJi B, oraz wartości kąta
paralaktycznego :n:. Naniesienie toru meteoru na mapę nieba, dokonane
w obu miejscach obserwacji daje natomiast wartości rektascensji i deklinacji "'A, 0A; rx.a t B danego punktu toru meteoru; znany jest też
moment przelotu 't. Moment przelotu 't wyrażony w czasie gwiazdo
wym oznaczać dalej będziemy przez s. Trzeba zatem poszukać jeszcze
jakichś związków pomiędzy a, f), s a 'P z, :n: skorzystanie z których jest
warunkiem koniecznym do wyznaczenia wysokości meteoru.
Pierwszy związek to przejście od współrzędnych równikowych do
horyzontalnych (z, A) (wyprowadzenie jego znajduje się w każdym podręczniku astronomii sferycznej):
cos z - sin cp sin a
cos ł ces a cos
(2)
sin z cos A = -cos cp sin a
sin cp cos a cos
sin z sin A - cos a sin t
gdzie <V jest szerokością geograficzną miejsca obserwacji, znś t jest
kątem godzinnym danego punktu toru meteoru, równym różnicy momentu przelotu w czasie gwiazdowym i rektascensji tego punktu:
t= s-a
(3)
Drugi związek daje kąt paralaktyczny:
(4)
cos r: ... sin a, sin a2
cos ~, cos a, («,

+
+

~

•

•

+
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Kąt

'l' p można

otrzymać

z twierdzenia cosinuf;ÓW zastosowanego d()
sferycznego, utworzonego przez odcinki na~tę
pującyc h kół wielkich: łuku horyzontu od wertykału meteoru do przecięcia sfery niebieskiej przez kierunek bazy (bazą nazywamy odległo~ć
a) - równy i e~ t on A n -A n , łuku wertykału meteoru (90-zn) oraz
łuku koła wielkiego, łączącego dany punkt meteoru z rzutem bazy na
prostokątnego

trójkąta

sferę niebieską

(li!n) ;

=- sin z 8 cos (Ao -A 8

cmliT'J

(5>

)

Ao jest tu azymutem kierunku bazy.

Tak więc 1.espól wzorów (1), (2), (4), (5), ttmożliwia wyznaczenie wysoko~ci H danego punktu toru meteoru.
Chcąc zatem wyznaczyć wvsokość meteoru, musimv zor~ani70wać
obserwacje z dwóch m'ejscowości, których ndle~ło~ć. zwana bazą. będzie
rzędu 30-40 km d:a meteorów wizualnych i 3-5 km dla meteorów
teleskopowych. Podstawowym kryterium tożsamości meteoru oglądanego
przez obu obserwatorów jest moment przelotu. Można też pomagać
sobie przy identyfikacji meteorów ich cechami fizycznymi : jasnością
barwą itp. Przy obserwacjach. mających na celu wyznacz<~nie wv~o
kości meteoru, należy glówny nacisk kłaść na dokładne ustalenie rektascensji i deklinarii pu.,któw zabłyśnięcia i zgaśnięcia meteorów, a także
ewentu~lnyrh rozbłysków.
Jeżeli zamiast trójkąta ACM weżmiemy pod uwagę trójkąt ABM, to
zamiast (l) dostaniemy:

« 'sin

IT'.A

-;i;-;-

H

COS

(6)

%B

Wysokość meteorów H, wyliczona ze wzoru (6),
wartość lic<:bową. co wysokość otrzymana przy
Zbieżnofć tych wvników może być wykorzystana
ności przeprowadzonego rachunku.

W marcu

promieniują

Nazwa roju

meteory z

Współrzędne

12 Com
p Boa
38 Com

użyciu

jako kontrola popraw-

następujących

radiantu

mleć tę samą
zależności (1).

radiantów:

Okres

-== =

aktywności

rlf'kl.

re~t.

h

powinna

o

m

12 19
14 28
12 52

..l..

+
+

26
31
31

19-27 marzec
23-29 marzec
30 marzec-2 kwiecień
Andrzej Pacholczyk

Wskazówki dla obserwatorów Jowisza
Jowisz jest planetą najłatwiej dostępną dla miłośniczych obserwacji.
Każdy kto ma dostrp do lunety o średnicy powyżeJ 7 cm może dok()nywać na pow erzthni Jowisza ciekawych spostrzeżeń. W Polsce jednak dotąd ob<;erwacje tego typu nie były zbyt liczne. Przed wojną
obserwował Jowisza M. B i a ł ę ck i, a po wojn'e obserwacje takie
podjęto w sekcji obserwacyjnej PTMA Warszawa (patrz .. Urania" 1953,
listopad; 1956, wrzesień). Obecnie coraz w:ęce.i miłośników pos.ada
własne reflektory, warto więc zachęcić ich do tych obserwacji.
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Już w małej lunecie widać łatwo, że tarcza Jowisza jest silnie
spłaszczona.
Dlatego też przed przystąp·eniem do obserwacji należy
l obie sporządz i ć specjalny eliptyczny szablon, którym można wykre-

~lać elipsy przedstawiające tarcze Jowisza (' posób wykonania Likiego
a.zablonu był podany w "Uranii" 1953, listopad). Można również WYrysować na twardej tekturze kontur zamieszczonej poniżej schematycznej
mapki Jowisza i przy pomocy takiego wzorca kreślić elipsy do ry9UI1ków.
Przystępując do obserwacji trzeba oczywiście przez pewien czas
przystosować wzrok do ciemności, pozwala to bow'em na spostrzeganie delikatnych szczegółów na powierzchni planety. Dużą rolę odgrywa
tu również wprawa oka. której nabywa się zazwyczaj po ki ku miesią
cach obserwacji Obrót Jow ·sza dokoła osi jest bardzo szybki, dlatego
też wykonywanie rysunku nie może trwać dlużei niż 10-15 minut
Natomiast po upływie godziny można już powtarzać obserwację. Z WYkonywaniem rysunku trzeba się więc spieszyć.
Na podstawe swoich kilkoletnich do ,wiadczeń sąazę. że najlepiej
jest podzielić obsetwacje na dwie fazy. W pierwszej z nich która trwa
około 5 minut, zaznaczamy na rysunku położenia (szerokości zonograticzne) ciemnych równoległych pasów, które widać już na pierwszy
rzut oka na tarczy Jow sza. Mlło3nik jest zwykle pozb<wiony możli
wości korzystania z mikrometru, dlatego też mus:my zastosować tu
Inną metodę . Oceniamy mianowicie położenia !)aSQW w ułamloch biegunowej średnicy tarczy Jowi~za. Przy pewnej wprawie można w tej
metodzie osiągnąć dość dużą dokładność. Główne ciemne pasma są
stale widoczne na powierzchni Jowisza i otrzymały też swoje nazWY

SPR

Obszar biegunowy fXd·

STZ
STB
STrZ

Strefa umiarkowana pta
Pasmo umiarkowane ptd
Strefa zwrotnikoJYa ptd

SEB

Pasmo równikowe ptd.

EZ
NEB
NTrZ
NTB

Strefa równikowa
Pasmo równikowe ptn.

NTZ

Strefa zwrotnikowa ptn.
Pasmo umiarkowane ptn.
Strefa umiarkowana fłn.

NPR

Obszar biegunow!J ptn.

Rys. l. Schematyczna mapa Jowisza z oznaczeniem stref i pasm
Zwykle używa się nazw przyjętych przez Brytyjskie Towarzystwo
Astronomiczne. Są to skróty składające się z trzech lub wię : ej dużych
liter łacióskich. Oznaczenia te są podane na poniższej mapce wraz z ich
polskimi tłumaczeniami. Pasm tych w:dać zwykle kilka. Używając
refraktora o średn cy 8 cm widziałem na tarczy Jowisza do ośmiu ciemnych pasm.
Druga ~ść obserwacji jest trudniejsza. Polega ona na wrysowa-
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niu w zaznaczone kontury pasm drobnych szczegółów. nierówności, występów, plam itd. Szczegóły te nie zawsze są dobrze widoczne. gdyt
masy powietrza w atmosferze ziemsk ej są w stałym ruchu. Jednak
co pewien okres czasu zdarza się. że na moment cała masa powietrza
na drodze promieni świetlnych do lunety znajdzie się w spoczynku.
Wtedy można uchwycić delkatne szczegóły, które nie są normalnie
widoczne. Obserwator planet musi się nauczyć czekać na te momenty
i odpowiednio je wykorzystywać Najlepiej jest skupiać uwagę kolejno
na poszczególnych szczegółach, aby rysować ich kształt w kolejnych
momentach dobrej widoczności.
Zarówno w pierwszej jak i w drugtej części obserwacji należy oceniać intensywność wrysowywanych szczegółów..Jest to bardzo ważne, gdyż
intensywność ta zmienia się z czasem, a przyczyny zmian nie są jeszcze
dokładnie znane. Najlepiej jest oceniać intensywność różnych utworów
w skali sześciostopniowej, w której za zero przyjęta jest jasność jasnej
strefy równikowej (EZ), za 6 zaś c'eń satelity na tarczy Jowisza (możliwe są oczywiście również i ułamki). Ze względu na to. że nie zawsze widać na tarczy cień księżyca, można również przyjąć za końcowy
,punkt skali intensywność tła nieba w pobliżu tarczy.
Jasne i ciemne plamy pojawiające się na pow.erzchni Jowisza mają
.zwykle krótkotrwały charakter. Wyjątek stanowi słynna plama czerwona, którą obserwował już prawdopodobnie C a s s i n i w r. 1664. Od
reku 1878, gdy N i e s t e n zwrócił na nią baczniejszą uwagę, jest ona
przedmiotem wielu obserwacji. W niektórych latach jest ona widoczna
dość słabo, aby następnie znów stać s ię m1jbardziej charakterystycznym utworem powierzchni Jowisza (jak na przykład obecnie). Inne
plamy, białe i szare, znikają zwykle po k!lku miesiącach.
Podczas opozycji r. 1957 wiele uwagi należy poświęcać trzem białym plamom, znajdującym s ' ę na poludniowym brzegu STB. Flamy
te, niezwykle trwałe, bo obserwowane przez obserwatorów brytyjskich
od roku 1940, są prawdopodobnie żródłem radiowego promieniowania
Jowisza (patrz notatka w kronire bieżącego numeru). Flamy te obserwowałem z łatwością przez 8-cm refraktor Zeissa (wiosna 1956). Warto
byłoby zbadać dokładniej ich przesuwanie się po powierzchni Jowisza. Oprócz tych plam ciekawa jest równ:eż wielka szara plama odkryta w 1956 r. przez obserwatorów czeskich.
Ciekawe byłyby obserwacje Jowisza przy użyciu filtrów barwnych
Z obserwacji takich można wnioskować o zabarwicn:u różnych utworów na tarczy Jowisza.
Różne strefy Jowisza mają różne okresy obrotu dokoła osi: najszybciej obraca slę strefa równikowa, najwolniej zaś obszary biegunowe. Z tego też powodu nie ma sensu zestawiać map powierzchni
.Jowisza. Mapy takie mają bvwiem tylko charakter chwilowy. Można
natomiast zestawiać mapy poszczególnych pasm. Do określania długo
ści południka centralnego stosuje się dwa systemy. System I oparty
jest na okresie obrotu strefy równikowej (9h5Qm3Qs.O), podstawą zaś
systemu drugiego jest okres obrotu czerwonej plamy (9h55ID405 .6). Okres
obrotu strefy STB. w którym pojawiają się najczc;ściej ciekawe plamy,
jest zbliżony do systemu II.
Dobrze byłoby, aby dane odnośnie długości południka centralnego
Jowisza były podawane wraz z efemerydą w kalendarzyku astronomicznym.
Obserwacje prosimy nadsyłać pod adrel"em: Sekcja obserwacyjna
PTMA, Warszawa, Al. Ujazdowskie 4. Prosimy też o donoszenie o wąt
pliwościach 1 nadsyłanie zapytań .
Andrze; Wróbrewski
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WYDAWNICTW

Rom a n Ja n i czek, Atlas Mikro i Makrokosmosu, Część Astronomiczna. Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych.
Warszawa 1954, cena zł 10.-.
W końcu 1954 r. pojawił się w druku ,.Atlas" pod podanym wyżej
tytułem, opracowany przez inż. R. Ja n i czka, członka naszego T-wa.
Jest to bodaj pierwsze obszerniejsze wydawnictwo tego typu w Polsce
Należy podkreślić ogrom pracy włożonej tu przez autora oraz starann<t
szatę graficzną nadaną wydawnictwu przez instytucję wydawniczą.
Opanowanie skali wielkości w Kosmosie jest może najtrudniejsze
dla miło(ników astronomii. Atlas, o którym mowa, stanowi w tej dziedzinie pożyteczną pom oc. PrzejdziC'my w skrócie treść pracy. Obejmuje
ona 12 plansz dużego formatu, wymiarów 35 X 46 cm. Wstęp obejmuje
stronice (III-IV), na których znajdujemy 7 tab::!l li ~ zbowych oraz
objaśnienie zastosowanych 12-tu różnych skal od l : 10' do l : 10~!.
Plansze 1-3 dają przegląd porównawczy rozmiarów planet i ksiqżyców
oraz odległości tych ostatnich od ciał macierzystych. W tablicach 4-7
autor kontynuuje w szacie graficznej opis układu słonecznego. Zapewne·
dla oszczqdności miejsca podaje marginesowo wgląd w otaczający nas
świat gwiazd. Ta dwutorowość tematu daje jednak pewien tematyczn;>
zamęt. W tablicach 8-11 rozstajemy się z systemem słonecznym, przechodząc do stosunków odległościowych w świecie gwiazd i gromad
gwiezdnych. Na ostatniej planszy 12-tej znajdujemy obrazy Galaktyki
i paru najbliższych mgławic pozagalaktycznych.
Rom a n Ja n i czek, Atlas Mikro i Makrokosmos11. Państw. Przeds
Wyd. Kartogr. Warszawa 1955, cena zł 40.-.
Praca ta jest obszerniejsza od poprzedniej tak pod wzglqdem obję
tości jak i tematu. Wstqp zajmuje stronice: III-VIII z 16-tu tHbelaml
liczbowymi. Plansze 1-4 wprowadzają czytelnika w skomplikowan~l bu.
dowę atomów. Orbity elektronów przypominają do złudzenia orbity
planet i komet. Plansza 4 ilustruje wewnętrzną ~trukturę kryształów,
plansza 5 drobin związków organicznych, plansze 6, 7 obrazują wygląd
wirusów i bakteriofagów. Poprzez tablice 1-7 przewijają się marginesowo wykresy porównawcze długości fal elektroma~net:vczny::h, począwszy od najkrótszych prom;eni "gamma'·, skończywszy na najkrótszych Iala~h promieniowa~ia podczerwonego (A =- 7800 A). Plansza 8
pokazuje €wiat ujawniany przez mikroskop elektronowy, 9-ta przedstawia drobne organizmy żywe w dużym powiększeniu, 10-ta ilustruje
budowę organizmów zwierząt
i roślin obserwowaną mikroskopem
optycznym, 11-ta zaś przy pomocy lupy. 12-ta daje podobizny małych
przedstawicieli świata zwięrzqcego widzianych gołym okiem. 13-ta zawiera fotografie zwierząt w ZOO, 14-ta ilustruje największe okazy przyrody ży\'vej, 15-ta wielkie gmarhy w Polsce, 16-ta fragmenty wielkich
miast, 17-ta krajobraz wysokogórski Alp, 18-ta odcinek mapy Polski,
19-ta Ksiqżyc. Plansze 20-34 są powtórzeniem plansz 1-12 powyżej
omawianej pracy (l), po wprowadzeniu do niej pewnych poprawek.
To krótkie zestawienie pokazuje jak bogata jest treść .,Atlasu".
Wnikliwe przestudiowanie tablic i plansz Atlasu daje czytelnikowi
możnofć rozszerzenia horyzontów myśli przyrodniczej. Wydawnictwo to
winno znaleźć się w bibliotekach Kół PTMA oraz w biblioterzkach miłośników nieba, spełniając rolę jakby podręcznej encyklopedii w obrazach.
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Usterek w pracy jest niewiele. Wymienimy niektóre: część druga
str. V. tabela 12: "Gwiazda Bernarda", ma być "Gwiazda Barnarda".
W tejże tabeli wiersz 5 i 6 od dołu zamiast "E" (epsilon), ma być .. ~··
(sigma). Str. V, tabela 14, w. 2 od d.: zamiast .. vv·' ,.Cefeusza" (ni ni).
ma być "VV Cefeusza". Tamże ostatni wiersz: zamiast .. ~" (ksi), winno
być .,c;" (dzeta). Tabela 16: zamiast "M 101 ; 0,2 megaparseków··, ma być
,.2,0 megaparseków". - Plansza 8: błąd w podpisie: zamia~t "Kryształy
wirusa narkozy tytoniu", ma być ,.Kryształy wirusa nekrozy tytoniu",
Tamże: "wytrawione kwasem solnym", ma być "wytraw1ona kwasem
solnym". Plansza 17: należałoby uwzględnić osiągnięcie w r. 193:1 przez
amerykański balon Explorer II wysokości 22 066 m. Plansza 18: kontury Fobosa i Dejmosa obrysowano liniami nieregularnymi. Czyżby
autor miał ku temu dokumentarne źródła? Na ogół przyjmuje się, że
są to ciała kuliste wydzielone ongi przez Marsa, o średnicach 58 i 16 km.
Tamże wysoko'ć pułapu rakiety V2 (177 km w r. 1946) należałoby zastą
pić osiągnięciem przez rakietę ,.Bumper" 24. II. 1949 wysokości 390 km.
Plansza 19: Ksic:życ podano przez pomyłkę w odbiciu lustrzanym.
Plamza 35: przez pomyłkę pominięto znak minus (-) pr;.:y liczbach
0,3; 0,3; 0,55 i 0,44. - Plansza 2 uwzględnia tylko 2, zaś plansza 21 tylko
3 pierścienie Saturna, gdy utworów tych znamy już 12.
W wykresa ~ h dlugości fal elektromagnetycznych nie uwzglc:dniono
wcale fal radiowych, ktćrymi operuje się w ostatnich latach często.
J. Gadomski

NASZA
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Projekt Obserwatorium Astronomicznego im. Tadeusza Banachiewicza
na Forcie Skala pod l{rakowem
Myśl założenia nowego ob~erwator'um astronomicznego w Krakowie
jest bardzo stara, sięga bowiem połowy dz:ewiętnastego stulecia Dyrektor Obserwatorium Krakowskiego. Maksymilian W e i s s e zastanawiał się, czy warto przerab ' ąć już wówczas przestarzały gmach, założo
nego w r. 1792 przez Jana śni a d e ck i e g o, Obserwatorium w Ogrodz e Botanicznym Następnie w latach 1903-1915 prof. M P. Rudzki
usiłował
przenieść
obst>rwatorium na wzgórza w pobliżu Mydlnik,
w czym jednak przeszkodziła wojna światowa i śmierć Rudzkiego. Starania te wywołane były szybkim pog'łrszan ' em się warunków obserwacyjnych po założeniu w Krakowie kolei żelaznej. wielu fabryk i zakładów miejskich jak Gazownia i Elektrownia, kl:nik uniwersyteck:ch
i oświetlenia elektrycznego ulic.
Aby choć w części złemu zaradzić, prof. T. B a n a c h i e w i c z założył w roku 1922 Stację Astronomiczną na górze Łysinie (912 m n.
p. m.) w Beskidzie Wysp0wym, ktń!-a do roku 19H dostarczała materiału obserwacyjnego do opracowań astronomom krakowsk'm Po jej
spaleniu przez Niemców rozpoczc:to poszukiwania odpow·edniego terenu
w pobliżu .Krakowa i w roku 1952 zapadła decyzja założen'a nowocześnie wyposażonej Stacji zamiejskiej na wzgórzu zwanym Skała koło
Bielan, w odległości 9 km na zachód od starego gmachu, a 18 km od
dymiących kominów Nowej Huty.
Wzgórze to, wysokie 315 m n . p. m, leży na zachodn' m skraju Wielkiego Krakowa, w nieuprz~myslowionej i mało zabudowanej części
miasta. Od świateł miejskich zasłania je do~konale zespól wzgórz b'elo.ńskich (Sowimec, Pustelnik. Srebrna Góra), a wzniesienie względne
115 m nad poziom Wisły (wTaz z je,i rozlewiskami i nieodłącznymi opa-
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rami) zapewnia mu górowanie ponad górnym pułapem dolnych mgieł,
dobre warunki obserwacyjne i prawie niczym nie zasronięty hoJryzont.
W Roku Kopernika 1953, dnia 24 maja, uroczyśc e obchodzono na
Forcie Skała jego przyjęcie , wraz z całym (5 ha) terenem. od władz
wojskowych. Prawie równocześnie przedłożono M ni&terstwu Szkolnictwa Wyższ~go założenia pr0jddowt> nowej placówki naukowej. Po ich
przyj<:c.u przez KOPI krakowski ,.Miastoprojekt.. przystąp i ł do opracowania projektu wstępnego i obecnie znajduJe się on w Warszawie
celem zatwierdzenia.
Autorem projektu jest znany arch'tckt krakowski inż. Bogdan
L a s z czka, który obronną n,ką wybrnął z wielu trudności, jak1e nastręczał problem 1 zaprojektow.1ł oryg.nalny zespół budynków, wykot•zystując istniejący , poaustriacki fort. Jak widać ze studium makiety,
zespół ten nie tylko n 'e oszpeci wzgórza, lecz przzciwn:e, doda raczej
atrakcyjności temu przepięknemu zakątkowi Krakowa.
Zw1edi my w wyobraźni nowe obserwatorium. Na jego teren wcho dzimy z drogi łą . zącej wieś Bielany ze wsią Zakamyczc, w miej.>cu
gdzie przekracza ona przełęcz łączącą Las Wolski z ostatnim wzgórzem
tego zespołu , Skałą. Zaraz po przeJściu bramy natrafiamy na zanurzony
w młodym sadzie dom mieszkalny stałego p~rson':!lu obserwatorium
Oprócz kilku mieszkań mieści on w sobie kilka pracowni naukowych.
salę zebraniowo-wykładową, kotłownię centralnego ogrzewania, wreszcie - bardzo wr.żny w tej odległ:::ści od miasta - garaż.
Dom polożony jest w dostatecznej odległości od kopuł obserwacyjnych, by jego jedyny, ukryty w dachu komin, poj którym palić się
b<:dzie głównie za dnia, nie przeszkadzał obserwujący m a :;tronomom.
Idąc dalej widzimy po prawej ręce największą, o lO-metrowej śred
nicy kopułę, która m eśc.ć ma podwójny refraktor fotograf.czny, przeznaczony do badań atmo~ferycznych.
Przez most na szerokiej fo~ie przechodzimy do budynku przerobionego ze starego fortu, który w swych salach mieścić b~dz1e pracownie .
mechaniczną, optyczną, fctograficzną, salę zegarową i inne konieczne
w obserwatorium pomieszczenia. Nad istnieJącą wieżą. w której do
niedawna królowała stara armata, powstanie niew elka kopuła, a w niej
stanie heliostat umoż!iwiający wizualne, fotograficzne lub spektralne
obserwacje Słońca.
Podziemnymi korytarzami dostajemy s'ę do dwóch obszernych pracowni naukowych. Przekroczywszy krytym przejściem fosę osiągamy
pawilon zakończony dwiema kopułami o średnicy 6 i 8 metrów. W południowej znajdz c swe stałe pom ;eszczenie 50-cm teleskop zw;erciadłowy, dar Polonii Amerykańskiej (stojący tymczasowo na szczycie
fortu obok rz.dbteleskopu), w północnej 30-cm refraktor Zeissa z kompletnym wyposażeniem i ruchomą podłogą. Kilka niewielkLh pawiloników umieszczonych pośrodku przej!'.cia łączącego obie kopuły pomieści małe narzędzia jak: astrograf Ze.ssa, 20-cm refraktor przenośny,
binar itp.
Na polanie przed fortem widzimy wysoki obelisk: jest to wierna
rekonstrukcja gnomonu. jaki ongiś wystaw .l w okol:cy Tyńca Re tyk,
uczeń i wydawca dzieła Kopernika, aby na południku Fromborka,
przechodzącym memal dokładnie przez Fort Skałę, badać dalej ruchy
gwiazdy dziennej i sprawdzać prawdziwość idei heEocentrycznej.
Obserwatorium imienia Tadeusza Banachiewicza w Forcie Skała,
którego ostateczne ukończenie i otwarcie p:anuje Uniwersytet Jagielloński połączyć z uroczystościami 600-lecia Almae Matris. z pewnością godnie będzie kontynuować piękne tradycje astronomiczne tej
Szkoły, z której ongiś wyszedł M:kołaj Kopernik.
J. Pagaczewskt
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M. Bielicki

Opracował

Dane o zjawisku gwiazd spadających podajemy w dziale .,Poradnik obsc~
watora" w artykule .,Meteory", efemerydy gwiazd zmiennych w artykule
.,Gwiazdy zmienne".
Chwile wszystkich ZJ'łwisk podano w czasie średnim słonecznym środkowo
europejskim, który jest czasem obowiązującym w Polsce. Dni, godziny, minuty
l sekundy czasu oznaczono symbolami d, h, m, s. Przez a l /) rozumiemy rektascensję i deklinację, czyli współrzędne równikowe równonocne ciała niebieskiego.
W kalenclarzu styczniowym br. podane są Informacje. dotyczące poszukiwań
przez lornetkę lub lunetę planet l planetek niewidocznych gołym okiem. Tam
również są podane pewne ogólne wyjaśnienia dla obserwacji zjawisk w układzie
księżyców gellleuszowych Jowisza. W kalendarzyku lutowym podano równie~
uzupełniające wiadomości na ten temat.
ld-lOd. Można poszukiwać podczas bardzo dobrej pogody nad ra-

nem stożka światła zcdiakalnego, n'sko
niowym wschodzie.

uk'Jśnie

polożonego

na

pJłud

2d-3d. Dobrą lunetą można prześledzić całe zjawisko przejścia cienia i samego księżyca l (Jo) po tarczy Jowisza .
3d-7d. Bardzo dogodne wieczory do zaobserwowania św'atła popie+
latego Księżyca. Pochodzi to stąd, że Księżyc, będąc niewiele stosunkowo odległy od Słońca na nieb:e, jest wzniesiony dosyć wysoko nad
horyzontem. Takie korzystne sytuacje c'ał niebiesk:ch Słońca i Księ
życa zachodzą wieczorami na wiosnę i nad ranem na jesieni.
4d2lh. Saturn w kwadraturze ze Słońcem, czyli kierunki widzenia
z Z'emi do Saturna i Słońca tworzą ze sobą kąt prosty.
5d-6d. Późnym wiecz~Jrem i w nocy przez lunetę zaobserwujemy
ciekawe zjawisko w układzie księżyców Jowisza. a mianowicie: podczas
przejścia Księżyca 2 (Europe) i jego cienia po tarczy p'anety. wzjdzie
na tę tarczę również cień księżyca 4 (Callisto i około 1/e godz'ny cienie
tych dwu księżyców będą widoczne jednocześnie. Natomiast sam księ
życ 4 nie b€;dzie widoczny wcale na tlE' tarczy, a ominie ją blisko poni~
żej · (w lunecie odwracającej) jako świecąca gwiazdka.
fid. Dosyć łatwo nawet dobrą lorr..etą
dostrzegalne wieczorem
zaćmienie księżyca 3 (Ganimcdes).
6d-7d. W nocy zgrupowanie bliskie wszystkich 4 księżyców kolo
planety.
7d14h. Księżyc mija na nieb'e Marsa na południe od niego w odJeglości zaledwie 2 5woich tarcz. Zjawisko trudno w dzień obserwowalne;
wczesnym wieczorem tego dnia zobaczymy Księżyc już w większej odległości od Marsa.
9d-10d. Po północy można zaobserwować przez lunetę rałe zjawisko przejśc'a cienia i samego ksic;życa l (lo) po tarczy Jowisza.
10dl4h. Merkury osiąga swoją najw:ększą szerokość heliocentryczną.
południową , czyli jest wychylony najw ęcej w kicrunku poludniowym
z płaszczy <:ny drogi ziemskiej wokolo Słońca
10dl4h. Duże zbliżenie (na P/2 tarczy Ksicżyca w pełni) Merkurego l Wenus na niebie. Zjawisko zupełnie nieobserwowalne z powodl.ł
blasku Słońca.
Ud. Wcześnie wieczorem obserwować będziemy przez dobrą lunetę
wejście i zejście z tarczy Jowisza cien·a i samego księżyca l (lo). Trudno dostrzegalny obraz samego ksic;życa będzie postępował bardzo blisko za swoim cieniem ~ co ma m'ejsce przed opozycją planety.
12dl9h. Księżyc zbliża się na niebie do Urana na 10 swoich tarcz
od strony południowej .
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12d.-13d. W drugiej pelowie nocy dostrzegamy przez lunetę podobne
.zjaw:sko jak w dniu 11. bm., tylko związane z ruchem księżyca 2
(Europe).
l 3d. Późnym wieczorem dobrą lornetą uchWYcić można zniknięcie
księżyca 3 (Ganimedes) w stożku cienia plsnety.
14dl8h. Merkury je10t najdalej od Ziemi (poza Słoncem) w odległo
.ści około 205 m1lionów km.
16d1Qh. Księżyc mija Jowisza od strony poludniowej w odległości 6°.
16ct_l7d. Późno w drugiej polowie nocy w dobrej lunecie widać na
tarczy planety Jowisza, tuż koło siebie, księżyc l (lo) oraz jego cieli.
17dl9h, 18d8h. Jowisz najpierw w przeciwstawieniu się (opozycji)
.z~ słońcem, następnie zaś najbliżej Ziemi w odległości około 667 mil. km.
18dlh. Zakrycie gwiazdy Kłos (Spica) przez Księżyc. Zjawisko będzie
dobrze obserwowane w południowej Afryce, u nas zaś Księżyc przesunie się po niebie pod gwiazdą, w bardzo niewielkiej odległości od
niej. To zbliżenie można będzie u nas zaobserwować gołym okiem,
a lepiej lornetką.
18dl8h. W odległości 31/2° od Neptuna na poludnie pr:resuwa się
Księżyc w swym ruchu obserwowanym na sferze nieb:eskiej.
18d. Wieczorem przez dobrą lunetę astronomiczną możemy zaobserwować przejście przez tarczę Jowisza księżyca l (lo) i cienia tego księ
życa. Ponieważ opozycja Jowisza nastąpiła dzień przedtem, więc teraz
księżyc będzie wyprzedzał (jeszcze bardzo niewiele) swój cień w ruchu
po tarczy planety - odwrotnie niż to było przed opozycją.
2Qdl9h. Merkury w złączeniu (koniunkcji) górnej ze Słoncem, czyli
znajduje się w przestrzeni poza Słońcem.
40d22hl7m. Równonoc wiosenna - Słońce wstępuje w znak Barana.
Foczątek wiosny astronomicznej r.a północnej półkuli Ziemi. a jesieni
al-.tronom'cznej na południowej półkuli.
20ct_2ld. Najłatwiej obserwowalny ks'ężyc 3 (Ganimedes) Jowisza
skryje się nad ranem za planetą na przeszło 3 godziny i wynurzy się
z jej cienia.
2ld17h. Wenus jest w największej poludniowej szerokości heliocentrycznej, odchylając się najbardziej od płaszczyzny ekliptyki w kierunku południowym w ruchu wokoło Słońca.
21dl9h. Księżyc zakrywa Saturna dla obserwatorów. będących
w okolicach równ.ikowych Oceanu Spokojnego. U nas zjawisko nie
będzie widzialne, a jeszcze w niewielkiej odległości od Saturna Księżyc
wzejdzie w parę godzin później.
2lct_31d. Bardzo dobre warunki podczas pogodnych wieczorów do
zaobserwowania stożka światła zodiakalnego, wznoszącego się ukośnie
do góry nad zachodnim horyzontem.
22d. Podobnie jak w nocy 5-6 bm księżyc 4 (Callisto) wieczorem
ominie tarczę planety, natomiast jego cień będzie się przesuwał po niej
przez 2 godziny
24dOh, 24d5h. Saturn nieruchomy najpierw w długości ekliptycznej
').., później zaś - w rektascensji a
25d-26d. W lunecie astronomicznej późnym wieczorem zauważymy
całe zjawisko przejścia księżyca l (lo), a potem cienia jego tarczy po
tarczy Jowisza. Księżyc i jego cień będą niedaleko od siebie.
25ct_29d. Nad ranem widać światło popielał(' Księżyca. uzupełnia
jące oświetloną czQść tarczy.
29d15h. Merkury przekracz. a płaszczyznę drogi Ziemi ze strony pvłudniowej na północną, czyli Jest w węźle wstępującym swej orbity.
3Qd. Lunetą można zaobserwować całe zjawisko przejścia księżyca
2 (Europe) i jego cienia po tarczy Jowisza. Obc;erwacja wieczorna.
3Qd_31d. W połowie nocy ksieżyce galileuszowe grupują się blisko
tarczy Jowisza.
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3ld7h. Nieobserwowalne zupełnie minięcie się Ksi<:życa z Wenus.
o 5° na północ.
3ld. Dogodna od wieczora obserwacja przez lunetę przejścia
3 księżyca (Ganimedes) i jeg.o cienia po tarczy Jowisza.
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Każdego dnia o lhl5m podano położenie wzajemne księżyców i Jowisza, obserwowane w odwracającej obrazy lunecie astronomicznej
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Andrespol - Zakłady Ceramiki Budowlanej .
Białystok ul. Biała , Gmach Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej .
Bietz - Przedmieścle 618.
Bydroszcz - Plac Wolności 9, I . Liccum Ogólnokształcące .
C7t:stochowa - Raków, ul. Pstrowsklego l, II. Liceum Ogólnokształcące z list.
prof. J . Rudenkl.
Sekretariat czvnny w każdą środę od godz . 17-19. Pokazy nieba w każdą
bezchmurną środę po godz. 19, po uprzednim zgłoszeniu w Sekretariacie.
Frombork - Katedralna 21. Sekretanet 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 Polltcchnlkl Gdań•kiej we Wrzeszczu. - Sekret:1rlat
czynny w poniedziałki i piątki w godz. 17-18.
Gdynia - ul. lO-go Lutego 24 . Polskie Linie Oceaniczne.
Gliwice - Pokazy nieba odbywają się w każdy bezchmurny wieczór, po uprzednim telefonicznym porozumieniu: J. Ka•za, Ruda Sląska, ul. Obrońców Stallngnadu 32, tel. 52-431.
Jędrzejów Rynek 8, teł. 78. Pokazy nieba l zbiorów gnomonicznych dla wycieczek zgłoszonych listownie lub telefonicznie na umówiony termin.
Katowice - Siedzibą Koła jest Planetarium i Obserwatorium Ludowe, Chorzów
1. skr. poczt. 10, tel. 301-49. - W każdą pierwszą sobotę miesiąca - wieczory
dyskusyjne w Czytelni Planetarlum od godz. 18. - W każdą drugą sobotę miesiąca Zebranie Sekcji Instrument~inej 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. Biblioteka czynna w poniedziałki godz. 18-19.
Krosno n. W . - ul. Nowotki l, I p .
Lódź ul. Traugutta 18, V p., pok . 512, teł. 250-02. - Sekretariat l biblioteka
czynne w powszednie poniedziałki w godz. 17-19. - Pokazy nieba przez luuetv od·J .'łWają się w be7chrnurne w•eczory na placu przed lokalem Kola .
Dnia 25 mar:!a (poniedziałek) o godz. 18, miesięczny Wieczór Dyskusyny
Członków PTMA.
Nowy Sącz - ul. Jagiellońska 50a, teł. 80-52. Sekretariat czynny codziennie
w godz. 16-19.
Ol~ztyn Muzeum Mazurskie.
Oświęcim t:l. Jagiełły 2.
l'lock - J. Burzyński, p!. Narutowicza 1. - Delegatura ,.Ruch".
l'oznań ul. Chelmot'lskiego l. - Sekretariat l biblioteka czynne we wtorki
l czwartki w godz. 17-19. - Publiczne pokazy nieba odbywają się w każdy
bezchmurny wieczór wtorkowy l czwartkowy na terenie D;>strzegalni PTMA
w Parku im . Kasprzaka (przy Palmlarnl).
Raci bó r z - Kasprowicza 11, Liceum dla Pracujących .
Szczecin - Zakład Fizyki Politechnlki Szczecińskiej.
Toruń ul. M . Kopernika 17. - SC'kretarlat l biblioteka czynne w poniedziałki
l czwartki w godz. 18-20 oraz soboty w godz. 17-19.
Dnil 4 marca o godz. 18 odczyt mgra H. Iwanlszewskiego pt . .,Korona naszej
Galaktyki" . Dnia 18 matca o godz 18 doroczne Walne Zebranie Koła .
Wałcz Zakład Wylągu Drc:>biu.
Warszawa - Al. Ujazdowskie 4. - Sekrehrlat l Sekc.l e czynne sa 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. 19-21. Dnia 21 marca
" godz. 20 w I . wzgl. 20 .15 w 11-gim termlnie odbędzie sie Walne Zebranie
Członków Koła. Przed Walnym Zebraniem wyicwietlany będzie film.
Wroc ław ul. Pionierska 11. Dnia 8 marca odbędzie się w siedzibie Obserwatorium, ul. Kopernika 11, odczyt mgra T. Jarzębawsklego pt ... Jak wyznaczamy
odległości gwiazd", zaś dnia ?2 marca o1cz:v t doc. prof. Opolskiego pt. ,. W spół
czesne poglqdy na budowę gwiazd" . Odczyty odbędą się o godz. 18-tej .
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Pismo zalecone reskryptem Ministerstwa Oświaty z dnia 20. X. 1955 r ,
Nr Oc-506/50, jako pożądane w bibliotekach licealnych i nauczycielskich

JAN MERGENTALER-

UDZIAŁ

W

Wrocław

POLSKICH ASTRONOMÓW
ROKU GEOFIZYCZNYM

MIĘDZYNARODOWYM

W pracach Międzynarodowego Roku Geofizycznego niepomiejsce zajmują obserwacje astronomiczne, głównie
obserwacje Słońca. Nie wspominam tutaj o pomiarach długości
geograficznej, gdyż jest to raczej domena geodezji, a w każdym
razie dotyczy samej Ziemi. W tym krótkim przeglądzie ograniczam się wyłącznie do obserwacji obiektów pozaziemskich. Ze
względu na decydującą rolę Słońca w zjawiskach geofizycznych oraz na to, że istnieje podejrzenie- dość uzasadnioneże wszelkie zmiany zachodzące na Słońcu odbijają się w jakiś
sposób na zjawiskach ziemskich, głównym celem obserwacji
słonecznych w czasie M. R. G. będzie właśnie badanie zmian
zachodzących w fotosferze, chromosferze i koronie słonecznej.
Zmiany te to plamy, obłoki chromosferyczne, rozbłyski, bryzgi,
protuberancje, promieniowanie radiowe, wreszcie zmienne promieniowanie korony.
Rzecz jasna, że tylko nieliczne obserwatoria na świecie
mogą zająć się wszystkimi zjawiskami słonecznymi. Przypomnę, że chromosferę można obserwować z pomocą spektroheliografu, filtru typu L y o t a lub innego, że do obserwacji korony musi służyć specjalna luneta - koronograf, że fotosferę obserwuje się z pomocą heliografu, a radiowe promienioWanie aparatami radiowymi. Rozmaitość zjawisk wymaga stosowania różnych przyrządów, a wobec krótkotrwałości niektórych z nich trzeba jednocześnie robić obserwacje z pomocą róż
nych narzędzi. A więc np. obserwacje rozbłysków powinny być
skoordynowane z obserwacjami radiowymi, nie mówiąc o potrzebie dołączenia się do tych obserwacji geofizyków zajmująślednie
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cych się magnetyzmem ziemskim i jonosferą. Podobnie jest
z koroną i obłokami chromosferycznymi lub z polami magnetycznymi plam i zmianami ich kształtu.
Wobec tak różnorodnych zadań stojących przed heliofizykami stale, a specjalnie w czasie Międzynarodowego Roku Geofizycznego, nie łatwo było zdecydować się na wzięcie udziału
w tych pracach, nic też dziwnego, że niektóre z obserwatoriów
polskich w ogóle nie biorą udziału w MRG, a inne zgłosiły swój
udział ze znacznym opóźnieniem.
Trudności były poważne i ryzyko zgłoszenia udziału nie małe
wobec stanu badań heliofizycznych w Polsce. Przed około 2 laty,
kiedy udział Folski w MRG zaczął się wyraźniej zarysowywać,
sytuacja naszych obserwatoriów była następująca. W Krakowie istniał bardzo niedoskonały prowizorycznie sklecony radioteleskop, nie nadający się właściwie w tym stanie, w jakim byl
wtedy, do prowadzenia poważniejszych badań. W Toruniu prowadzono prace nad uruchomieniem radioteleskopu dla celów
badań galaktycznych, więc raczej nie nadającego się do ciągłych
obserwacji Słońca. Wreszcie we Wrocławiu, który zaczął zyskiwać opinię jedynego w Polsce ośrodka badań heliofizycznych,
rozporządzano lunetą 11 cm zaopatrzoną w pryzmat C o l z i e g o do wizualnych obserwacji plam słonecznych, oraz robiono próby nad uruchomieniem 30 cm horyzontalnego reflektora jako heliografu, usiłując jednocześnie zmontować nół tym
instrumencie aparaturę fotoelektryczną do pomiarów fotometrycznych plam. Był wreszcie autokolimacyjny spektrograf
o sporej zresztą zdolności rozdzielczej. Prócz tego zorganizowano sieć obserwatorów amatorów, którzy z wielkim zapałem
wyznaczają liczby Wolfa. Wszystko to razem jednak nie wystarczało na wzięcie poważnego udziału w pracach MRG.
Mimo to z dość dużą dozą optymizmu postanowiono przystąpić do prac MRG z programem następującym: obserwacje
radiowe (Toruń i Kraków), fotometria plam słonecznych oraz
obserwacje wizualne lub fotograficzne zjawisk w chromosferze
(Wrocław). Wobec krótkiego czasu podano program minimalny,
licząc się z możliwościami realizacji. Nie można więc było projektować budowy spektroheliografu pomimo posiadanego dość
dobrego spektrografu, także i dlatego, że nie było człowieka,
który mógłby gwarantować dobrą konstrukcję takiego instrumentu wobec całkowitego braku tradycji tego rodzaju obserwacji w Polsce. Nie można było projektować koronografu, wobec konieczności ustawienia go w górach - a w Polsce trudno
znaleźć dobre góry do tego celu, trzeba by przeprowadzić
w tym celu dość długie poszukiwania, a w dodatku nie było
wtedy jeszcze pewności, czy próby obserwacji .korony na po-
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ziemie morza okażą się realne. Trzeba było ograniczyć się do
tego, co mogłoby być zrobione na pewno, a więc do obserwacji
radiowych, do wykończenia i uzupełnienia aparatury wrocław
skiej i do konstrukcji chromosferografu czy protuberancjografu - lunety niedużej zaopatrzonej w filtr interferencyjnopolaryzacyjny. Trzeba jednocześnie było liczyć się z możliwo
ściami importowymi, bardzo skromnymi w tamtym czasie,
a więc ograniczać się przede wszystkim do firm tych krajów,
co do których można było mieć pewność, że zamówione narzędzie
otrzyma się i to otrzyma się w odpowiednim terminie. Sytuacja o tyle została utrudniona, że realne zamówienia można było
poczynić dopiero w końcu wiosny r. 1956, a więc na rok przed
rozpoczęciem prac MRG.
W rezultacie, zarówno w Krakowie jak i w Toruniu, dzięki
pomocy bardzo ofiarnej i bezinteresownej różnych osób i instytucji, udało się dziś już doprowadzić prawie do stanu używal
ności radioteleskopy, a we Wrocławiu uzyskano od Zeissa
13 cm refraktor, do którego będą dorobione filtry, jeden typu
Lyota o szerokości pasma około 3 A, i drugi typu S o l c a o podobnej szerokości pasma. Część optyczną (soczewka kolima·cyjna z przesłoną zasłaniającą tarczę słoneczną) filtru otrzymano dzięki uprzejmości dra O t a v s k i e g o z Czechosłowa
cji, filtry nadejdą za parę miesięcy, prawdopodobnie w takim
czasie, że można będzie zdążyć je zmontować przed początkiem
prac MRG. Jednocześnie dobiegają końca prace nad kasetą do
fotografowania Słońca w ognisku 30 cm refraktora i nad urzą
dzeniem rejestrującym dla fotoelektrycznej fotometrii plam.
Niejako poza programem, na własne ryzyko , rozpoczęto też
prace nad konstrukcją niedużego spektroheliografu, mając nadzieję, że choć w czasie trwania MRG będzie można rozszerzyć
program obserwacji.
Jak więc będą wyglądać obserwacje heliofizyczne w czasie
MRG? W Toruniu mają być prowadzone obserwacje radiowe
na falach metrowych, w Krakowie na falach decymetrowych.
We Wrocławiu projektuje się fotografowanie fotosfery, dla badania szybkich zmian w plamach (zagadnienie wysunięte przez
konferencję MRG przed kilku miesiącami) pomiary fotometryczne, fotograficzne i fotoelektryczne plam, obserwacje wizualne . i fotograficzne protuberancji. Być może, że program
z?stanie nieco rozszerzony. Zależy to od tego, co da się wyCiągnąć z posiadanych instrumentów, ale na to bardzo liczyć
nie można.
Takie są projekty. Jak zostaną zrealizowane - okaże najbliższa przyszłość.

Na zakończenie jeszcze parę słów o programie także wroc-
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ławskim na pograniczu astronomii i geofizyki o pomiarach
świecenia atmosfery. Zagadnienie to od paru lat już jest opracowywane i nie było, podobnie zresztą jak i zagadnienia heliofizyczne , związane z MRG . Do tego celu został skonstruowany

fotometr fotoelektryczny, który już częściowo jest uruchomiony i wejdzie do pracy także w ramach MRG.
Wreszcie parę szczegółów organizacyjnych. Prace nad zorganizowaniem omawianych obserwacji są oczywiście prowadzone w poszczególnych obserwatoriach; organem koordynującym, a właściwie głównie pomagającym w uzyskaniu funduszów, załatwianiu niektórych formalności itp. jest Sekcja Heliofizyki przy Komisji Międzynarodowego Roku Geofizycznego
PAN . Na barkach tej Komisji leży całość spraw MRG.
W związku z koniecznością przeszkolenia personelu obserwacyjnego i omówienia typu zamawianych instrumentów wyjeż
dżało w 1956 r. do Czechosłowacji 2 pracowników Obserwatorium Wrocławskiego (na 6 dni częściowo na własny koszt),
dwóch z Krakowa na tydzień także do Czechosłowacji, oraz
2 osoby z Wrocławia do Obserwatorium na Krymie, jedna na
tydzień, jedna na 3 tygodnie .
Taki jest stan przygotowań. Ale do końca daleko . Po ustawieniu instrumentów, niemałym zagadnieniem będzie opracowanie najlepszej metody obserwacji - będzie na to zapewne
parę dni albo godzin czasu. Pozostaje zagadnienie rozpowszechniania zebranych obserwacji itp . Będzie to więc coś w rodzaju
ekspedycji zaćmieniowej, tylko trwającej nie dnie, ale półtora
roku. Zadanie nie łatwe, ale trzeba być optymistą do końca .
BOHDAN SZCZEPKOWSKI -

Warszawa

O PROPORCJACH ROZMIAROW KRATEROW
METEORYTOWYCH

W artykule pt. "Występowanie kraterów meteorytowych
na Ziemi" zamieszczonym w numerze l "Uranii" z ub . r. zwróciłem przy końcu uwagę na pewne morfologiczne cechy kraterów, a ,mianowicie na stosunek średnicy do głębokości krateru
i występowanie wału. Obecnie podam pewne zestawienie proporcji rozmiarów 15-tu kraterów meteorytowych, dla których
znam odnośne dane liczbowe, choć częściowo niepełne .
Analiza rozmiarów tych kraterów, tj . średnic, głębokości
i wysokości występujących wałów, które ująłem procentowo
w stosunku do średnicy każdego krateru przyjętej za 100r,~ ,
pozwGliła mi ustalić następujące proporcje podane w tabelce:
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Grupa

Nazwa krateru
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Stosunek

Sto!'unek

głębokości

głębokości

w

do śre_d_n_ic_y_,_
J_
d_o_wysokości
A.
l: 23

B.
l: 11

c.
l ·: 7

(7)
(l)
(4)

(6)
(12)

(9)
(3)

(15)

(8)

(2)

D.
l: 3.5

(S)
(11)
(14)
(lO)
(13)

Odessa
Ashanti (?)
Wolf Creek
Henbury- Campo del Gelo

Beludżystan

6: l

l: 17

2: l

l: 1_1_ _
l : 11

1_

0.6

l

3.2

5:1 --1--=-

l :8

Wabar
Arizona
Ozylia
Haviland
Ungava
Le Clot l
Pamir
Sichota Alin
Le Clot 2

l

l: 28
l: 25•

1:7
1:7

4:1

3.6

2.5: l

6.4

3: l

5.3

l: 7

1:6

•

J :4
l : l
l.: 4
J :3
1:3

-~3:l

8.1

l.__

Objaśnienia do tabelki:
W rubryce:
l) Grupa - pod literą podany jest średni stosunek głębokości
do średnicy kra teru dla danej grupy,
2) Nazwa krateru; kratery: Henbury, Campo del Gelo, Wabar,
Ozylia, Pamir, Sichota Alin są to największe kratery z grup
kraterów pod tą nazwą. Drugi co do wielkości obok krateru
Le Clot, podany jest jako Le Clot 2.
Numer w nawiasie z lewej strony nazwy krateru oznacza numer wg wielkości średnic kraterów; a więc: (l) największa itd.
3) W - jest to wysokość wału krateru podana w procentach
obliczonych w stosunku do średnicy krateru przyjętej jako
100 % ,
(?) Krater Ashanti - dotąd nie jest jeszcze pewne czy krater
ten jest pochodzenia kosmicznego.
Podanie nazw kraterów w tabelce według malejących śred
nic kraterów nie podkreśliłoby szeregu widocznych prawidło
wości, natomiast ujęcie wykazu według proporcji stosunku gł~
bokości krateru do jego średnicy uwidacznia je.
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Na tej podstawie zaklasyfikowałem kratery w 4 grupy: A,
B, C i D, których kolejno średnie stosunki głębokości do śred
nicy krateru wynoszą: l : 23, l : 11, l : 7 i l : 3,5. Pozwolę sobie
zauważyć, że wymienione wyżej stosunki mają się do siebie
jak l : 2 : 3 : 6, choć być może jest to zupełnie przypadkowe.
W grupie A występują między poszczególnymi stosunkami największe rozbieżności. Na]bardziej nieregularnie przedstawia się
stosunek głębokości do wysokości wału, mimo, że pewnej prawidłowości też można się doszukać, a mianowicie w miarę
jak stosunek głębokości do średnicy wzrasta to stosunek wysokości do głębokości również wzrasta.
Wały wokół kraterów meteorytowych jako formy morfologicznie małe są podatniejsze na zniszczenie z biegiem czasu,
względnie na częściowe zatarcie i być może dane liczbowe odnoszące się do nich nie oddają ich faktycznego rozmiaru
wkrótce po utworzeniu się krateru. Chciałbym zwrócić jeszcze
uwagę, że w grupie D, w której przewazają kratery raczej
małe, są podane dwa kratery utworzone w jednakowym czasie,
na tym samym terenie - to "Le Clot l" i "Le Clot 2". Stosunek głębokości do średnicy u pierwszego: l : 4, u drugiego l : 3.
Jest to o tyle ciekawe, że być może w podobnych warunkach
fizycznych, prawdopodobnie pod jednakowym kątem uderzenia
i z proporcjonalnie rozłożoną siłą uderzenia w stosunku do mas
brył meteorytów, wytworzyły się dwa kratery różne lecz o zbliżonych proporcjach głębokości do średnicy. Wydaje mi się, że
mialoby to znaczenie dla badania podobnych warunków podczas tworzenia się różnych kraterów meteorytowych o tych samych proporcjach.
Co do stosunku procentowego wysokości wału krateru do
średnicy krateru przyjętej jako 1007(- (rubryka W w tabelce)
widoczne jest, mimo wielu luk w rubryce z braku danych, że
wysokość wału ujęta procentowo ogólnie biorąc jest proporcjonalna do stosunku głębokości do średnicy, rośnie wraz z nim.
Charakteryzując krótko wydzielone grupy kraterów, należy
stwierdzić, że w grupie A występują kratery o znacznej
średnicy, stosunkowo niedużej głębokości i minimalnym wale
(patrz rysunki przekrojów kraterów meteorytowych). W grupie B - stosunek głębokości do średnicy jest bardziej umiarkowany; typ ten stanowi jakby przejście od grupy A do C; wał
jest większy. W grupie C - średnica maleje a w stosunku
do niej zwiększa się znacznie głębokość i wał. Grupę D należy
określić jako grupę lejów meteorytowych, stanowi ona jakby
przeciwieństwo grupy A: średnica mała, głębokość znaczna,
wał duży.
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Na zakończenie powyższych uwag, chciałbym zwrócić uwagę
na podobieństwo kraterów meteorytowych do pewnych form
wulkanicznych tzw. maarów. Oprócz maarów pozostałe formy
wulkaniczne bardzo znacznie różnią się od kraterów meteorytowych, gdyż z reguły ich kratery wieńczą wierzchołki górwulkanów bezpośrednio uwydatniających się morfologicznie
bądź ukrytych jak np. wulkany hawajskie, których wierzchołki
wystają ponad powierzchnię oceanu, sugerując, że kratery na
wyspach płasko zalegają na powierzchni lądu.
Ashonł>, Wołf Cre<Zk

Grupa A
Slosunel<

ql~bolcoso do sf"'2dnicy

l 23

Grupo B

Henbury

Slosunek gł~bokoSci do 1;rednicy

l Ił

Grupo C
S#tx;une~ gł~bokoko do SrQ;dnocy

t7

Ar,wna,Ungovo

Grupo D
Slosvnek gł~bolcosc.i do sr<Zdnicy

l<Z Ciot t. Pamir
f 3.5

R.vs. l. Schematyczne proporcjonalne przekroje kraterów meteorytowych.

Maary są to formy wulkaniczne przeważnie wygasłe; w tego
typu kraterach występują jeziora. Otóż maar bardzo przypomina morfologicznie krater meteorytowy - okrągły z otaczającym go wałem, bez żadnych form stożka. W takim wypadku
wykrycie materiału tufowego wokół krateru, nieraz zamaskowanego osadami wierzchnimi, pozwala odróżnić maar od krateru meteorytowego.
Maary są znane w Europie, np. eliptyczne Laacher See
w górach Eifel (Niemcy) o osiach 2500 X 1500 m, w Owernii
(Francja), na Jawie, w Ameryce Południowej i Srodkowej.
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PROBLEMY INSTRUMENTALNE ASTROMETRII
POŁ UD NIKOWEJ (l)

Zbudowanie przez G a l i l e u s z a lunety i użycie jej do celów astronomicznych otwiera nowy okres w konstrukcji instrumentów obserwacyjnych i w metodyce obserwacji. Zastąpienie
mało dokładnych przeziernic lunetami powoduje radykalne
zmiany w konstrukcji instrumentów obserwacyjnych otwierając okres ustawicznego doskonalenia ich. Sprzyja temu ogólny
postęp naukowy i techniczny tej epoki. Powstaje wtedy pierwszy zegar wahadłowy (H u y g h e n s, 1656 r.), noniusz (V ern i er, 1631 r .), mikroskop (znany jeszcze pod koniec XVI w.),
mikrometr (G a s c o i n e, 1640 r.). Urządzenia te szybko stają
się ważnymi częściami pomocniczymi nowopowstających instrumentów astronomicznych.
W 1689 r. znany astronom i konstruktor instrumentów O.
Rom er buduje pierwszy instrument przejściowy zwany "machina domestica". Luneta była tu "osadzona na poziomej osi
skierowanej w kierunku wschód-zachód, tak że mogła poruszać
się jedynie w płaszczyźnie południka. Oś miała 5 stóp długości
i 11/ 2 cala grubości. Zakończona była stożkowymi czopami,
które wpuszczone były w okrągłe otwory w metalowej płycie.
Na osi umieszczony był 75-stopniowy łuk koła z podziałką
stopniową odczytywaną przez mikroskopy. W okularze umieszczona była siatka z jedwabnych nici.
W 1704 r. Romer buduje nowy instrument, prototyp koła
południkowego zwany "rota meridiana". Podobnie jak w poprzednim instrumencie zasadniczą częścią jest luneta mogąca
się obracać w płaszczyźnie południka wokół poziomej osi. Na
osi osadzone było koło z podziałką stopniową, którą odczytywało się przez dwa mikroskopy osadzone na końcach jednej
średnicy.

Instrumenty nowego typu szybko wykazały swą wyższość
nad dawnymi. Kwadranty pomimo zastępowania przeziernic
lunetami nie wytrzymały konkurencji kół południkowych .
Główną zaletą tych ostatnich było to, czego brakowało kwadrantom: posiadanie dwóch mikroskopów do odczytu koła zamiast jednego, co pozwalało eliminować błędy wynikające
z ekscentrycznego osadzenia koła z podziałką stopniową. Wzrost
zaś dokładności jest ogromny. O ile najwyższa dokładność uzyskana na wielkich instrumentach z przeziernicami wynosiła
1'-2' (Ty c h o Brah e), to nowe instrumenty dawały rezultaty z dokładnością kilku sekund łuku.
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Instrument przejściowy Romera posiadał jednak poważną
wadę: stożkowe czopy wpuszczone w okrągłe otwory. Z jednej
strony nie można było przekładać instrumentu w łożyskach,
a z drugiej strony termiczne zmiany długości osi miały bardzo
niekorzystne następstwa. Przy wydłużeniu się osi czopy napierały na łożyska wywołując w osi niekorzystne naprężenia i deformacje, a przy skracaniu się osi powstawały luzy w łożyskach
nie pozwalające na utrzymanie stałego nachylenia osi. Ten błąd
konstrukcyjny poprawił H a l l e y wprowadzając w 1722 r.
czopy cylindryczne opierające się o łożyska w kształcie litery V.
Rośnie więc dalej dokładność obserwacji. I tak u M a y er a
i B rad l e y a (1755 r.) średni błąd jednej obserwacji wynosi

w rektascensji ± OS,22 i ± 0 8 ,16 a w deklinacji ± 2",0 i 1",3.
Duże zmiany wniósł wiek XIX. Wniesiono dużo w teorię
błędów ihstrumentów i obserwacji, w metodykę obserwacji,
badano tak ważną przy wyznaczaniach rektascensji refrakcję .
.Jednocześnie modernizowano instrumenty. Choć nie ulegała
zmianie zasada ustalona przez Romera, to jednak w szczegółach
zachodzi ustawiczne doskonalenie. A w 1839 r. staje w Pułko
wie nowy instrument zbudowany według koncepcji W. S t r uv e g o - koło wertykalne.
Najwyraźniejsze zmiany zauważyć można w budowie czę
ści okularowej instrumentu przejściowego i urządzeń pomocniczych, co sporwodowało znaczne zmiany w sposobie obserwacji momentów przejść gwiazd przez południk. Od samego początku obserwacje dokonywane były tzw. "metodą oka i ucha".
Metoda ta polegała na tym, że obserwator słuchając tykania
zegara oceniał momenty przejść gwiazdy przez poszczególne
nici pionowe umieszczone w polu widzenia okularu. W drugiej
połowie XIX w. na miejsce tej metody wprowadzono rejestrację momentów przejść przy użyciu chronografu za pośrednic
twem klawisza. W polu widzenia okularu pozostała wprawdzie
dawna siatka nici, obserwator został jednak zwolniony z oceniania momentów, a tylko w odpowiednich chwilach, gdy
gwiazda przechodziła przez nić, naciskał klawisz, dokonując
tym samym zapisu czasu na chronografie. A pod koniec XIX
wieku R e p s o l d usuwa z części okularowej siatkę nici, a na
jej miejsce buduje mikrometr kontaktowy zwany też - choć
niesłusznie bezosobowym. -Zamiast siatki nieruchomych nici
posiada on jedną nić pionową, ale za to ruchomą tak, że można
ją prowadzić za gwiazdą w polu widzenia. Ramka z nicią
przesuwana jest śrubą, na którą nałożony jest bęben z kontaktami. Slizgający się po bębnie kolektor zamyka w pewnych
położeniach bębna, a co za tym idzie i nici, prąd w obwodzie
chronografu powodując zapis czasu. Jak widać, ten sposób

URANIA

106

obserwacji jest znacznie wygodniejszy, gdyż obserwator musi
skoncentrować swą uwagę jedynie na dokładnym prowadzeniu
nici na gwieździe. Porlobnie jak wprowadzenie klawisza i chronografu zwiększyło dokładność obserwacji, tak i wprowadzenie
mikrometru kontaktowego przyniosło dalsze zwiększenie dokład
ności zmniejszając szczególnie błąd osobisty obserwatora.
W rezultacie rozwój instrumentów południkowych doprowadził do wyodrębnienia się trzech instrumentów do wyznaczania współrzędnych gwiazd (instrument przejściowy, koło południkowe i koło wertykalne) oraz czwartego do wyznaczania
czasu (łamany instrument przejściowy).
Instrument przejściowy jest lunetą osadzoną na poziomej
osi prostopadłej do płaszczyzny południka (tj. skierowanej
w kierunku wschód-zachód). Oś zakończona jest cylindrycznymi eroparni spoczywającymi na łożyskach w kształcie litery
V. Główna część wagi instrumentu równoważona jest przez
przeciwwagi tak, że czopy cisną na łożyska z niewielką siłą
potrzebną jedynie do zapewnienia dobrego, zdecydowanego
styku cwpu z łożyskiem. Podobne urządzenie posiadają zresztą

wszystkie instrumenty południkowe.
jest mikrometr kontaktowy przy okularze. Jest on poruszany ręcznie lub motorkiem, przy czym zadaniem obserwatora jest utrzymać ruchomą nić na przesuwającym się obrazie gwiazdy. Czas rejestruje się na chronografach, zazwyczaj piszących (tj. zapisujących sygnały od zegara
i. od obserwatora jako łamane linie) lub wprost drukujących
na taśmie papieru liczbowe wartości momentów przejść.
Instrument przejściowy służy do wyznaczania rektascensji.
Obie współrzędne, tj. rektascensję i deklina.cję można wyznaczyć przy użyciu koła południkowego.
Koło południkowe można krótko określić jako instrument
przejściowy, na którego osi dodano koło z precyzyjnie wykonaną podziałką kątową, którą odczytuje się przez cztery mikroskopy. Część okularowa oprócz mikrometru kontaktowego posiada jeszcze jeden mikrometr zaopatrzony w ruchomą nić poziomą. Rektascensję wyznacza się w sposób analogiczny jak
instrumentem przejściowym, a deklinację z odczytów koła i dodatkowego mikrometru przy okularze.
Do wyznaczania samej deklinacji służy koło wertykalne.
Na pionowej osi umocowana jest oś pozioma, na której osadzona jest luneta i koło z podziałką kątową. Koło odczytu.ie
się przez cztery mikroskopy. Mikrometr przy okularze posiada
nić poziomą. Na nieruchomej części instrumentu znajduje się
libella zorientowana w kierunku północ-południe. Deklinację
wyznacza się z odczytów koła, libelli i mikrometru przy okułaCzęścią pomiarową
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rze. Dużą zaletą tego instrumentu jest możnosc szybkiego
obrotu wokół osi pionowej. Pozwala to na obserwowanie każ
dej gwiazdy w dwóch położeniach instrumentu obracając go
w trakcie obserwacji o 180°. Dzięki temu przy wyznaczaniu
deklinacji koło wertykalne daje lepsze rezultaty niż koło południkowe.
Łamany instrument przejściowy tym się różni od opisanego poprzednio, że jest mniejszy i posiada lunetę łamaną, tj.
wydrążona oś pełni funkcję drugiej połowy tubusa lunety, tak
że instrument ma w pewnym stopniu kształt odwróconej litery
T (analogiczna część w zwykłym instrumencie przejściowym
ma kształt krzyża). W rezultacie okular znajduje się na jednym
z końców osi. Podobnie jak i inne instrumenty przejściowe
zaopatrzony jest w mikrometr kontaktowy. Nieduże rozmiary
(można sobie na to pozwolić, gdyż obserwuje się nim wybrane
jasne gwiazdy) jak i wygodny kształt pozwalają na szybkie
przekładanie osi w łożyskach. Operacji tej dokonuje się przy
obserwacjach gwiazd, co pozwala zmniejszać błędy wynikające z nierówności czopów (tj. odchyleń przekrojów czopów od
kół) oraz zlikwidować prosto błędy tzw. kolimacji (tj. odchylenia od wzajemnej prostopadłości osi i linii wizowania przez
lunetę). Instrument jest używany do wyznaczania czasu z obserwacji przejść gwiazd przez południk.
Tyle co do charakterystyki używanych obecnie instrumentów południkowych. Co się zaś tyczy dokładności obserwacji.
to w wyniku rozwoju teorii, metod opracowania i instrumentów
przedstawia się ona następująco. Przeciętny błąd średni jednej
cbserwacji wynosi dziś ± 05 ,030 sec5 dla rektascensji i ±o" ,40
dla deklinacji. Ponieważ współrzędne w katalogach są zwykle
rezultatem 4-8 obserwacji, więc przeciętne średnie błędy tych
Współrzędnych wynoszą ± 05 ,010 sec5 do ± 05 ,015 sec5 dla reklascensji oraz od ±O" ,15 do ±O" ,20 w deklinacji. Dziś dokład
ność ta nie jest zadowalająca i podstawowym zadaniem współ
czesnej astrometrii jest uzyskanie większej dokładności.

S. GRZĘDZIELSKI ·-· Warszawa

KONFERENCJA POŚWIĘCONA WIDMOM
MOLEKULARNYM

Od szeregu już lat niewielkie miasto belgijskie Liege staje
co roku prawie- terenem spotkań astrofizyków Europy,
Azji i Ameryki. Dzieje się tak dzięki Międzynarodowym Kollokwiem Astrofizycznym organizowanym z ]nicjatywy prof.
S w i n g s a przez Instytut Astrofizyki w Liege. Kollokwla te,

się-
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pomyślane początkowo jako robocze zebrania niewielkich grup
specjalistów, rozrosły się z biegiem czasu do poważnych konferencji, których tematyka dotyczy istotnych dla astrofizyki
zagadnień. Tegoii"oczne Kollokwium siódme z kolei - poświęcone widmom molekularnym obiektów pozaziemskich,
zgromadziło już ponad 120 uczestników z 20 państw. Z Folski
przybyli prof. dr W. I w a n o w ska i piszący niniejsze wrażenia.

Znaną jest rzeczą, że gdy światło gwiazdy przepuścimy
przez pryzmat, to fale świetlne o różnej długości odchylą' się
w niejednakowy sposób i w rezultacie na kliszy fotograficznej
otrzymamy tzw. widmó gwiazdy, czyli zespół obrazów szczeliny spektrografu (oświetlonej przez gwiazdę), z których każdy
jest dawany przez fale o innej długości.
W widmach gwiazd - mających na negatywach wygląd
długich ciemnych pasków obserwuje się obszary o mniejszym lub większym zaczernieniu. W szczególności występują
tzw. prążki absorpcyjne, czyli obszary o bard:w małym, w stosunku do obszarów sąsiednich, zaczernieniu. Oznacza to, że
w świetle gwiazdy jest niedomiar promieniowania o pewnej
długości fali. Innymi słowy, prążki te odpowiadają pochłonię
ciom kwantów świetlnych o określonej energii, zachodzącym
przy przeskokach elektronów w atomach z niższych poziomów
energetycznych na wyższe. Przy odwrotnym kierunku przeskoków atom emituje kwanty świetlne i w wyniku pojawiają
się w widmie prążki emisyjne, czyli na negatywie obszary,
w których zaczernienie jest większe niż w obszarach sąsied
nich.
W atmosferach gorących gwiazd o temperaturze np. powyżej 10 000° materia istnieje w postaci pojedynczych atomów
nie tworzących molekuł. O ile utworzy się jakaś molekuła,
zostaje natychmiast rozbita na skutek energicznego bombardowania ze strony otaczających atomów. Natomiast w atmosferach gwiazd chłodnych, o temperaturach 2000°-6000°, w których cieplny ruch atomów nie jest już tak energiczny, mogą
się tworzyć molekuły dwu, trzy, lub więcej atomowe. Oczywiście im mniejsza temperatura tym więcej powstanie molekuł,
dlatego też planety, jako ciała o bardzo niskiej temperaturze
(nie większej niż 500° powyżej zera bezwzględnego), zawierają
olbrzymie ich ilości.
Nasze informacje odnośnie molekuł w obiektach pozaziemskich czerpiemy, jak zresztą większość informacji astrofizycznych, z obserwacji widm gwiazd, mgławic, planet i komet.
Widmo gwiazdy, w atmosferze której istnieją molekuły, wykazuje prócz prążków pochodzących od atomów układy prąż-
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ków molekularnych ułożonych na ogół tak ciasno, że przy
użyciu pryzmatów o niezbyt dużej zdolności rozszczepiającej,
prążki te zlewają się w pasma i grupy pasm. Stąd też nazwa
"widma pasmowe" używana na oznaczenie widm pochodzenia
molekularnego.
Skomplikowana struktura widm molekulamych ma źródło
w większej, w porównaniu z atomem, liczbie możliwości zmian
energii molekuły. Weźmy bowiem pod uwagę molekułę dwuatomową, np. molekułę CN. Drobina taka może oprócz ruchu
postępowego wykonywać ruch obrotowy dookoła swego środka
masy, ponadto atomy C i N mogą zbliżać i oddalać się od siebie
drgając wokół położeń równowagi. W widmie więc takiej molekuły, oprócz prążków odpowiadających przeskokom, czyli zmianom energii elektronów w atomach C i N, pojawiają się prążki
odpowiadające kwantom powstałym na skutek zmian energii
drgań molekuły (struktura oscylacyjna widma molekularnego)
oraz prążki odpowiadające kwantom powstałym przy zmianie
energii kinetycznej obrotu (struktura rotacyjna). Cechą charakterystyczną tych trzech rodzajów zmian energii jest fakt,
że zmiany energii rotacyjnej są bardzo małe w porównaniu ze
zmianami energii drgań, które znów są małe w porównaniu ze
zmianami energii zachodzącymi przy przeskokach elektronowych. Ponieważ, jak wiadomo, długość fali kwantu jest odwrotnie proporcjonalna do jego energii, zatem kwantom powstającym przy zmianach energii obrotu odpowiadać powinny
największe długości fali. Obserwacje potwierdzają ten wniosek:
czyste widmo rotacyjne obserwujemy na ogół w dalekiej podczerwieni, widmo oscylacyjne (z nałożoną strukturą rotacyjną) w bliskiej podczerwieni, zaś widmo odpowiadające przeskokom elektronowym (z nałożoną strukturą oscylacyjno-rotacyjną) w części widzialnej widma i w nadfiolecie.
Aby astrofizyk mógł wyciągnąć prawidłowe wnioski z obserwacji widm molekularnych, nieodzowna jest znajomość pewnych wielkości charakteryzujących molekułę. Przede wszystkim chodzi tu o energię dysocjacji, czyli pracę potrzebną do
rozerwania molekuły, dalej o moment bezwładności molekuły,
wreszcie o teoretyczne dane dotyczące stosunków natężeń róż
nych prążków w pasmach. Dane te czerpią astrofizycy z laboratoryjnych i teoretycznych prac fizyków - spektroskopistów.
Z drugiej strony dzięki obserwacjom astrofizycznym fizycy mają
możność uzyskiwania widm molekuł znajdujących się w warunkach do tej pory w ziemskich laboratoriach nierealizowalnych. Ponadto, ponieważ, jak w~emy, pasma molekularne leżą
przeważnie w podczerwieni, badania te są dopingiem dla fizy-
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ków budujących spektrografy do podczerwieni i pozwalają na
sprawdzenie realności ich pomysłów konstruktorskich.
Dzięki tym obustronnym korzyściom od szeregu już lat
istnieje w dziedzinie widm molekularnych współpraca astrofizyków i fizyków. Znalazło to swoje odbicie w tegorocznym
kollokwium: chyba z połowę uczestników stanowili fizycy
z ośrodków, w których prowadzi się laboratoryjne badania
widm pasmowych molekuł o dużym znaczeniu astrofizycznym.
Do grupy takich molekuł należą między innymi drobiny
typu CH 1, CH3 , itd. Jak wiadomo bowiem, atmosfery dużych
planet naszego układu słonecznego, tzn. atmosfery Jowisza,
Saturna, Urana i Neptuna zawierają znaczne ilości metanu
(CH 4 ). Z drugiej strony w widmach komet obserwuje się pasma
molekuł CH i CH+. Można przypuszczać, że istnieje pewien
ciąg reakcji rozkładu molekuł wieJoatomowych pod wpływem
działania kwantów promieniowania. Ciąg ten mógłby mieć
postać: CH 4 -+ CH 3 -+ CH" 2-+ CH -+CH+ -+ C lub c+ . Możli
wość zachodzenia takich reakcji należałoby jednak sprawdzić
eksperymentalnie. Otóż właśnie na tegorocznym kollokwium ·
G. H er z b er g z Kanady zreferował wyniki ostatnich prac
doświadczalnych przemawiających za możliwością zachodzenia
reakcji rozkładu typu : CH3
kwant-+ CH2
H i CH 2
kwant -+ CH
H. Przypuszczalnie analogiczne reakcje zachodzą też dla molekuł postaci NH 3 , NH 2 itd. Pośrednim tego
dowodem są wyniki laboratoryjnej pracy P. Pro i s y ' e g o
z Francji, który stwierdził występowanie w widmie amoniaku
(NH~) widm molekuł NH2 i NH.
Obserwacje widm atomowych i molekularnych pozwoliły
również na wyznaczenie składu chemicznego atmosfery Marsa
i oszacowanie ciśnienia atmosferycznego na powierzchni planety. Według danych z referatu d e V a u c o u l e u r s a skłact
chemiczny atmosfery Marsa charakteryzuje się olbrzymią
ilością azotu (98.5% objętościowo) z drobnymi domieszkami
argonu (1.2%) i dwutlenku węgla (0.25%). Brak tlenu jest jedną
z głównych trudności, na jaką napotykają hipotezy istnienia
życia na Marsie. Tlen bowiem, odgrywa nie tylko zasadniczą
rolę w procesie oddychania roślin ziemskich, lecz ponadto osła
nia je przed niszczącym działaniem ultrafioletowego promieniowania Słońca. Chcąc więc badać na Ziemi zachowanie się
roślin w środowisku zbliżonym do marsyjskiego, należałoby
obserwować drobnoustroje żyjąc.e w warunkach wysokogórskich, cechujących się niskimi ciśnieniami i tempemturą oraz
dużą ilością promieniowania ultrafioletowego. Tak właśnie
postąpili D o l l f u s, L a s c o m b e s i R o s c h z obserwatorium na Pic du Midi w Pirenejach. Obserwowali oni glony
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"Chlamydomonas", które w pewnych porach roku pokrywają
śniegi Pirenejów różowawym nalotem. Mierzyli mianowicie
polaryzację światła odbitego od śniegu. Jak wiadomo, światło
jest ruchem falowym o drganiach poprzecznych do kierunku
rozchodzenia się; jeżeli drgania te mają w pewnych kierunkach (oczywiście prostopadłych do kierunku rozchodzenia się)
większą amplitudę niż w innych, wówczas mówimy, że światło
jest spolaryzowane. Otóż wspomniani wyżej astronomowie
mierzyli zależność stopnia polaryzacji światła odbitego od kąta
padania światła na śnieg pokryty glonami i stwierdzili, iż analogiczną zależność obserwuje się przy pomiarach polaryzacji
światła odbitego od tych właśnie obszarów MaTsa, które się
podejrzewa o istnienie roślinności. Z pomiarów tych udało się
im ocenić rozm1ary glonów ,,Chlamydomonas'': okazuje się, że
są to istoty o średnicach rzędu 10 mikronów. Być może, że na
teJ drodze dałoby się ocenić rozmiary hipotetycznych istot marsyjskich.
Jak była już o tym mowa, molekuły mogą grać istotną rolę
w gwiazdach o raczej chłodnych atmosferach. Decydują one
np. w znacznej mierze o nieprzeźroczystości atmosfer gwiazd
późnych typów widmowych, a tym samym wpływają na rozkład temperatury w zewnętrznych warstwach gwiazd. Studiowanie widm molekularnych może również oddać znaczne usługi
w badaniach budowy stosunkowo gorących atmosfer gwiezdnych, jak np. atmosfery Słońca. Zwrócił na to uwagę P e ck er
z Obserwatorium Paryskiego. Chodzi o to, że widma molekuł
CN, CH i. C2 są łatwo obserwowalne w widmie Słońca, a ponadto wytwarzające je molekuły występują w górnych warstwach fotosfery i dolnych warstwach chromosfery, a zatem
w tych warstwach, w których lokalnie panuje równowaga
termodynamiczna (oznacza to, że emisja promieniowania tych
warstw Słońca jest całkowicie określona przez lokalną wartość
temperatury). Istnienie zaś lokalnej równowagi termodynamicznej w znacznym stopniu ułatwia teoretyczną interpretację
obserwowanych pasm.
Obserwacje widm molekularnych pozwalają też na określenie zawartości izotopów różnych pierwiastków. Struktura
bowiem rotacyjna widma molekulamego zależy od momentu
bezwładności molekuły, czyli od rozmieszczenia i mas atomów
składowych. W szczególności R i g h i n i e m u z Arcetri udało
się wyznaczyć dla Słońca ze stosunków natężeń prążków molekuł C12 C 12 i C12 C 13 stosunek liczby atomów izotopu węgla C 1 ~
do liczby atomów izotopu C13 . Okazało się, że stosunek ten wynosi około 10 000. Jest to wynik nieoczekiwany, bowiem do tej
pory obserwowano we Wszechświecie dwie grupy obiektów:
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jedna o stosunku c u /C 13 rzędu kilkadziesiąt (np. Ziemia) i druga o stosunku tym rzędu kilka (np. gwiazdy węglowe). O ile
dalsze obserwacje potwierdzą mało jeszcze dokładne wyniki
Righiniego, to być może okaże się, że Słońce należy do nowej
grupy obiektów o anormalnie wysokim stosunku C 1 ~ / C 1 a.
Obserwując jakiekolwiek obiekty pozaziemskie zawsze patrzymy przez grubą warstwę naszej atmosfery. Z jednej strony
jest to czynnikiem szkodliwym dla astrofizyka, któremu w widmie np. Słońca pojawiają się prążki i pasma tzw. telluryczne,
czyli pochodzące od atomów i molekuł naszej atmosfery, z drugiej jednak strony geofizycy uzyskują w ten sposób bardzo
cenny materiał obserwacyjny, pozwalający na określenie budowy i składu chemicznego górnych warstw atmosfery. Z tych
to przyczyn kollokwium tegoroczne wzbudziło zainteresowanie
znacznej liczby geofizyków, referujących prace o charakterze
zarówno czysto-geofizycznym jak i astronomiczno-geofizycznym. Do pierwszej grupy zaliczyć można referat pani K a 11m a n z Los Angeles dotyczący budowy wysokich warstw
atmosfery. Autorka oparła się na obserwacjach tellurycznych
pasm tlenu w widmie Słońca uzyskanych za pomocą astrografów wynoszonych przez rakiety na duże wysokości. Ciekawą
jest rzeczą, że dobrą zgodność z obserwacjami daje teoretyczny
model atmosfery przy założeniu, iż temperatura najwyższych
warstw (tzw. egzosfery) nie zależy od wysokości nad powierzchnią Ziemi. Obserwacje widm molekuł H 2 0 16 i H 2 0 18 pozwoliły B e n e d i c t o w i z Baltimore wyznaczyć (podobnie jak
to robił Righini dla węgla) stosunek liczb atomów izotopów OH;
i 0 18 w górnych warstwach atmosfery. Okazało się, że stosunek ten nie odbiega od wartości uzyskanych w badaniach
warstw przypowierzchniowych.
Z referatów dotyczących pogranicza astronomii i geofizyki
wspomnijmy o wynikach uzyskanych w Ałma-Ata przez F i esjen kowa i współpracowników. Obserwowano tam mianowicie prążki emisyjne nieba nocnego, czyli prążki wysyłane
w nocy przez atomy górnych warstw atmosfery. Otóż stwierdzono, że natężenie tych prążków wzrasta o 10-12%, jeżeli
obserwować je w tych obszarach nieba, przez które przechodzi
ekliptyka. Jak wiadomo, w otoczeniu ekliptyki obserwuje się
po zachodzie i przed wschodem Słońca delikatną poswiatę zwaną światłem zodiakalnym. Przypuszcza się, że źródłem tego
świecenia jest rozproszenie światła słonecznego na cząstkach pyłu międzyplanetamego zalegającego pobliże ekliptyki. Fakt, że
w tej okolicy nieba obserwuje się wzmocnione prążki emisyjne
naszej atmosfery, świadczy według Fiesjenkowa o niesferyczności atmosfery Ziemi, a w szczególności o większej jej roz-
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ciągłości w płaszczyźnie ekliptyki. Być może świadczy to o jakimś powiązaniu atmosfery ziemskiej z gazem międzyplane

tarnym.
Czytelnicy zechcą wybaczyć niekompletne i dalekie od wyczerpania naświetlenie tematyki kollokwium. Jest to wynikiem zarówno przeładowania programu jak i indywidualnych
zainteresowań piszącego.

KRONIKA
Międzynarodowy

Rok Geofizyczny
w Barcelonie, z udziałem 30 panslw z pośród
50 biorących udział w badaniach Międzynarodowego Roku Geofizycznego, końcowa konferencja poświęcona planom prac. Najbardziej sensacyjnym i doniosłym wynikiem tej konferencji jest porozumlenie mię
dzy ZSRR a USA, dwoma krajami planującymi wypuszczenie sztucznych
satelitów, dotyczące wyposażenia i metod obserwacji tych satelitO\\·.
Przyjęto wspólną dla sztucznych satelitów radzieckich i amerykańskich
długość fali około 2,8 m, na której nadawane będą przez zmontowane
na nich radiostacje informacje w czas:e lotu. Dzięki temu odbieranie
tych informacji będzie mogło być dokonywane zarówno przez stacje
amerykańskie jak i radzieckie. Amerykanie oświadczyli, że mają zamiar
w ciągu Roku Geofizycznego wypuścić około 12 satelitów, przy czym
pierwszy wypuszczony zostanie już w ciągu najbliższych lcilku miesięcy.
Będzie on miał orbitę odchyloną o około 40° od równika. Orbity dalszych satelitów będą uzgadniane między ZSRR i USA. Dla obserwacji
tych satelitów zostanie rozbudowana specjalna sieć stacji obserwacyjnych. Obserwacje będą dokonywane zarówno na drodze optycznej, Jak
i radiowej. Dla obserwacji optycznych skonstruowano w Stanach Zjednoczonych specjalne kamery Schmidta o ogniskowej 50 cm i średnicy
50 cm, dające dobry obraz pola o średnicy około 30°. Kamery te pozwolą na zaobserwowanie obiektu wielkości piłki tenisowej na wysoknści orbity satelity (około 480 km). Projektuje się wykonanie 13 takich
kamer, z czego 6 do 7 umieszczonych byłoby w Ameryce, a pozostałe
w następujących miejscach: Bloemfontein, Woonera, Hawaje, Japonia,
Indie lub Pakistan, południowe Chiny, Iran lub Irak, Hiszpania lub
Francuskie Marokko lub Włochy. Koszt takiej kamery wyniesie okolo
70 000 dolarów. Przewiduje się również odbieranie sygnałów, nadawanych przez satelitę automatycznie na drodze radiowej, na 10 do 12 specjalnie do tego celu zbudowanych i wyposażonych stacjach. Przypuszczalnie sygnały te odbierane będą również przez licznych amatorów za
pomocą zbudowanych przez nich stacji przystosowanych do tego celu.
Z przeprowadzonych badań natężenia promieniowania kosmic-znego
wynika, że płaszczyzna symetrii tego promieniowania czyli "równik'"
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dla promieni kosmicznych nie pokrywa się, jak przewidywano, z równikiem geomagnetycznym, lecz odbiega od niego w pewnych miejscach
nawet na 40°. Fotwierdzenie tej obserwacji miałoby wielkie konsekwencje naukowe, to też podjęto w tym celu specjalne badania przy użyciu
samolotów latających zygzakowato nad równikiem
wyposażonych
w aparaturę do badania promieni kosmicznych.
A.

Fiesienkow o

roślinności

s.

Marsa

W jednym z ostatnich numerów pisma "Astronomiczeskij Zurnał "
W. G. F i e s i e n k o w znów występuje przeciw hipotezie istnienia na
Marsie roślinności (por. "Urania" 1956 r.). Podtrzymuje on swój pogląd,
że rozważania oparte na teorii promieniowania (podane w jego poprzedniej pracy) przeczą istnieniu na Marsie roślinności. Następnie Fiesienkow stwierdza (wydaje się dość bezpodstawnie - przyp. A. W.) , że nie
ma w chwili obecnej żadnych danych obserwacyjnych, które przemawiałyby za hipotezą wegetacyjną. Gdyby "morza" Marsa były porośnięte
choć częściowo roślinnością, to przy brzegach tarczy Marsa kontrast mię
dzy morzami a lądami powinien być, zdaniem autora, większy niż
w środku tarczy (efekt perspektywy). Brak tego zjawiska Fiesienkow
uważa za zaprzeczenie istnienia roślinności. Najlepszą hipotezą odnośnie
powierzchni Marsa jest zdaniem autora hipoteza wulkaniczna Me L a ug h l i n a.
(Wg .,Astronomiczeskij Zurnał", 1956, 440)
A. W.

Jeszcze o oceanie na powierzchni Wenus
Znany astronom irlandzki E. O p i k krytykuje hipotezę wysuniętą
przez D. M e n z l a i F. W h i p p l e' a, według której powierzchnię Wenus stanowi ocean wodny (por. "Urania", 1956, nr 3'). Według autora
.zgodność krzywej polaryzacji Wenus i obłoków pary wodnej nie może
jeszcze świadczyć o istnieniu takich obłoków na Wenus. Niektóre
bowiem rodzaje suchej mgły mają również podobny przebieg krzywej polaryzacji. Jeśli przyjąć, że obłoki Wenus składają się z pewnego rodzaju suchej mgły, to nie potrzeba zakładać istnienia na po.
wierzchni Wenus oceanu chroniącego stałą powierzchnię od reakcji
chemicznych z dwutlenkiem węgla. W suchej atmosferze bowiem takie
reakcje nie zachodzą. Poza tym przy nieobecności wody procesy denudacji są na planecie słabe a więc kontakt gazów atmosferycmych ze
:skałami jest ograniczony. Brak dobowych zmian temperatury obłoków
Wenus również świadczy przeciw hipotezie, że składają się one z wody.
Zdaniem autora, hipoteza, że obłoki Wenus składają się z suchej mgły
pochodzenia mineralnego, lepiej tłumaczy dane obserwacyjne.
A. W.
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Jeszcze o komecie Arenda-Rolanda (1956h)
W nawiązaniu do notatki ,.Nowa kometa " ("Urania'· 1957, str. 48)
dajemy kilka uzupełniających uwag. Podana charakterystyka drogi
komety opierała si ę na prowizorycz.nych obliczeniach M . P . C a n d y
( .. Cyrkularz Międzynar. Unii A stron. " nr 1572), który jako podstawę
wziął 3 pierwsze opublikowane położenia tej komety.
W następnym
c yrkularzu odkrywcy sprostowali datę odkrycia z 7. XI. na 9. XI. 1956.
Nic więc dziwnego, że obliczenia Candy'ego, jakkolwiek poprawne, dały
f ałszywe wyniki. Podajemy nową
bezbłędną
charakterystykę orbity
komety : T (przejście przez perihelium) = 1957 IV 8, i (nachylenie orbity
do ekliptyki) = 120°, q (odległość od Słońca w perihelium) = 0,32 jednostek astronomicznych. Zatem kometa okrąża Słońce ruchem wstecznym,
przeciwnym, niż planety. Najbliżej Ziemi znajdzie się dn. 21. IV. 1957
w odległości 86 milj. km, wobec czego obawy możliwego niebezpieczeń
stwa dla Ziemi są bezpodstawne.
Widoma droga komety na tle gwiazd jest urozmaicona . Kometa pojawiła się na północnym niebie, przeszła na południowe, by powrócić
na północne i stać się obiektem w Polsce niezachodzącym. Dla odszukania komety podajemy jej efemerydę, którą należy nanieść np. na mapy
"Atlasu nieba gwiaździstego " , J. D o brzy ck i e g o.
Z ostatnich dwóch kolumn efemerydy wynika, że najlepszym okresem
obserwowalności komety w Polsce będzie ostatnia dekada kwietnia
i maj 1957.
Efemeryda komety Arenda- Rolanda
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Na osobne omówienie zasługuje jasność widoma komety. Według
obserwacyj A. Wrób l e w ski e g o (Koło Warsz. PTMA) kometa w okresie 27. XII. 1956 do 21. I. 1957 przybierała powoli na blasku od 10 111 5
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do 10'!'0, gdy tymczasem efemeryda postuluje znacznie większy przyrost. Przy rachunkach efemerydy posługiwano się wzorami:
m 1 = 5m,1+5 logt::,.+lO log r
oraz m 2 = 3m,o+ 5 log t::, + 15 log r
gdzie t::,, r - oznaczają odpowiednio w podanych wzorach odległości
od Ziemi i Słońca wyrażone w j. a. a 5,ml i 3m,o tzw. jasności absolutne komety ( f:, = r
l j. a.).
Kometa prawdopodobnie nie osiągnie takiej świetności (zamiast
liczb 10 oraz 15 należy przyjąć wartość znacznie mniejszą). Gdyby
obliczenia jej jasności się sprawdziły, mielibyśmy do czynienia z jedną
z najjaśniejszych komet bieżącego stulecia, która w pierwszym wy~
padku dorównałaby blaskowi Wegi, w drugim przewyższyłaby wszystkie
planety.
Byłoby pożytecznym śledzić jasność widomą komety (vide .,Urania·'
1956, str. 114), co przy użyciu efemerydy pomocnej do jej wyszukania
na niebie nie będzie trudne. Wyniki prosimy przesłać do Sekcji Obserwacyjnej PTMA w Warszawie.
Wszystko na to wskazuje, że kometa 1956 h należy do obiektów
okazałych. Oprzemy się na pomiarach jej widomych rozmiarów dn. 9. XI
1956, tj. w dniu odkrycia: jądro centralne 12", głowa 40", warkocz 2'.3.
Ponieważ odległość komety od Ziemi wynosiła wówczas 1,87 jednostek
astronomicznych, przeto rozmiary liniowe komety byłyby : średnica
jądra 16 000 kq1 (większa od średnicy Ziemi), średnica głowy 55 000 km
(wielkość Urana); warkocz (w skrócie perspektywicznym) 190 000 km.
Zatem byłaby to istotnie kometa wyjątkowo duża.
J. G.
Identyfikacja

źródeł

radiowego promieniowania .Jowisza

Jednym z najciekawszych odkryć astronomicznych 1955 roku było
wykrycie radiowego promieniowania Jowisza (patrz "Urania", 1956,
str. 18, str. 176). Obecnie otrzymano nowe, niezwykle ciekawe dane
dotyczące tego promieniowania. Udało się dotąd odebrać promieniowanie o częstościach 18 3, 22.2 i 38 MHz. Natomiast próby odbioru promieniowania o częstości 81.5 MHz przyniosły negatywne wyniki.
Po otrzymaniu wiadomości o odkryciu B u r k e g o i F r a n klin a
C. A. S h a i n z Sydney przejrzał swoje obserwacje radiowe z lat
1950-1951. Okazało się, że pewne błyski promieniowania radiowego,
które przypisywano pierwotnie różnym zakłóceniom, bardw dobrze
można wytłumaczyć jako radiopromieniowanie Jowisza. Shain zauważył również, że promieniowanie to pochodzi ze ściśle określonej części
powierzchni Jowisza o okresie obrotu 9h55m13s. Po skonfrontowaniu
obserwacji radiowych z wizualnymi obserwacjami Jowisza wykonanymi !)rzez członków Brytyjskiego Tbwarzysltwa· Astronomicznego
okazało się, że promieniowanie pochodzi z obszaru, w którym obserwowana była jasna biała plama (pogranicze południowego pasma umiar-

URANIA

117

kowanego i południowej strefy umiarkowanej). Przypuszczenie, że ta
plama jest źródłem promieniowania radiowego wymagało jednak
pot wierdzeni a.
W roku 1955 promieniowanie radiowe Jowisza było dokładnie badano w obserwatoriach Sydney i Washington. Okazało się, że promieniowanie radiowe pochodzi z kilku miejsc na powierzchni Jowisza, które zmieniają swe położenie zenograficzne. Wizualne obserwacje białych
plam na powierzchni Jowisza wykazały, że położenie źródeł promieniowania zgadza się z położeniem trzech białych plam na granicy połud
niowego pasm'ł umiarkowanego. Flamy te były obserwowane od roku
1940, odznaczały się wiGc niezwykłą , jak na podobne utwory, trwałością.
Obserwatorzy brytyjscy oznaczają te plamy : FA, BC 1 DE. Flamy te
zmieniają swe położenie na powierzchni Jowisza właśnie tak, jak to
wynika z obserwacji radiopromieniowania. W okresie, w którym dokonywano obserwacji plama BC miała długość zenograficzną zbliżoną
do słynnej plamy czerwonej, tak, że nie wiadomo, która z tych plam
jest źródłem promieniowania. Przez analogię należałoby się jednak spodziewać, że źródłem jest plama biała. Rozwiązanie tego problemu powinno było nastąpić w drugiej połowie 1956 r., kiedy to plama BC miała
odsunąć się już znacznie od plamy czerwonej. Względne natężenia promieniowania pochodzące od poszczególnych plam wyglądają nastGpująco:
BC - 40, F A - :!3, DE - 22 (gdy nie brać pod uwagę plamy czerwonej).
W 1951 Shain obserwował półgodzinną przerwę w odbiorze promieniowania spowodowaną zakryciem źródła przez II księżyc Jowisza. Ta
metoda będzie prawdopodobnie stosowana do dokładnego wyznaczania
położeń źródeł promieniowania na powierzchni Jowisza.
Przyczyny emisji promieniowania radiowego nie są jeszcze znane.
F . G. S m i t h sugeruje, że przyczyną emisji może być szybki ruch
plam po powierzchni Jowisza (jjniowa szybkość plam wynosi około
500 km /dobę), który powoduje zakłócenia magnetyczne. Franklin doniósł o odbiorze kołowo spolaryzowanego promieniowania i określił na
tej podstawie dolną granicę natężenia pola magnetycznego Jowisza na
2,9 gausa. W przyszłości należy się spodziewać nowych sensacyjnych
wyników badań radiopromieniowania Jowisza .
[(Według "Nature'', 176,836 (1955); "JBAA'', 208, (1956)j
A. W.
Kształt cienia Ziemi
S. M. K o ż i k z obserwatorium w Taszkencie opracował ostatnio
obserwacje zaćmień Księżyca wykonane przez siebie w latach 1938-1954.
Materiał
obserwacyjny zawierał ogółem 497 kontaktów cienia Ziemi
z różnymi obiektami na powierzch.ni Księżyca. Celem opracowania byle
wyliczenie kształtu konturu cienia Ziemi. Autor obliczał obserwowane
nadwyżki promienia cienia nad wartościami teoretycznymi, obliczonymi
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przy założeniu spłaszczenia Ziemi 1/297. Nadwyżki te wywołane są' dodatkowym cieniem pochodzącym od atmosfery Ziemi. W wyniku autor
otrzymał, że kontur cienia ma kształt elipsy ze spłaszczc;.niem wy'noszą
cym 1/200.
(Wg .. Dokł. A. N. ZSRR"', 1955, 828)
A. W.
Miesięczne zebranie astronautów warszawskich
W dniu 11. I. 1957 r. odbyło się na Folitechnice Warszawskiej miesięczne
zebranie członków Folskiego Towarzystwa Astronomicznego_
K. n. Wł. F' i n d e i s e n wygłosił referat: "0 zagadnieniach automatyki".
prof. Z. P a c z k o ws k i zdał sprawozdanie z Kongresu Rakietowego,
który odbył się w dniach 3-8. XII. 1956. w Paryżu.

A. M.

PORADNIK OBSERWATORA
Gwiazdy zmienne
Zapisując obserwacje gwiazd zmiennych w dzienniku zapisujemy przy
każdej obserwacji godzinę i minutę, w której została wykonana. Zajmuje to oczywiście wiele czasu. Jedynie gwiazdy szybkozmienne: zać
mieniowe, rozbłyskowe i krótkookresowe cefeidy wymagają takiej dokładności przy zapisywaniu obserwacji.
Przy obserwacjach innych
gwiazd wystarczy notować czas z dokładnością do 5-15 minut (cefeidy).

czy nawet godziny Cgwiazdy nieregularne długookresowe i półregularne).
Dla oszczędności czasu można więc notować czas jedynie na pocz<1tku
i na końcu serii obserwacji (jeżeli oczywiście obserwujemy bez długich
przerw). Jeżeli w serii obserwacji znajdują się obserwacje gwiazd zal:micnionych czy szybkozmiennych cefeid, to notujemy momenty wykonama tych obserwacji z dokładnością do jednej minuty. Na podstawie tych
kilku zapisanych momentów można odtworzyć z wystarczającą dokład
nością moment wykonania każdej obserwacji.
Momenty wyrażone w miesiącach, dniach, godzinach i minutach są
jednak bardzo niedogodne przy opracowywaniu obserwacji. Z tego też
względu momenty te zamieniamy na dnie ery juliańskiej. W numeracji
ery juliańskiej każdy dzień, począwszy od południa l stycznia roku 4713
przed Chr. oznaczony jest kolejną liczbą porządkową. Obecnie numery
dni według ery juliańskiej są już liczbami siedmiocyfrowymi, na przykład l kwietnia 1957 r. (w południe czasu uniwersalnego) wyraża sH~
w erze juliańskiej jako 2435930<1.0. Moment każdej obserwacji wyrażamy
najpierw w czasie uniwersalnym a następnie godziny i minuty zamieniamy na ułamki doby. Tak np. moment 16h (czasu śr.-cUJ·.) dnia 2 IV
1957 r. wyrażony w dniach juliańskich wynosi: 2435931<1.125. Fosługiwa
nic się tak wyrażonymi momentami znacznie ułatwia rachunki. Gdy
chcemy na przykład znaleźć różnicę czasu między dwoma odległymi
momentami, to zamiast wykonywać zawiłe rachunki z miesiącami,
dniami i godzinami odejmujemy po prosiu od siebie oba momenty wyrażone w dniach juliańskich. Tablice zamiany godzin i minut na ułamki
doby i tablice dni juliańskich można znaleźć w wielu wydawnictwach
kalendarzowych : rocznikach astronomicznych oraz w podręcznikach
obserwacjll np. w .,Poradniku miłośnika astronomii·' P. Kulikowskiego.
Przy opracowywaniu obserwacji gwiazd bardzo szybko zmieniają
cych jasność, do momentów obserwacji trzeba wprowadzić poprawkę
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wynikającą z ruchu Ziemi dokoła Słońca. Swiatło bowiem rozchodzi się
ze skończoną prędkością i w różnych porach roku światło badanej
gwiazdy zużywa na dojście do Ziemi różny okres czasu zależnie od położenia Ziemi na orbicie. Dla gwiazd leżących w płaszczyźnie ekliptyki
różnice te mogą przekraczać 15 minut. Dla uniknięcia tej niejednoznaczności przyjęto wszystkie momenty sprowadzać do momentów doj-

ścia światła gwiazdy do Słońca. Momenty takie nazywamy heliocentrycznymi w odróżnieniu od momentów obserwowanych z Ziemi, które

nazywamy geocentrycznymi. Poprawka, którą należy dodać do momentów obserwowanych z Ziemi, aby otrzymać momenty heliocentryczne

Rys. l.

Nomogram Zwieriewa dla wyznaczania równania

światła.

nosi nazwę równania światła i wyraża się dość skomplikowanym wzorem: l'::,. t
Qd.QQ58 cos (LO- A) cos (-1, gdzie A i [i są to wspólrzędnc
ekliptyczne gwiazdy a LO - geocentryczna długość Słońca (dla prostoty zakłada się, że odległość Z1JCmi od Słońca jest stała; wprowadza
to znikomy błąd, nie przewyższający 8 sekund). Wyliczanie równania
światła z powyższego wzoru byłoby bardzo kłopotliwe, toteż służą do
tego celu specjalnie ułożone tablice i nomogramy. Jednym z najprostszych jest nomogram Z w i er i e w a, który zamieszczamy powyżej. Na
nomogramie tym podana jest siatka współrzędnych równikowych; rekta-

=-
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scensji i deklinacji. Dla gwiazd' półkuli południowej godziny rektascensji
podane są w nawiasach i mają znak s. Badaną gwiazdę nanosimy na
nomogram według jej współrzędnych. Następnie należy wyciąć umieszczoną pod nomogramem wskazówkę i umieścić ją na szpilce tak, aby
jej punkt zerowy przypadał na biegun ekliptyki oznaczony na nomogramie grubym punktem i literą B. Na obwodzie nomogramu znajdują
się dwa koła z datami, dla gwiazd półkuli północnej zewnętrzne, dla
gwiazd półkuli południowej wewnętrzne (przy nazwach miesięcy litery
s). Chcąc odczytać równanie światła dla jakiejś daty należy obrócić
wskazówkę tak, aby jej zaostrzony koniec wskazywał na żądaną datę.
Prostopadła do wskazówki wykreślona z punktu oznaczającego na nomogramie daną gwiazdę, wskaże na skali wskazówki wartość równania światła z dokładnością do Qd.OQOl. Cała procedura zajmuje tu kilka
nilnut czasu. Zamiast wycinać z ,.Uranii" wskazówkę można ją sobie
przerysować na kalce.
W kwietniu można obserwować omawiane w poprzedn•i m numerze
gwiazdy długookresowe: R Cas, R Cne, R Gem i R Vir. Poniżej podajemy efemerydy gwiazd zaćmieniowych na kwiecień (czas środkowo
europejski):
WW Aur: IV, 2d22hQQm(wt), 6dl7hQQm, 7d23hQQm(wt), lldlBhQQm,
12d24hQQm(wt), 16d19ht5m, 21d2Qh3Qm, 26d2lh3Qm,
AR Aur: IV, 17d18hQQm, 21d2th3Qm, 26dQh3Qm,
RZ Cas: IV, 4d18ht5m, 5d22h45m, 1Qd17h45m, lld22ht5m, 17d21h45m,
23d21ht5m, 29d2Qh45m.
Andrzej Wróblewski

W kwietniu

promieniują

Meteory
meteory z następujących radiantów:

Nazwa roju

.Współrzędne
l rekt. /

37 Com
Mi Dra
Lirydy
Gamma Aqr

12h52m
16 60
18 00
22 20

radiantu
dekl.

+ 31°
-t 50

+ 33
-

l

Okres

aktywności

31. III.-2. IV.
7-14 kwiecień
16-24 kwiecień
30. IV.-4. V.
Andrzej Pacholczyk

OBSERWACJE

z

życia

Sekcji Obserwacyjnej PTMA Warszawa

29 grudnia ub. r. odbyło się kolejne zebranie członków Sekcji Obserwacyjnej PTMA Warszawa. Na zebraniu omawiano obserwacje gwiazd
zmiennych. A. M ark s omówił opracowanie kilkuset obserwacji cefeidy 11 Cep, zwracając przy tym uwagę na eliminację różnych błędów
systematycznych. Następnie omówił on wyniki obserwacji gwiazd RZ
Cas (krzywa blasku) i ~ Peg, która w okresie obserwacji wykazywała
dość nieregularne zmiany jasności. A. W r ó b l e w s k i omówił wyniki obserwacji gwiazd RZ Cas (stałe zwiększanie się okresu), T Mon,
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VZ Cam oraz EU Del. Zmiany blasku tej ostatniej gwiazdy mają charakter półregularny, przy czym na podstawie siedmiu maksirnów obserwowanych w latach 1954-1956 można ocenić długość okresu na 64<1.1.
Ogółem do końca 1956 r. członkowie Sekcji wykonali ponad 24000 obserwacji gwiazd zmiennych.
Następnie rozdzielono między członków obserwacje do opracowania
oraz omówiono zestawianie obszernej kartoteki mapek okolic badanych
gwiazd. A. Wróblewski zaproponował, aby począwszy od bieżącego roku
program prac Sekcji polegał głównie na systematycznym badaniu
wszystkich dostępnych obserwacji gwiazd nieregularnych i półregular
nych. Gwiazdy te bowiem wymagają nieprzerwanych długich ciągów
obserwacji. Dopiero na tej podstawie można będzie pogłębić wiedzę
o tych gwiazdach, która obecnie jest bardzo fragmentaryczna. Obserwacjami tymi nie zajmuje się systematycznie żadne stowarzyszenie
obserwatorów-amatorów, warto więc , aby w tej dziedzinie skoncentrowali swe prace amatorzy polscy. Program Sekcji będzie obejmował na
początku kilkadziesiąt mniej znanych gwiazd.
A . W.
Obserwacje zorzy polarnej
Dnia 14 listopada 1956 r. obserwowałam w Puszczykawie pod Poznaniem zorzę polarną prostą. Zjawisko zauważyłam o godz. 23htOm.
Na północno-wschodnim niebie, mniej więcej w gwiazdozbiorze Psów
Gończych rozpościerała się blado-czerwonawa plama w kształcie trójl<ąta ze zwróconym ku górze wierzchołkiem , znajdującym się na wysokości około 45° nad horyzontem. Przez cały czas obserwacji plama
nie zmieniała kształtu ani barwy. Żadnych draperii, słupów ani drga1'l
nie zaobserwowałam. Około godz 23h40m plama zbladła znacznie i zmalała, po czym znikła zupełnie. Zjawisko zaobserwowałam przy zupełnie
pogodnym, bezchmurnym niebie. Księżyc, blisko pełni, świecił w południowej stronie nieba w gwiazdozbiorze Ryb. Początku zjawiska nie
zaobserwowałam.

Barbara FaLkiewicz

Puszczykowo

Z KORESPONOENCJI
Uwagi o obserwacjach

jasności

komet

W listopadowym numerze "Uranii'' z 1956 roku ukazała się notatka
A. M ark s a o wyznaczaniu jasności komet. Notatka ta zawiera kilka
błędnych sformułowań, które j ako obserwator· komet, czuję się w obowirizku skorygować . Przytoczę tu kilka zdań z tej notatki:
". .. Samo wyznac:zanie jasności komety wykonujemy tak samo jak
wyznaczenie jasności gwiazd zmiennych - przez porównanie z gwiazdami o znanej jasności... Porównanie to jest jednak dużo trudniejsze
do wykonania niż w przypadku gwiazd zmiennych, gdyż porównujemy
jasność obiektu powierzchnioweg0 (komety) z obiektem punktowym
(gwiazda) ... "
Z przytoczonego zdania wynika . że autor notatki nie obserwował'
chyba nigdy komet, w przeciwnym bowiem przypadku przekonałby się
sam o niesłuszności tego sformułowania. Scisłe wyznaczenie jasności
obiektu powierzchniowego przez porównanie z cbiektem punktowym
jest w ogóle niemożliwe. Przy takim porównywaniu można by się mylić
o kilka wielkości gwiazdowych. Toteż nikt na świecie nie obserwuje
w ten sposób komet. Kometa jest obiektem rozciągłym i jedyną slu.-
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szną

metodą wyznaczania JeJ jasności jest porównanie z jasnością
rozciągłego. W sposób podawany przez autora notatki można
wyznacz-ać jedynie jasność jądra komety, o ile jest ono widoczne.
Autor słyszał jednak o tej ścisłej metodzie, gdyż następnie pisze:

obiektu

. .,.Przy obserwaciach praktycznie jest nieraz nastawić lornetkę tak,
aby obraz gwiazd był nieostry, aby gwiazdy wyglądały nie jako punkty,
lecz jako plamki świecące, gdyż wtedy łatwiej jest porównać jasności
dwóch obiektów powierzchniowych. Obraz musi jednak być przy wszystkich obserwacjach jednakowo nieostry .... "
Jedyną słuszną metodę autor doradza więc stosować tylko czasami.
Poza tym co oznacza niejasr.e sformułowanie: "jednakowo nieostry"?
Pisałem już o wyznaczaniu jasności komet ("Urania". kwiecień 1956),
podam jednakże jeszcze kilka uwag, aby amatorzy wyrobili sobie wła
ściwe pojęcie o tych obserwacjach.
Przy obserwacjach komet używamy obrazów pozaogniskowych. Mianowicie pokręcając okularem lunetki wyprowadzamy obraz gwiazdy
z ogniska i rozmywamy go dotąd, dopóki nie osiągnie tej samej wielkości, co obraz komety. Naj\vygodniej więc jest używać binokularu: wówczas w jednym okularze widzimy obraz komety, w drugim zaś tej samej
wielkości pozaogniskowy obraz gwiazdy porównawczej.
Dokonujemy
wtedy porównania. Przy użyciu monokularu stosować można również
metodę obrazów pozaogniskowych, gdyż przy wyprowadzaniu z ogniska
obraz komety rozmywa się mniej niż obr'izy gwiazd, można więc doprowadzić do zrównania się wielkości tych obrazów. Popcłniany w ten
sposób błąd bęclzie niewielki
Andrzej WróbLewski

NASZA

OKŁADKA

Najstarsza mapa nieba z polskim tekstem

objaśniającym

Najstarsza mapa nieba wydana drukiem z polsk<im tekstem objaśnia
jącym zawdzięcza swe powstanie Janowi Ja n u s z o w ski e m u (15501623), słynnemu drukarzowi krakowskiemu a zarazem tłumaczowi i autorowi. Już u jego ojca, również znakomitego drukarza krakowskiego
czynnego w latac·h 1553'-1577, Łazarza A n dr y s o w i c z a, możemy się
dopatrzeć pewnych
zainteresowań
astronomicznych. Wydrukowawszy
bowiem w r. 1557 prospekt dzieł matematycznych i astronomicznych
Jana W er ner a przygotowanych do druku przez słynnego ucznia
Mikołaja Kopernik a, Jerzego Joachima Re tyk a (1514-1574) umieszcza na karcie tytułowej wyobrażenie obelisku, który służył Retykowi,
pomiędzy Tyńcem a Bielanami, za najważniejszy przyrząd astronomiczny, później przyjmuje ten znak jako stały znak swej drukarni. Znak
ten przetrwał i na drukach Januszowskiego, Macieja A n dr z ej o we z y k a i C e z ary c h, do pierwszej połowy XVIII w., póki drukarnia Cezarych nie stała się drukarnią Uniwersytetu. Jako przedsta~
wienie najstarszego niE-ruchomego obserwatorium astronomicznego krakowskiego i to dzieła ucznia samego Kopernika w:nien ten znak kiedyś
powrócić jako znak krakowskiej drukarni naukowej.
Januszowski mapę nieba, w dwu częściach: północnej i południowej
wydał w roku 1584 w Krakowie jako graficzny dodatek do słynnego
tłumaczenia przez Jana Koc h a n o w ski e g o "Phainomena" Aratosa
z Soloi z III w. p. n. e. W zasadzie kompozycyjnej opiera się ona na
Imapach nieba wyciętych w drzewie przez Albrechta D ii re r a w r. 1515.
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Mapy te były wielokrotnie kopiowane i przerabiane, z tym, iż klasyczne
stroje figur mitologicznych u Durera były zamieniane na bardziej
współczesne. Podobnie uczynił i krakowski drzeworytnik, nadając przez
to tym mapom specyficzny polski charakter. Oryginalna deska mapy
północnej ocalała w drukarni Uniwersytetu i znajduje się w jego zbiorach muzealnych. Całość obu map była wydana po raz drugi w Paryżu
przez Adama P i l i ń ski e g o (1810-1887), znanego paleografa. Figury
konstelacji mają nazwy łacińskie jeszcze, lecz obok umieszczono wykaz
ich polskich odpowiedników.
Tadeusz Przypkowski
Jędrzejów

KALENDARZYK ASTRONOMICZNY
Kwiecielt 1957 rok.
Opracował

M. Bielicki

Dane o zjawisku gwiazd spadających podajemy w dziale "Poradnik obserwatora" w artykule "Meteory", efemerydy zaś gwiazd zmiennych w artykule
,.Gwiazdy zmienne".
Chwile wszystkich zjawisk podano w czasie średnim słonecznym środkowo
europejskim, który jest czasem obowiązującym w Polsce. Dnie, godziny, minuty
i sekundy oznaczono symbolami d, h, m, s. Przez a i li rozumiemy rektascensję
i deklinację, czyli współrzędne równil<:owe równonocne ciała niebieskiego.
W kalendarzyku styczniowym br. podane są informacje dotyczące poszukiwań
przez lornetkę lub lunetę planet i planetek, niewidocznych gołym okiem. Tam
również podane są pewne ogólne wyjaśnienia dla obserwacji zjawisk w układzie
księżyców galileuszowych Jowisza.

Obecny okres czasu jest dogodny do obserwacji przez lunetę Saturna, jego pierścieni i największego księżyca - Tytana. Tytan krąży
wokoło planety prawie po kole w pła=yźnie pierścieni Saturna. Odległość księżyca od Saturna wynosi około 23 promieni równikowych
planety, a okres obiegu synodycznego wokoło Saturna (okres czasu,
w którym powtarzają się np. największe odchylenia wschodnie ks1ęźyca
od planety obserwowane z Ziemi) jest 15tl23h. W ten sposób, wiedząc,
że największe odchylenia (elongacje) wschodnie przypadają w dniach:
III. 30d4h, IV. 15d2h, V. ldOh, możemy określić położenie księżyca wzglę
dem planety w dowolnej chwili i rozpoznać go wśród gwiazd na niebie.
ld13h. Nieobserwowalne w blasku światła słonecznego zbliżenie
Merkurego z Księżycem na niebie na odległość niecałych 2°.
l<L-2d. W lunecie astronomicznej widoczne całe zjawisko przejścia księżyca l (Jo) i jego cienia po tarczy Jowisza. Obserwować po
północy poszczególne momenty zjawiska podano w specjalnej tablicy
zjawisk w układzie księżyców galileuszowych Jowisza.
ltLlOd. Można próbować zaobserwować słaby stożek światła zodiakalnego, nad ranem, na południowym wschodzie, nisko, ukośnie nad
horyzontem.
2d-6d. Najlepsze w ciągu roku warunki do obserwacji światła popielatego Księżyca, uzupełniającego brakującą na skutek zjawiska fazy
część tarczy Księżyca do kolistego kształtu. Zjawisko widoczne wieczorami na zachodnim niebie, przy czym "rogi" Księżyca zwrócone będą
silnie do góry - prawie zgodnie z "wysokim'· położeniem ekliptyki
w tym czasie.
3cl4h. W swym ruchu obserwowanym na niebie Mars przesuwa się
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powoli niedaleko od gwiazdy Aldebarana (najjaśniejszej gwiazdy Byka),
w odległości około 7° na północ od niej.
3d6h. Krążąc po orbicie eliptycznej wokoło Słońca, Merkury znajduje się w najmniejszej odległości (per.helium) od niego, wynoszącej
tylko 45 mil. km.
3<L-4d. Podobnie jak w nocy z 1d na 2d bm., obserwować przez
lunetę zjawiska związane z ruchem księżyca 1(Jo) Jowisza. Obserwacja
już wcZJesnym wieczol'em.
5d5h. Nieobserwowalne w Polsce mijanie na niebie Marsa przez
Księżyc w odległości 3° na południe od planety.
6d-7d. Późnym wieczorem obserwować księżyc 2 (Europe) Jowisza - patrz tablica zjawisk tych księżyców.
7d-8ti. Łatwiej dostrzegalne przez lunetę zjawisko przejścia po tarczy Jowisza księżyca 3 (Ganimedes) i jego cienia. Zjawisko będzie trwało
parę godzin nocnych i można je dobrze prześledzić.
8d-9d. W drugiej połowie nocy obserwować księżyc l (Jo) - podobnie jak w nocach ld-2d i 3<L-4<1.
9dlh. Łatwo wskazać miejsce na niebie, gdzie znajduje się Uran:
jest on w odległości około 6° (12 tarcz Księżyca w pełni) od Księżyca
w kierunku Gwiazdy Biegunowej.
10d7h, 10d12h. Uran nieruchomy nc>.jpierw w długości ekliptycznej }..,
następnie zaś w rektascensji a.
lOdJ__lld. Wieczorem śledzić ruch księżyca l (Jo) patrz tablicę
specjalną.

llli-16Ll-21<L-26d.
prześledzić wzrastanie
11<1 - · oświetlone jest

Mając

dobrą

lunetę

astronomiczną

możemy

tarczy Merkurego i szybkie zmiany jego faz:
0.55 całej jego tarczy ~prawie l-sza kwadra),
16•l - · już tylko 0.37 całej tarczy, 21•l - zaledwie 0.22 i wreszcie 26<1wąski sierp 0.10 całej tarczy; sierp ten jest największy i dogodny do
zaobserwowania przez lunetę.
12d15h. Księżyc przesuwa się koło Jowisza w odległości 6° na południe od niego.
13d12h. Merkury osięga największe wychylenie 7°, mierzone ze
Słońca w kierunku północnym od płaszczyzny drogi Ziemi wokoło Słońca.
13<L-14tl. Po północy obserwować przez lunetę ruch księżyca 2 (Europe) i zjawiska jego przejścia wTaz z swoim cieniem po tarczy Jowisza.
14d12h. Niewidoczne w Polsce zakrycie gwiazdy Spica (Kłos)
w gwiazdozbiorze Panny przez Księżyc. Zjawisko będzie obserwowalne
na _południowym Oceanie Spokojnym, my zaś możemy prześledzić tylko
zbliżanie się i oddalanie Księżyca od tej gwiazdy.
14<113h, 18dOh. Najpierw Wenus znajduje się w złączeniu (koniunkcji) gómym ze Słońcem, czyli znajduje się na linii prostej Słońce-Ziemia
ale poza Słońcem; następnie zaś - na skutek eliptyczności orbit planet i odchylenia płaszczyzn tych orbit od siebie - Wenus osiąga największą odległość od Ziemi (apogeum), wynoszącą 258 mil. km.
·
15d3h. Księżyc ułatwia wskazanie miejsca na niebie, gdzie jest Neptun. Planetę możemy poszukiwać w odległości 31/2° od Księżyca w kierunku Gwiazdy Biegunowej.
15d10h. Merkury jest w największym odchyleniu (elongacji) wschodnim od Słońca prawie 20°. Dogodne warunki do odszukania planety na
wieczornym zachodnim niebie.
16<1-17d. Ob.serwować przez lunetę cietkawe zjawiska w układzie
księżyców galileuszowych Jowisza: wc:resnym wieczorem planeta będzie
widoczna bez księżyca 4 (Callisto), który wkrótce wysunie się z poza
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tarczy planety i będzie widoczny przez przeszło 5 godzin, oddalając się
coraz bardziej od tarczy; przed północą zniknie on nagle, zanurzając się
w stożku cienia planety, aby po prawie II /z godziny ukazać się nagle
znowu. Ostatnie 2 zjawiska można zaobserwować nawet dobrą lornetką,
gdyż będą się odbywać dosyć daleko od tarczy Jowisza po lewej stronie
w odległości równej średnicy i l )0 średnicy tej tarczy od jej brzegu .
W międzyczasie skryje się również za Jowiszem księżyc I (Jo) tak, Ż 6
przez 1 / 2 godziny będzie brakowało jednocześnie 2 księżyców na niebie.
17d-18d. Póżnym wieczorem obserwować zjawiska związane z ruchem księżyca l (Jo) Jowisza.
18d4h. Saturn zostanie zakryty przez Księżyc dla obserwatorów
w obszarach około równikowych, na południe od Europy, w szczególności w znacznej części Afryki. W Polsce zjawisko samo nie zajdzie, natomiast Księżyc przesunie się bardzo blisko koło Saturna od strony południowej co będzie można prześledzić o wskazanym czasie.
18cr__l9d. Zaraz wieczorem Jowisz będzie widoczny bez księżyca
3 (Ganimedes), wkrótce i bez księżyca l (Jo) , który skryje się również
za planetę; niedługo potem ukaże się nagle księżyc 3 (co można zaobserwować nawet dobrą lornetką z lewej strony tarczy planety), a następnie
tak samo księżyc l.
20d9h42m. Słońce wkracza do znaku zodiakalnego Byka, a więc jego
długość ekliptyczna jest dokładnic 300.
20d-30d. Bardzo dobre warunki dla zaobserwowania światła zodiakalnego, którego stożek będzie widoczny wieczorami w zachodniej stronie nieba, dosyć wysoko ukośnie położony nad horyzontem.
2ldl6h, 22dl4h. Najpierw Neptun jest w przeciwstawieniu (opozycji)
ze Słońcem, potem zaś w najmniejszej odległości (perigeum) od Ziemi,
równej 4.5 miliardów km. Wyjaśnienie różnic momentów zjawisk podobne do przypadku Wenus w dniach 14 i 18 bm.
23dlOh. Uran jest w kwadraturze ze Słońcem, czyli kierunki widzenia Urana i Słońca tworzą ze sobą kąt prosty.
24d-28<1. Nad ranem obserwować światło popielate Księżyca.
24d-25<1. Na krótko przed północą widać będzie w lunecie, jak najdą
na tarczę Jowisza prawie jednocześnie 2 jego księżyce: księżyc 4 (Callisto) i l (Jo), następnie zaś ukaże się na tarczy planety cień księżyca l,
potem zaś kolejno księżyc 4, księżyc l i jego cień zesuną się z tarczy
planety.
25d7h, 25<ll6h. Merkury nieruchomy najpierw w A, potem w U·
25cr__26d. Od wczesnego wieczora i w nocy obserwować można przez
lunetę kolejne zjawiska 2-,k.rotnego zniknięcia i ukazania się księżyca 3
(Ganimedes): raz za planetą, drugi raz w stożku cienia planety (można
to dostrzec nawet dobrą lornetką z lewej strony tarczy); w między
czasie prześledzić należy również zniknięcie księżyca l (Jo) za Jowiszem oraz wynurzenie się jego z cienia planety. W ten sposób będą
2 okresy czasu, w których będzie brak na niebie 2 księżyców koło Jowisza.
29{i____JO<l. Zaćmienie obrączkowe Słońca, w Polsce zupełnie niewidoczne. Foczątek zaćmienia na kuli ziemskiej nastąpi w chwili
29<122h50m,4 w południowo-wschodniej Azji ('}..w = 245°40', er
+26°16'),
środek w chwili 30dlh4m9 na Morzu Barenta ('}..w = 319°56', er -= + 70°40'),
koniec zaś w chwili 30d3h19ml w Północnej Ameryce (Aw = 106°53'.
(fi = + 50°39'). Zjawisko więc będzie można obserwować .w środkowej,
północnej i wschodniej Azji, północnej części Oceanu Spokojnego, środ
kowej, północno-zachodniej i pólnocnej części Ameryki Północnej, na
Północnym Morzu Lodowatym i w północnej Grenlandii. Obszar wi-
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dzialności zaćmienia obrączkowego będzie bardzo mały i tylko na Morzu
B aren ta .
30d10h, 3Qdl6h. Nieobserwowalne w blasku Słońca przesunięcie się
Księżyca po niebie między Wenus i Merkurym: najpierw na północ od
Wenus w odległości 1°, potem zaś na południe od Merkurego w odległości l Y:! 0 od niego.
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Każdego dnia o Ohl5m podano położenie wzajemne księżyców i Jowisza, obserwowane w odwracającej obrazy lunecie astronomicznej
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P. T. M. A.

na miesiąc kwiecień 1957 r.
Andrespol - Zakłady Ceramiki Budowlanej.
Białystok ul. Biała, Gmach Wieczorowej Szkoty Inżynierskiej.
Bluz - Przedmieście 618.
Bydgoszcz - Plac Wolnoś ci 9, I. Liceum Ogólnoksztatcące .
Częstochowa Obserwatorium Astronomiczne w Parku Staszica. czynny w każdą środę od godz. 17-19. Pokazy nieba w każdą
środę po godz. 19, po uprzednim zgłoszeniu w Sekretariacie.

Sekretariat
bezchmurną

Frcmbork Zebrania

Katedralna 21. Sekretariat czynny we wtorki i piątki w godz. 18-20.
odbywają
się w
k::~żdy drugi czwartek mies1ąca.
Pokazy nieba
pogodny wieczór.
Gdańsk II. Zakład Fizyki Politechnlki Gdańskiej we Wrzeszczu. - Sekretariat
czynny w poniedziałki l piątki w godz. 17-18.
Gdynia - ul. 10-go Lutego 24 . Polskie Linie Oceaniczne.
Gliwice - Pokazy nieba odbywają się w każdy bezchmurny wieczór, po uprzednim telefonicznym porozumieniu: J . Ka•za, Ruda Sląska, ul. Obrońców Stalin- ·
gr.adu 32, tel. 52-431.
Jędrzejów Rynek 8, tel. 78. Pokazy nieba l zbiorów gnomonicznych dla wycieczek zgłoszonych listownie lub telefonicznie na umówiony termin.
Katowice - Siedzibą Kola jest Planetarlum l Obserwatorium Ludowe, Chorzów
l. skr. poczt. 10, te!. 301-49. - W każdą pierwszą s0botę miesiąca - wieczory
dysku•yJne w Czytelni Planetarium od godz. 18. - W każdą drugą sobotę miesiąca Zebranie Sekcji Instrumentalnej w Czytelni Planetarium od godz. 18.
Kraków - ul. L . Solskiego 30, m. 4. - Sekretariat czynny w poniedziall<i l
czwartki w godz. 10--20. Odczyty odbywają się 10-go l 25-go o godz. 18. Biblioteka czynna w poniedziałki godz. 18-19.
J{roEno n. W. - ul. Nowotki l, I p.
Łódź ul. Traugutta 18, V p., pok. 512, tel. 250-02. - Sekretariat l biblioteka
czynne w powszednie poniedziałki w godz. 18-20. - Pokazy nieba przez luuctv ndb>"wa.1<• sic w bezchmurne wieczory na placu przed lokalem Kora .
Dnia 29 kwietnia (poniedziałek) o godz. 18 wieczór dyskusyjny pt . .,Astronomia dla wszystkich".
Nowy Sącz - ul. Jagiellońska 50a, tel. 80-52. Sekretariat czynny codziennie
w godz. 16-19.
01,7łyn Muzeum Ma7urskie.
Opole - ul. Strzelców Bytomskich 8, Woj. Dom Kultury, pokój Nr 45.
Oświęcim t:l. Jagiełły 2.
l'łock J. Burzyński, pl. Narutowicza l. - Delegatura ,.Ruch".
l'oznari - ul. Chelmo:\skiego l. - Sekretariat l biblioteka czynne we wtorki
i czwartki w godz. 17- 19. W tymże czasie czynna pracownia szlifierska. Publiczne pokazy nieba w ka;: dy bezch.nurny wieczór wtorkowy i czwartkowy
na terenie Dor trzegalni PTMA, w Parku im. Kasprzaka (przy Palmiarni).
Racibórz - Kasprowicza 11, Liceum dla Pracujących.
Szczecin - Zakład Fizyki Politechniki Szczecińskiej.
Toruń ul. M. Kopernika 17. - Sekretariat l biblioteka czynne w poniedziałki
i czwartki w ~todz. 18-?0 oraz soboty w godz. 17-19.
Dnia 8. 4. o godz. 18 odczyt mgr A. Lisicekiego pt. "Kometa Arend-Roland 1956".
Walcz - Zaklarl Wylęgu Drobiu.
Warszawa .,... Al. Ujazdowskie 4. Sekretariat l Sekcje czynne we wt'Jrkl , czwartki
i soboty w godz. 18-21, biblioteka we wtorki w godz. 19-21. Pokazy nieba
odbywają się w bezchmurne wieczory w godz. 19-21.
\Vroclaw - ul. Pionierska 11. W siedzibie Obserwatorium, ul. Kopernika 11, odbędzie się dnia 5 kwietnia odczyt mgr I. Kubikawsktego pt. ,.Gwiazdy zmienne", dnia 19 kwietnia odczyt mgr P. Rybki pt. ,.Jak obserwować gwiazdy
zmienne". Odczyty odbędą się o godz. 18.
w
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Pismo zalecone reskryptem Ministerstwa Oświaty z dnia 20. X. 1950 r.,
J'. r Oc-506/50, jako pożądane w bibliotekach licealnych i nauczycielskll"l
VLADIMIR V ANYSEK - Brno (ćSR)
Zakład Astronomii Uniwersytetu Masaryka w Brnie
CZECHOSŁOWACKIE

OBSERWATORIA ASTRONOMICZNE

Pierwszymi obserwatoriami astronomicznymi w Czechach
prowizoryczne dostrzegalnie w Pradze i w N owych Benatkach w pobliżu Pragi, gdzie z końcem XVI i początkiem
XVII stulec1a obserw c.> cje przeprowadzali Tycho Brah e i jego
następca Jan K e p l er, pracując tutaj cały szereg lat jako
królewscy astronomowie na dworze cesarza Rudolfa II. Pierwsze obserwatorium było położone niedaleko praskiego grodu
w pałacu królowej Anny, który do dnia dzisiejszego jest zachowany w doskonałym stanie, a obecnie wykorzystany dla
pomieszczenia galerii obrazów. Ponieważ Tycho Brahe nie był
zadowolony z tego obserwatorium, otrzymał do dyspozycji zamek w Nowych Benatkach około 30 km na północny wschód
od Pragi. Później niedaleko strahowskiego klasztoru zostało
urządzone w domu tzw. Curtiov obserwatorium służące po
śmierci Tychona Brahe Keplerowi, który żyjąc w Pradze trzynaście lat, opracował tutaj znaczną część swojego dzieła.
Tragiczne wydarzenia Białej Góry (Bila Hora) oznaczające
koniec czeskiej niepodległości przerwały tak obiecujący rozwój
kulturalnego ośrodka, jakim była Praga w zaraniu nowszych
czasów. Z tych też przyczyn dopiero z końcem XVIII stulecia
powstało obserwatorium astronomiczne w byłym kolegium jezuickim - obserwatorium w Clementinum. Obserwatorium to,
pomimo nienadzwyczajnego wyposażenia, oznaczało bardzo
vviele dla rozwoju astronomii w Czechach- Jeden z pierwszych
kierowników, S t e p l i n g, urządził tutaj stację meteorologiczną, posiadającą najdłuższy ciąg obserwacji w środkowej Europie. Praskie obesrwatorium w Clementinum było też jednym
były
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z obserwatoriów, które brały udział w wypełnieniu międz~·
narodowego programu pomiarów szerokości geograficznej, CJ
z kolei umożliwiło odkrycie zmian pułożenia biegun<l· Było tn
w okresie, kiedy kierownictwo spoczywało w rękach wybitnego astronoma profesora W e i n e k a, znanego też z pierwszego fotograficznego Atlasu Księżyca wykonanE:go z negat:v·wów paryskiego Obst·rwatorium Astronomicznego. Ze wzglE:dtt
na nieodpowiednie dla obserwacji e>stronom1cznych polożc.
nie obserwatorium w Clementinum, jak również i niewystarczaJącą zajmowaną przestrzeń, obserwatorium praskie mogło rozwinąć w pełni prace obserwacyjne dopiero w roku Hl:..~
)(iedy to bracia F r i ! o w i e podarowali państwu obserw::.~.to
rium w Ondrzejowie. Na skutek wypadków drug1ej wojny świtt
towej stare obserwatorium w Clementinum zostało zlikwidowane, a większość urządzeń
przede wszystkim biblioteka
z<'stała prz,2nicsiona do nowoczesnego obsE•rwatorium w Oncirżejowie. Praska cz~ść Obserwatorium została jednak zachowana. Oddziały administracji, wyznaczania czasu oraz pracml'.'nie naukowe, z których korzystają pracownicy zajmujący sic.
przeważnie problemami teoretycznymi, znajdują si~ w Pradze.
Praskic Obserwatorium, będące obecnie Zakładem Astronomii
Czechosłowackiej Akademii Nauk, należy do jednych z najstarszych naukowych zakładów nie tylko w Czechosłowacji,
ale i w środkowej Europie. Liczne przyrządy z okresu Tychana Brahe znajdowały się jesżcze przed drugą wojną świ3tową w inwentarzu
zakładu,
gdzie ówczesny kierowmk
dr S e y d l urządził małe muzeum. Obecnie przyrządy dochowane do dzisiaj znalazły pomieszczenie w Muzeum Technicznym. Niektóre spośród nich są jeszcze dzisiaj używane, jak
r1p. zegar Lepaute, pomimo swego s<;dziwego wieku wynoszą
cego niemal 150 lat. Podobnie i zegar wykonan:y w pierwsze.i
połowie ubiegłego stulecia przez znakomitego .Praskiego mechanika B o z k a obecnie jest używany jako zegar pomocniczy.
Hu;toria drugiego najwi~kszego zakładu astronomicznego
w Czechosłowacji, Obserwatorium Astronomicznego na Skalnatc
Pleso, jest nieco krótsza. Pierwotnie urządzenie tej placówki
było wyposażeniem dzisiaj już nieistniejącego Obserwatorium
w Stare Dale (obecna nazwa Hurbanowo) założonego przed
60 laty przez węgierskiego astronoma K o n kol y'e g o. Podc:zas drugiej wojny światowej działalność obserwatorium w Hurbanowie została przemocą przerwana, a urządzenie cz(,ściowo
przeniesione do Preszowa. Dopiero w latach UH3-1944 udafo
się drowi B e (. v a l· o w i wybudować nowe ubserwatorium na
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~ · kalnate

Pleso. Głó vnym instrumentem tego należącego do
Slowack.iej Akademii Nauk obserwatorium jest 60 cm reflek1· •r Zeissa.
Na wyższych uczelniach są dwa uniwersyt~ckie zakłady
<'~tronomiczne: w Pradze i Brnie. Uniwersyteckie Obserwatorium w Pradze na Smichovie zostało założone przed 60 lat~··
Natomiast Zakład Astronomii Brneńskiego Uniwersytetu był
zało~ony przed 10 laty, dopiero po drugiej wojnie światowej.
Czechosłowacja ma zatem w rzeczywistof-ci cztery główne
placówki astronomiczne: Ondrzejów, Skalnatc Pleso oraz uni\ ersyteckie zakłady w Pradze i Brnie. Do tego należy Jeszcze·
doliczyć Zakład Geodezyjno-Astronomiczny Folitechniki w Pradze, jak również i liczne astronomiczne obsen.vatoria ludow<'.
uczestniczące też w programie naukowym. Wśród nich znajetują si obserwatoria bardzo pięknie wyposażone.
Zapoznajmy si~ teraz krótko z technicznym wyposażeniem
oraz programem naukowym czterech głównych zakładów:
l) O n d r z ej ów, Zakład Astronomii. Czechosłowackiej
i\kademii Nauk. Urządzenie obserwatorium Jest ocz:rwiści:•
tnk dobrane, aby jak najlepiej odpowiadało pracom programu
naukowego, a mianowicit': badaniom Sło!l.ca, materii między
planetarnej. oraz badaniom wysokich warstw atmosfery.
Głównym instrumentem jest tutaj spektroheliograf w budynku nowego laboratorium słonecznego, przy którym pr·act'
montażowe są już na ukończeniu. Oprócz tego jest tutaj czynn~.
::;pektrohelioskop typu Hallova, słoneczna kamera do fotografowania fotosfery, a w najbliższym czasie będzie zastosowan~·
mono(;hromator do . stałych obserwacji całej tarczy Słońca
w świetle linii Hu. Według głównego programu specjalnym
zadaniem w badaniach Słońca, objętych międzynarodową służbą.
·>ą stałe obserwacje erupcji chromosferycznych. Z oddziałem
słonecznym współpracuje oddział radioastronomii. W Ondrzejo~ie Jest zainstalowany 7,5 metrowy radioteleskop paraboliczny, którym jest śledzone promieniowanie radiowe Słońca
na fali 55 cm.
Drugi dział bogatego programu obserwatorium Ondrzejow;-;kiego obejmuje badani<J materii międzyplanetarnej, a przede
wszystkim rojów meteorów. Ondrzejóv.' posiada obecnie dwa
totograficzne urządzenia clla wyznaczania wysokości i szybko<.ci meteorów. W przeciągu kilku lat pracy te meteoryczne placówki osiągnęły bardzo piękne wyniki*). W ost3:tnim czasie
*) P. artykuł: Z. C c p l c c h a . Fotograficzne obserwacje meteorÓ\\"
w Ondrzejowskim Obserwatorium Astronomicznym.. ..Urania.. 28, l

(1957).
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udało się też otrzymać szereg widm jasnych meteorów. Praca
oddziału materii międzyplanetarnej prowadzona jest głównie
w trzech kierunkach. Są to: badania procesów świecenia me-

teorów w atmosferze ziemskiej, powstawania rojów meteorów
oraz prace nad fizyczną strukturą komet.
Trzecim poważnym oddziałem jest oddział dla badań wysokich warstw atmosfery, zajmujący się już kilka lat zjawiskami zmierzchu. Równocześnie opracowano tu szereg nowych
metod badań fotometrycznych.
Obecnie organizuje się też oddział astronomii gwiazdowe '
którego głównym narzędziem będzie skonstruowana obecnie
kamera Schmidta 60/40/80/cm.
Jak już wspomniano wyżej, kierownictwo obserwatorium
Ondrzejowskiego znajduje się w Pradze, gdzie mieści się też
oddział pomia.rów czasu, wyposażony w normalne narzędzia db
prac nowoczesnymi metodami. Jest tutaj też grupa pracowników zajętych zagadnieniami teoretycznymi.
Kierownikiem zakładu astronomii jest dr Ster n b er k,
a jego zastępcą w Ondrzejowie znany specjalista w astronomii
meteorycznej, członek korespondent Słowackiej Akademii Nauk
dr G u t h, który do niedawna prowadził obserwatorium na
Skalnate Pleso.
2) Ska l n a t e P l e s o, Obserwatorium Astronomiczne
Słowackiej Akademii Nauk.
Astronomiczne obserwatorium na Skalnate Pleso, było do
niedawna najwyżej położonym obserwatorium w ĆSR. Poło
żone jest na zboczu Łomnicy na wysokości niemal 1700 m.
Skalnate Pleso wyróżniło się odkryciem szeregu komet. Były
tutaj też obserwowane liczne komety i obliczone ich orbity .
Obok badań komet obserwatorium zajmuje się też badaniami
meteorów, zwłaszcza teleskopowych. Ostatnio czyni się starania, aby rozszerzonym programem objąć też prace astrofizycznP.
Wielkim postępem jest budowa drugiego obserwatorium na
szczycie Łomnicy na wysokości 2600 m, gdzie są doskonał e
warunki dla badań Słońca, oraz możliwości wykorzystania
koronografu. Znany odkrywca komet A M r kos pracuje na
szczycie już od szeregu lat, a przed dwoma laty zainstalowa:
tu 50 cm reflektor i 40 cm kamerę Maksutowa. Wynikiem jegfl
pracy na szczycie Łomnicy jest wiele nowo odkrytych komet .
Należy zaznaczyć, że pracę tę wykonuje on obok swojego
głównego zatrudnienia, będąc głównym meteorologiem wysokogórskiej Stacji Meteorologicznej na Łomnicy. Małżonka jeg )
pracująca na Skalnate Pleso zajmuje się też niektórymi problE>mami fizyki Słońca
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Jednak ostre warunki panujące na Skalnatern Pleso i na
szczycie Łomnicy działają niekorzystnie na samopoczucie astron omów, wobec czego po wielu doświadczeniach urządzono pomocniczy ośrodek w Tatrzańskiej Łomnicy , gdzie znajduje się
codministracja zakładu i główna biblioteka. Podobnie w Bratysławie założono oddział teoretyczny, zajmujący się przeważnie
problemami obliczania orbit komet itp. Umożliwiono w ten
$posób pracownikom okresowo zmianę pobytu w niekorzystny ch warunkach wysokogórskich na przebywanie w piękn ym
,,:rodku kąpieliskowym, lub stolicy Słowacji.
Kierownikiem tego Obserwatorium był do niedawna dr Guth .
1 'o powołaniu go do prowadzenia obserwatorium w Ondrzejowie, miejsce jego zajął dr B o c h n i c e k. Jego głównym zad aniem jest wprowadzenie nowych metod do programu badań
Skalnate Pleso.
3) U n i w er syt e ck i e O b ser w a t o r i u m w P r ad z e (Zakład Astronomii Uniwersytetu Karola, Praga-Smichow).
Zakład ten, założony przed 60 laty , jest zakładem przede
w szystkim teoretycznym. Przez wiele lat pracował tutaj profesor H e i nr i c h , znany ze swych prac z zakresu mechaniki
nieba. Obok skromnych narzędzi służących celom pedagogiczny m obserwatorium posiada dziesięciocalowy reflektor Zeissa
z długoogniskową kamerą fotograficzną . Oprócz zagadnień mechaniki nieba program zakładu obejmuje też badania komet
i zaćmień Księżyca . W ostatnich latach profesor M o h r, obec..:.
n ie kierownik zakładu , zajmuje się razem ze swymi współpra
cownikami problemami dynamiki gwiazdowej .
4) Z a k ł a d A s tron o m i i w B r n i e (Uniwersytet Masaryka) . Przed wojną był tutaj przy politechnice maly zakład,
założony przez profesora K l a d i v o. Na skutek działań wojC'nnych nieznaczna tylko część inwentarza tego zakładu stała
s ię częścią nowego uniwersyteckiego zakładu, który został założony w 1946 r. przez profesora Mohra . W ciągu 10 lat zakład
tE n stał się jednym z najlepiej wyposażonych obserwatoriów
astronomicznych w Czechosłowacji. Głównym narzędziem jest
tutaj 60 cm reflektor, dla którego został właśnie ukończony
fotoelektryczny fotometr. W budowie jest kamera Maksutowa
60/40 cm. Całe wyposażenie techniczne tego zakładu z nieznacznymi wyjątkami wykonane jest w kraju. Niemal wszystkie
instrumenty zostały wykonane według projektu doc· P er k a
w warsztacie zakładu, oraz w bmeńskich Zakładach przemy. łowych. Problemy astronomii gwia.zdowej, a zwłaszcza dynamiki należą do zasadniczego programu tego zakładu . Kierow-
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nictwo Zakładu zostało powierzone a u tor owi t ego artykułu ,
l-tóry pracuje w dziedzinie fizyki komet .
Głównym nicdostatkiem uniwersyteckich placówek ' astronomicznych jest brak personelu, co w dużej mierze wstrzymuje rozwój prac naukowych uczelni. Rozważa siq dlateg'">
możliwości przep1·owadzenia w przyszłości reorganizacji bada ,)
astronomicznych na uniwersytetach w ten sposób, że z a kład ~·
praski i brne.ński będą włączone do wspólnego programu n a u kowego. W ten sposób obok dwu akademickich zakładów m .
b yć utworzony zakład o wyższym poziomie, w którego mozliwu~ciach będzie sprawne wykorzystanie sił naukowy ch oraz in strumentalnego wy pos ażenia na uniwersytetach w P radz.>
1 Brnie.
5) Ludowe Obserwatoria Astronomiczne.
Współpraca naukowych zakładów z licznymi ludowy mi obsetwatoriami astronomicznymi jest bardzo ważnym czynnikiPm
w badaniach astronomicznych w Czechosłowacji . J ednym
z największych obserwatoriów ludowych jest Ludowe Obselwatorium w Pradze na Petrzynie, założone w 1928 r . prz<•z
Czechosłowackie Towarzystwo Astronomiczne. Niedawno w innej części Pragi zostało otwarte nowe obserwatorium ludow<:
posiadające 40 cm reflektor. Obserwatoria w Wołoskim Międz:-r 
rzeczu, Hradcu Królowej, Brnie współpracują z uniwersyt eckimi zakładami i są bardzo pięknie wyposażone. W Ołomuńcu
budowa obserwatorium dobiega końca . W niektórych obserw8 toriach, jak np. w Prościejawie i Wołoskim Międzyrzeczu kończy się też konstrukcje 60 cm reflektorów, dla których optykc;
wyszlifował profesor Gaj d u s e k z Ostrawy. Pozostałe obselwatoria posiadają mniejsze lub większe kamery Maksutowa .
Ludowe Obserwatorium w Brnie rozporządza np. kamerą Maksutowa 40/30 cm wykonaną przez braci E r h a r t. Jedynie
hrak personelu zawodowego w ludowych obserwatoriach nie
dozwala na lepsze wykorzystanie wyposażenia instrumentalnego.
Obecnie w Czechosłowacji jest czynnych 29 ludowych obserwatoriów i mniejszych dostrzegalni, pośród których obserwatoria: w Pilźnie , Czeskich Budziejowicach, Hradcu Królowej,
Ołomuńcu, Prościejowie, Brnie, Ostrawie, Gattwaldowie i Hodaninie, podobnie jak na Słowacji w Preszowie i Humennem
włączone są do programowych prac naukowych :zakładów Akademii Nauk i uniwersytetów.
Obserwatoria w Czechosłowacji będą budowane nadal, ta!i
aby wykorzystać wszystkie możhwości, które Czechosłowacj <
jako kraj przemysłowy posiada. Oczywiście te obserwatorb
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astronomiczne są otwarte dla wszystkich pracowników naukowych, szczególnie dla pracowników z krajow zaprzyjaźnio
nych. Czechosłowaccy astronomowie spodziewają się, że i polscy fachowcy do nich zawitają, aby razem pracować w czechosłowackich obserwatoriach.
Tlurn. F. Stuulal
f·RZEMYSŁA W

HYBKA

Wrocłt.w

PROBLEMY INSTRUMENTALNE ASTRONOMIJ
POŁUDNIKOWEJ (II)
Zanim omówimy prace idące w kierunku zwiększenia dokładności pomiarów astrometrycznych, dokonajmy krótkiego
przeglądu różnego rodzaju błędów. A więc mamy błędy pocho-

'

dzące z instrumentu, wynikające bądź z niedokładności pewnych
jEgo części (czopy, skale, śruby mikrometryczne), bądź też z pewnych wad wynikających z zasady konstrukcyjnej instrumentu
(gięcie się lunety, a nawet kół z podziałką kątową) .. Drugą kategorię błędów stanowią błędy obserwatora, tzw. błędy osobiste.
Ptzecież obserwator prowadzi nić mikrometru kontaktowego,
odczytuje skale i podziałki. Na manipulacje te nie ma zbyt
dużo czasu, wszystko należy wykonać sprawnie i ten pewnego rodzaju pośpiech jest źródłem pewnych błędów. Zrozu'miałe jest też, że w dniu, w którym obserwator czuje się
gorzej, jest zmęczony lub zdenerwowany, błędy będą więk
sze. Ostatnią grupą błędów są błędy spowodowane przez
atmosferę. Mamy tu więc refrakcję i jej zmiany, którą obliczamy w pewnym przybliżeniu na podstawie temperatury
i ciśnienia mierzonego w najbliższym otoczeniu instrumentu,
drgania obrazów gwiazd wynikające z niepokoju atmosfery.
Jest oczywiste, że wobec błędów trzeciej grupy jesteśmy
bezsilni. Dążenia. nasze mogą iść jedynie w kierunku likwidowania, a co najmniej zmniejszania błędów pierwszych dwóch
grup.
Tak więc prace te idą w dwóch zasadniczych kierunkach.
Z jednej strony modernizuje się istniejące instrumenty, starając się przy tym zmniejszać udział obserwatora przy pomiarach w trakcie obserwacji, a z drugiej strony pracuje się nad
skonstruowaniem nowych typów instrumentów o korzystniejszych zasadach budowy.
I tak przy obserwacjach deklinacji zastosowano już aparaturę fotografującą wskazania koła (zamiast odczytywać je przez
mikroskopy). Pozwala to szybko zebrać dokładny materiał
obserwacyjny o dokładności niezależnej od samopoczucia obser-
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watora a potem spokojnie, bez pośpiechu opracować go w laboratorium. Przy rejestracji momentów przejść gwiazd przez południk zaczyna się stosować rejestrującą aparaturę fotoelektryczną również eliminującą udział obserwatora w dokonywaniu zasadniczej części obserwacji. Zwiększa to znacznie dokład
ność wyników dzięki · zlikwidowaniu błędów osobistych. Wchodzą w życie zegary kwarcowe i chronografy drukujące z generatorami kwarcowymi. Ciekawą próbą było zbudowanie chrr)nografów fotografujących zaopatrzonych w generatory kwarcowe. To ostatnie urządzenie rejestruje czas, nie zakłócając ruchu podstawowej, zegarowej części, jaką są wirujące ocyfrowane tarcze wskazujące godziny, minuty i sekundy.
Ciągłe doskonalenie aparatury rejestrującej doprowadziło
wprawdzie do zwiększenia dokładności pomiarów, ale także
i do pewnego parcdoksu. Otóż dokładność pomocniczych, rejt~
strujących urządzeń przewyższa dokładność samych instrumentów obserwacyjnych. Urządzenia rejestrujące zlikwidowały bowiem błędy osobiste obserwatora, nie zlikwidowały jednak bł~
dów wynikających z zasad budowy instrumentów, jak np. błę
dów wynikających z nieregularności czopów czy też z gięcia
się lunety. Szczególnie kłopotliwe są te ostatnie błędy. Samo
zjawisko tzw. gięcia się lunety jest procesem dość skomplikowanym i trudnym do uchwycenia. Składają się na to nie tyłku
wszelkie deformacje, jakim podlega wskutek własnego ciężaru
tubus lunety, ale także i przesunięcia obiektywu w oprawie,
deformacje części okularowej. Wszystkie te procesy są funkcją
położenia lunety, mówiąc inaczej, kąta, jaki tworzy oś optyczna
z płaszczyzną poziomą .
Wobec tego konstruktorzy starają się zbudować tego rodzaju
instrumenty, które posiadałyby lunety poziome i nieruchome,
lub lunety o takiej konstrukcji, aby zjawisko gięcia się nie występowało u nich.
Ogólną cechą pierwszej grupy instrumentów jest to, że
światło jest rzucane do nich przez odpowiednie płaskie zwierciadło znajdujące się przed obiektywem. Oczywiście likwiduJe
się tu tylko błędy wynikające z gięcia się lunety, inne zaś
błędy pochodzące od nieregularności czopów (zwierciadła obrncają się przecież na poziomych osiach), czy też błędów skal pozostają w dalszym ciągu; trzeba je eliminować drogą rachunkową .
Najstarszy z nich, bo jeszcze przedwojenny, a jednocześnie
najprostszy był horyzontalny instrument przejściowy P a w ł ow a. Posiadał on płaskie eliptyczne zwierciadło rzucające obraz
do nieruchomej poziomej lunety leżącej w płaszczyźnie połud
nika. Podobny do niego był nieco późniejszy horyzontalny instrument południkowy I l i n i c z a służący jedynie do wyzna-
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czania deklinacji. Jego ruchoma część przypominała nieco koło
wertykalne z tą jednak różnicą, że zamiast lunety było tu ruchome, dwustronne płaskie zwierciadło rzucające obraz do nieruchomej lunety (instrument posiadał dwie lunety, jedną na
północ, drugą na południe od zwierciadła) . Ze zwierciadłem
zmocowane było koło z podziałką stopniową do odczyta deklinacji.

Rys. l. Sche m a t h oryzontalnego instrumentu

'

południkowego.

Powojennych rozwiązań tego typu instrumentów mamy trzy,
jedno radzieckie i dwa angielskie .
Pierwsze z nich. instrument południkowy S u c h ar i e w a
jest właściwie udoskonalonym instrumentem Pawłowa. Posiada
stalowe, grube zwierciadło z otworem w środku (co jest bardzo przydatne przy wyznaczaniu kolimacji instrumentu), oraz
dwie nieruchome lunety i dwa kolimatory.
Odmienne są konstrukcje angielskie. I tak A t ki n s o n nadał zwierciadłu kształt dwuspadowego dachu o krawędzi w pła
szczyźnie południka . Płaszczyzny zwierciadła są nachylone do
osi pod kątem 15°, wskutek czego obserwuje się gwiazdy poza
południkiem. Jeszcze bardziej różni si~ od omówionych poprzednio horyzontalny instrument przejściowy skonstruowany
w Greenwich . Dwie nieruchome lunety są skierowane jedna na
wschód, druga na zachód, przy czym mają wspólną część okularową. Obraz rzucany jest przez specjalne pryzmaty umieszczone przed obiektywami.
W e wszystkich tych typach instrumentów uzyskano dwie
wielkie korzyści. Po pierwsze znikł problem gięcia się lunety,
a po drugie nieruchomo spoczywająca na specjalnym ceglanym
słupie luneta pozwala stosować w części okularowej dowolne
urządzenia pomiarowe i rejestracyjne bez liczenia się z ich
rozmiarami i wagą. Niestety nie ma instrumentu bez wad,
a także często dzieje się tak, że poprawa pod jednym względem
okupiona jest stratą pod innym. Tak więc te instrumenty mają
też swoje charakterystyczne błędy. A więc w zależności od de-
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klinacji gwiazdy obiektyw lunety otrzymuje światło od mniejszej lub większej części zwierciadła. Przy niedoskonałości powierzchni zwierciadła może to dawać trudno uchwytne błędy.
Przy wyznaczaniu zaś deklinacji trzeba podwoić dokładność
odczytów koła, bowiem przy obrocie zwierciadła promień świa
tła odchyla się o kąt dwukrotnie większy niż wynosi kąt obrotu
zwierciadła. Są też i indywidualne błędy pewnych konstrukcji.
tak np. przy instrumencie Atkinsona są trudności z ustawieniem kolimatorów, a co za tym idzie, z wyznaczaniem kolimacji. Ogólnie mówiąc właściwości tych instrumentów nie zostały jeszcze wystarczająco poznane.
Wiqkszą rozmaitość konstrukcji wykazuje druga grupa instrumentów reprezentowana przez trzy różne typy.
Z okresu przedwojennego pochodzi konstrukcja francuskiego astronoma D a n jon a . Jego instrument przejściowy

Rys. 2. Instrumen t pr zc.)Ś iowy Danjona. P pry:tmat
O - obiekt yw, M - płaskie zwic,·ciadto, R - pryzmat, I C - kolimato; , T, . T! - cwpy.

posiada

poziomą lunet ę skierowaną

prostopadle do

Dovcgo,
ukular,

płaszczyzny

południka (patrz ry~un ck 2). Tubus lunety jest jednocz eśnie jej
osią obrotu: Przed śro · 1kiem obiektywu u~ieszczony jest pryzmat Dove'go obracając y obraz o 180" (rys. 3). Po przejściu przez
obiektyw promienie odbijają się od zwierciadła a potom od pryzmatu W okularze widoczne są dwa obrazy gwiazdy. Jeden pochodzi od wiązki promieni, która przeszła przez pryzmat Dovego
i obkktyw, druga od wiązki, która przeszło tylko przez pryzmat. Ponieważ pienvszy obraz jest odwrócony, więc w polu
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widzenia widać dwie gwiazdki poruszające się w przeciwnych
kierunkach. Moment pokrycia się obrazów jest właśnie momentem przejścia gwiazdy przez płaszczyznę osi optycznej instrumentu. Ciekawą cechą tej konstrukcji jest to, że istotną
czqścią jest sam pryzmat Dovego, przy czym reszta urządzeń
optycznych służy tylko do rozpatrzenia obrazu. Ewentualne
wzajemne przesuniqcia tych części nie grają tu żadnej roli,
gdyż powodują one przesunięcia obu obrazów. Wystarczy więc
kontrolować specjalnym kolimatorem położenie pryzmatu Dovego; tu jednak jest wymagana duia stabilność holim:=ttnra.

~~~~~~~-~~~
Rys. 3. Pryzmat Dovego i bieg promieni w

pryzmr.ci~'.

Obie konstrukcje powojenne są konstrukcjami radzieckimi.
Jedna z nich, instrument przejściowy M ak s u t o w a- P aw ł o w a, jest właściwie przeróbką normalnego łamanego instru-

Rys. 4. Instrument

lVIaksutowa-Pawłowa.

(rys. 4). Zasadnicza różnica polega na tym,
z obiektywem (tj. refraktor) zastąpiono meniskowym
teleskopem Maksutowa. Zebrane przez teleskop promienie są
odbite na wydrążonej osi, na końcu której znajduje się foto-

mentu

przejściowego

przej~ciowy

że lunetę
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elektryczna aparatura rejestrująca. Na przeciwległym końcu
osi umocowana jest luneta-celownica. Jak wiadomo, teleskopy
Maksutowa mają bardzo krótkie tubusy, co w tym wypadku
ma wielkie znaczenie. W rezultacie długość tubusa niewiele
przekracza grubość osi w jej centralnej części i instrument
praktycznie biorąc nie posiada tubusa lunety. Wobec tego odpadają błędy wynikające z gięcia się lunety a oprócz tego instrument posiada wygodny kształt oraz dużą siłę światła. Jak
każdy jednak instrument posiada on także i swoje słabe strony.
Takim delikatnym miejscem jest sam teleskop Maksutowa. Po
pierwsze ogniskowa jego zmienia się znacznie wskutek zmian
temperatury, a po drugie poszczególne elementy teleskopu muszą być mocowane specjalnie mocno, gdyż drobne ich przesunięcia wywołują duże przesunięcia obrazu. I tak np. przesunię
cie głównego zwierciadła powoduje 8 razy większe przesunię
cie obrazu w okularze.
Oryginalną koncepcję wysunął L i n n i k. Zaproponował
umieszczenie przed obiektywem lunety zwyczajnego interferometru składającego się z czterech płaskich zwierciadeł . W tym
wypadku luneta służyłaby tylko do rozpatrywania prążków interferencyjnych, na podstawie których można byłoby dokładnie
określać momenty przejść gwiazd przez płaszczyznę osi optycznej instrumentu oraz ·wyznaczać deklinacje gwiazd. Metody pomiarowe byłyby tu dość skomplikowane choć wykonalne;
w każdym razie Linnik spodziewa się, że tego rodzaju przyrzą
dem możnaby osiągnąć dużą dokładność . .Jest to śmiała i oryginalna koncepcja, na razie jednak nie została ona zrealizowana i, co za tym idzie, zbadana.
Resumując, można powiedzieć, że wprawdzie w ciągu ostatnich parudziesięciu lat opracowano zasady różnych nowych instrumentów południkowych i niektóre z nich doczekały się prototypów oraz przeszły pewne badania, to jednak trudno jeszcze rozsądzić o wyższości któregoś z tych typów nad innymi.
lub nad dotychczasowymi. Trzeba by je wszystkie gruntownie
zbadać, popracować jakiś czas na nich a dopiero potem można
będzie tę sprawę rozstrzygnąć ostatecznie. Na razie astronomowie pracują jeszcze na modernizowanych dawnych typach
instrumentów, nie ulega jednak wątpliwości, że z czasem przyjdzie zastąpić te instrumenty nowymi i innymi. Konstruktorzy
instrumentów astrometrycznych mają więc przed sobą piękne
pole do popisu i miejmy nadzieję, że w bliskim czasie wejdą
w użycie nowe, doskonalsze od obecnych instrumenty południ
kowe. Jest to konieczny warunek do podwyższenia dokhidności,
która już od dłuższego czasu utrzymuje się na jednym mniej
więcej poziomie.
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KRONIKA
VII konferencja meteorytowa w Moskwie
W dniach 14-17 listopada 1956 r. odbyła się w "Domu Uczonych"
w Moskwie VII z kolei konferencja poświęcona meteorytyce. W konferencji oprócz naukowców r"dzieckich wzięli udział z zagranicy, jako
zaproszenl przez Akademię Nauk ZSRR goście: członek-korespondent
Bulgarskiej Akad. Nauk prof. dr N1koła B o n i e w, prof. dr F. H e i d e
z Jeny i z Polski niżej podpisany.
Program Konferencji obejmowal różnorodne zagadnie:nia z zakresu
meteorytyki, przedstawione w dwudziestu kilku referatach i sprawozdaniach, z których większość omawiam poniżej. Wstępny rzferat o rutatnich osiągnięciach meteorytyki został odczytany przez jednego z obecnych w zastępstwie nieobecnego z powodu niedyspozycji Akademlka
F i e s i e n kowa, przewodniczącego Komitetu Meteorytowego AN ZSRR,
Komitetu, który był organizatorem Konferencji. Kandydat nauk fizykomat. J a w n e l wygłosił ciekawy referat o prawidłowościach składu
materii meteorytowej i warunkach tworzenia się meteorytów. Referat
prof. G er l i n g a i L. L e w ski e g o poruszył temat pochodzenia szlachetnych gazów w meteorytach kamiennych, a referat kandydata nauk
fizyko-mat. L e w i n a 1 dra Słonimski e g o zagadnienie pochoózenin chondr. Prof. M i c h i ej e w mówił o rentgenograficznych badaniach
meteorytów. Referaty: kand. nauk fizyko- mat. D i war i, sekretarza
naukowego Komitetu meteorytowego K r i n o w a, Diak o n o w ej,
kand. nauk geolog.-mincr. Kw a s z y i kand. nauk geol.-min. J u d i n a
i W. Koł o m i e ń ski e g o poświęcone były dalszym studiom SichoteAlińskiego meteorytu. Podpisany wysunął m. in. zagadnienie klasyfikacji tego meteorytu, które wywołało ożywioną dyskusję. Po tym zademonstrowany został interesujący film przedstawiający tereny spadku
i poszukiwania okazów Sichote-Alińskiego meteorytu.
Na połud:niowym zebraniu Konferencji w dniu 15. XI. wygłoszone
zostały referaty: członka korespond. AN USRR B u r k ser a i A l e ks j oj e w ej o własnościach fizycznych meteorytów kamiennych - temat
ciekawy, mało znany w literaturze meteorytycznej - i referat J u d i n a
o nieprzeźroczystych minerałach meteorytów kamiennych. Referat L.
Kwaszy dotyczył niedawnego spadku meteorytu w Nikolskoje (spadł
6 marca 1954 r.), referat R. D rej z i n a (z Odesy) spadku meteorytu
Krymka, a referat kand. nauk geolog.-min. S u s z y ck i e g o z Kijowa, spadku we wrześniu 1955 r. meteorytu Zwonkoje (2 okazy masy
ok. 3,5 kg). Nowe dane o kraterach meteorytowych na wyspie Ozyljl
przedstawił kand. nauk geolog.-min. A a l o c.
Referat prof. Boniewa (jak i następne wygłoszone 16. XI). obejmoWał statystyczne studia rozkładu kraterów na wschod:niej i zachodniej
s1ronie tarczy Księżyca, a prof. F. Heide mówił o tzw. "Caroli!"la Bays''

URANIA

142

płytkich

utworach eliptycznych, których wielka ilość (około '/! miliona)
pasem od południowej Caroliny i Atlantyku w USA do podnórza Piedmontu i których pochodzffil.ie było dotychczas zagadką naukową. M. in. szereg autorów wysuwało hipotezę ich meteorytowego pochodzenia. Referat prof. Heidego w sposób przekonywujący udowadniał
ich czysto ziemskie pochodzenie. Wreszcie podpisany wygłosił referat
o meteorycie Moraska i ostatnich znaleziskach okazów meteorytów w tej
miej soowości.
Po zakończeniu Konferencji w dniu 16 listopada, jej uczestnicy mieli
mcżność obejrzenia zbiorów mineralogicznych w Uniwersytecie i zbioru
meteorytów w Muzeum Mineralogicznym AN ZSRR. M. in. obejrzeliśmy
najwliększy okaz ze spadku meteorytu Sichote-Alińskiego masy 1745 kg
i ciekawe odłamki achondrytu z Norton County.
Atmosfera Konferencji nacechowana była dużą serdecznością jej
gospodarzy, a WYSOki jej poziom wybitnie sprzyja światowemu rozwojowi meteorytyki.
Przebieg Konferencji i wygłoszone na niej referaty będą prawdopodobnie opublikowane w kolejnym zeszycie "Mietieoritiki".
ciągnie się

Jerzy Pokrzywnicki

"Prywatny" sztu.., .. ny satelita Ziemi
Amerykańska firma rakietowa "American Racket Company·· (ARC)
przedstawiła projekt budowy bardzo małego sztucznego księl.yca Ziemi
pod nazwą "Mighty mite".
Satelita posiadałby rozmiary: średnica 12 cm, długość Hl cm, ładu
nek użyteczny 21/4 kg. Zostałby on zaniesiony na orbitę przy pomocy
rakiety trzystopn1iowej na paliwo stałe o masie startowej 680 kg. Rakieta ta startowalaby z samolotu lecącego na wysokości 15-30 km
;z szybkością 1500-2500 kmjgodz.
A. M.
Komety w r. 1955
Wychodząc

z założenia, że "Urania'· powinna obrazować wszystkie
aktualne zjawiska nieb'eskie, podajemy jak w latach
poprzednich - krótkie zestawienie komet, jakie zaobserwowano w roku
1955. Dane czerpiemy z "Annuaire pour l'an 1957 publie par le Bureau
des Longitudes" (Paris) i z innych źródeł.
Z zestaw,ienia powyższego wynika, że w r. 1955 zaobserwowano ogółem 8 komet. Odkrycie dziewiątej l 955h nie zostało potwierdzone. Pięć
komet było noWYch, trzy periodyczńe. Dwie poruszały si.:: ruchem wstecznym i > 90 11 • Oznaczenia w tytułach kolumn tabeli: mg- jasność widoma
komety w chwili odkrycia oraz późniejsza jasność najw~ększa (w nawiasie), T - data przejścia komety przez perihelium. i ~ nachylenie
płaszczyzny orb:ty komety do ekliptyki (płaszczyzny drogi ziemskiej).
a - połowa wielkiej osi elipsy kometarnej. E - mimośród orbity.
P - okres obiegu dokola Słońca. q - odległość perlheliurn od Słońca .
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Orbita paraboliczna w praktyce nie istnieje. Pnyjmowana jest jedynie dla wygody rachunkowej. Oznacza właściwie bardw wydłużoną
elipsę.- Bakharev, Macfarlane, Krienke. Honda i Renner są to nazwiska miłośników nieba. Ciekawe jest nazwisko Perr i n e, astronoma obserwatorium Licka, który w latach 1895-1902
odkrył w sumie 13 nowych komet i miał jnk.iś czas nawet ,.monopol"
na tym polu. Np. w latach 1896-98 wykrył on pJd rząd 6 nowych
kcmet: 1896g- 1898 b.
J . G.
Międzynarodowy

Rok Geofizy(.ozny

Jeszcze przed rozpoczqciem Międzynarodowego Roku Geofizycznego
USA planują wypuszczenie licznych rakiet zarówno dużych, typu ,,Aerobee" jak i mniejszych, typu "Nike-Cajun·'. Jako miejsce startu tych
rakiet obrano Fort Churchill w Kanadzie, leżąc) w arktycznym pa;;ie
zórz polarnych . Koszt tego przedsięwzi<;cia wynosi wiele milionów dolarów.
Wysuwane są ostatnio znowu propozycje uzupełnienia badań meteorologicznych w MRG badaniami jądrowego pro~eniowania w atmosferze. Program tych badań obejmowałby zarówno pomiary zawartości
krótko i długo żyjących pierwiastków promieniotwórczych w dolnej
i górnej atmosferze, badania stopnia promH.>niotwórtzośei opadów atmosferycznych jak i mógłby obejmować badania cyrkulacji w oceanach
i atmosferze metodą wskaźników promieniotwórczych przy użyciu np.
trytu, promieniotwórc2'.ego izotopu wodoru. Możnaby również przeprowadzać badania promieniotwórczości atmosfery związanej z próbnymi
wybuchami jądrowymi. Badania takie miałyby ogromne znaczenie zarówno naukowe jak i praktyczne.
A.

s.

Mars w 1956 roku
W cyrkuJarzach astronomicznych Akademii Nauk ZSRR ukazały się
wyniki obserwacji Marsa wykonywanych w obserwatoriach
radzieckich podczas wielkiej opozycji l 956 r. Wykonywano obserwacje
wizualne, fotograficzne i fotoelektryczne. A oto \\ stępne wyniki charakteryzujące ogólny stan atmosfery i powierzchni Marsa podczas opozycji.
już wstępne

Obserwacje wykazały, że podczas opozycji przejrzystość atmosfery
Marsa zmieniała się w bardzo szerokich granicach. W sierpniu atmosfera Marsa była, poza małymi wyjątkami, dość przejrzysta. Natomiast
w drugiej połowie września przejrzystość była bardzo mała. W obserwatorium w Ałma-Ata obserwowano nawet w tym okresie jasną aureolę
wokół tarczy Marsa, co świadczy o niezwykłym zapyleniu atmosfery
planety. W październiku przejrzystość atmosfery Marsa znów się po-

)

Kopuły

Obserwatorium Astronomicznego Czechosłowackiej
Nauk w Ondrzejowie.

Akademii

i-.:owy budynek Obserwatorium Astronomicznego Czechosłow~ckiej Akademii Nauk w Ondrzejowie.

Kopuła

Ludowego Obserwatorium (na prawo) i Obserwatorium Uniwer.sytetu Masaryka (na lewo) w Brnie.

l

Fotografia częściowego zaćmienia Słońca w dniu 2 grudnia 1956 r . wyk(",nana przez V. Znojila - Prościcjów CSR za po:nocą aparatu o świa
tłosile l: 4,5 na płytach Foma Panchro Super 17/ 10 DIN, ekspozycje
po 1/200 sek.
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prawiła i szczegóły powierzchni były widoczne bardzo wyraźnie. Opróc-z.
ogólnego zapylenia atmosfery wspomnieć trzeba o wielkich :!óltych
woalach, które przesłaniały czasem duże połacie powierzchni Marsa.
Były to prawdopodobnie gigantyczne obłoki piaskowo-pyłowe wzniesione przez szalejące burze. Największy z takich obłoków pojawił się
29. VIII. w okolicy Mare Sirenum i wkr·ótce tak się rozsze:r-Lył, że przesłonił prawie całą polarną część południowej półkuli Marsa. Wskutek
tego przes tała być widoczna czapka polarna, która przedtem była widoczna bardw wyraźnie. Obłok znikł dopiero 14. IX.
Poza tym czterokrotnie obserwowano na Marsie bardzo jasne plamy
i pasy. 23 sierpnia B ar a b a s z e w zauważył taką plamę w okolicy
Pyrrhae Regio. Plama była jaśniejsza niż czapka polUIITl.a. Barabaszew·
twierdzi, że w ciągu 20 lat nie widział na Marsie tak jasnego utworu.
Plama ta była widoczna do 28 . VIII. S z ar o n o w sądzi, że były to pO'
prostu jakieś niezwykłe obłoki w atmosferze, chociaż nie jest wykluCZOIIle, że były to osady szronu na powierzchni planety (przypuszczenieBarabaszewa). Obserwowano również jasne pasy o kierunku równoleż
nikoWYm, podobne do tych, które odkrył w r. 1954 S li p h e r . 26. VIII.
największy i najjaśniejszy z tych pasów przecinał całą tarczę Marsa
wzdłuż linii "mórz'' półkuli południowej. Były to obłoki atmosferyczne.
"Morza" Marsa były w idoczne dość słabo ze względu na częste za-·
pylenie atmoo.fery Marsa i pojawianie się żółtych obłoków. W obserwatorium w Kazaniu W. I. Moroz i A. W. Charitonaw mierzyli
:fotometrem fotoelektrycznym jasność różnych obszarów powierzchni
Marsa. Zmierzono też albedo "mórz" i "lądów " : albedo fotograficzne
(~495 A) wynosiło odpowiednio 0.061 i 0.063, a albedo fotowizualne
(5450 A) odpowiednio 0,133 i 0,143.
Oprócz tego v,'Ykonano wiele rysunków Marsa przy uzycm różnych
filtrów barwnych w celu zdobycia informacji o zabarwieniu utworów
na Marsie. Cały olbrzymi material jest obecnie opracowywany.

A.
Sieć kanałów

Marsa
pismach

w.

Zdarza się czasem, że· w poważnych
ukazują si<: niepoważne
Prace astronomiczne. Tematem ich są często "kanały" Marsa.
A. W. W e b b ogłosił niedawno pracę, którą trudno określić inaczej jak
zabawną. Autor analizuje statycznie sieć kanałów Marsa wg L o w e 11 a~
ich przecinanie się w .. jeziorach" i porównuje wyniki z badaniami sta.
tystycznymi sieci linii lotniczych na świecie oraz sieci kolejowej w stanach Ohio i !owa (USA). Wyniki są zgodne. Autor zachowuje jednak
powagę !l'la tyle, że stwierdza, iż nie jest to wystarczającym argumentem za hipotezą, że kanały zostały sztucznie wytworzone przez
Marsjan.
(PASP, 1955, 398)
A. W.
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Wiek Ziemi a. wiek

wszechświata

Nowe metody wyznaczania wieku Ziemi opierają się na bad:miu
składu izotopów promieniotwórczych w skorupie ziemskiej. F. G. H o ut er· m a n s zestawiając wiele ostatnio otrzymanych danych przyjmuje,
że najlepszą obecnie wartością wieku Ziemi jest (4.5±0.4).19" lat. Wartość ta dobr-.~:e się zgadza z wynikami otrzymanymi równocześnie przez
innych autorów. Ciekawe jest porównanie tej wartości z orlwrotnością
stalej H u b b l a. Jak wiadomo, stała ta charakteryzuje zależność przesunięcia ku czerwieni prążków w widmie galaktyk od ich odległości.
W ,.powszechnie obecnie przyjmowanym tłumaczeniu to przesunic;cic ku
czerw1eni spowodowane jest ekspansją obserwowanej przez nas części
wszechświata. Zgodnie z teorią rozszerzającego sic; wszechświata odwrotność stałej Hubbla daje początek ekspansji, czyli wiek wszechświata.
Wed:ug ostatnich danych odwrotność stałej Hubbla wynosi 5.4.10 11 lat.
Charakterystyczna jest zgodność obu liczb. Jeszcze kilka lat temu, zanim
B a a d e zauważył błąd w ocenie odległości galaktyk, wiek wszechświata obliczony na podstawie stałej Hubbla wynosił mniej niż wiek
Z~mi.
A. W.
Nowy

ro z błysk

n a pow ierzchni Marsa

Astronom amerykański R R. Richard s o n zaobserwował nowy
rCYZbłysk na powierzchni Marsa. W dniu 25 sierpnia 1956 roku o godzinie 6h20m czasu uniwersalnego w okolicy Ausonia pojawił się jasny
błysk białego światła, który był widoczny przez około l s..!kundc;. Po
zniknięciu błysku pojawiła sic; na jego miejscu biała plama. Okolica
Ausonia znajdowała sic; w tym momencie blisko brzegu tarczy Marsa
i plama występowała nieco poza brzeg tej tarczy. O godzinie 6,30 plama
była już wyraźnie b ledsza, a o 6,50 była już ledwo wido=a na tle
tarczy Marsa. Obserwowany przez Richardsona rozbłysk możnaby intcrp!-etować jako upadek wielkiego meteorytu na powierzchnię planety.
Rozbłysk ten podobny jest do pic;ciosekundowego rozbłysku obserwowanego w roku 1954 przez T. S a h e k 1 (patrz ,.Urania". nr 9, 1956).
Jak jednak przy takim upadku mógł powstać wielki biały obłok, nie
wiadomo. Wielkość obłoku. według oreny Richardsona, przekraczała
bc..wiem 400 km. Do serii tajemniczych rozbłysków na Marsie przybył
wic.,'C jeszcze jeden przypadek.
A. W.

PORADNIK OBSERWATORA
Gwiazdy zmienne
światło

gwiazd, przechodząc przez atmosferę ziemską, ulega osłabie
niu wskutek pochłaniania i rozpraszania p rzez cząstecz k i powietrza.
•Osłabienie to nazywamy ekstynkcją atmosferyczną. Wielkość ekstynkcji
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zależy od długości drogi, jaką śwatło przebywa w atmosferze. Nie wchodząc w szczegóły powiem tylko, że ekstynkcja ro~nie wraz z odległością
zenitalną gwiazdy (patrz tablica 1). Gdy gwiazda znajduje się blisko
horyzontu, jej światło przechodzi przez bardzo grubą warstwę atmosfery; jak widać z tablicy, jasność gwiazdy może się wtedy zmien1ć
·O przeszło jedną wielkość gwiazdową.

Osłabienie

Tablica l
blasku gwia7dy w zależności od jej
Od!cgl:'lsć

zenitalna

o
11

rn
\1.0\\

31"

12
l3

uo

00

32
33

u

15
16

00
00

uo

34

35
36

l::, m

Odległość

zenitalna

odległości

l::, m

zenita.lnej

O(lle~'ość

zenitalna

f::, m

51
52

m

0.03
03
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04
04
05
05
05

o

0.13

71

14

n

53
54

]5

B
H

60

75
76

65
70

77

06
06

59

76
82
90
98

07
07

61

62

19
20
22
23
25
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m

o

55
56
57
58

]()
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m

ll.4B

52
56

17

Ul

37

1B
19
20

Ol
Ol
Ol

38
39

40

~l

Ol

41

22

Ol

~n

o1

12

08

63

2P.

24

112

83

25
26

02
02
02
02
03
03

43
44
45

08
09

64

30
32

,].6
47

85

lR
32
49
72
2,04

B7
88

3.10

50

12

66
67
68
69
70

86

49

o9
10
11
11

27

2fl
29
30

48

60

65

34
36
39

78
79
HO
81

fl2
81,

1.07

48

42
15

Przy obserwacjach gwiazd zmiennych prawie zawsze gwiazda badana

i gwiazdy porównawcze znajdują się w różnych odległościach od zenilu. Z tego też względu wszystkie oceny jasności są obarczone błędem

wynikającym z niejednakowej ekstynkcji, jakiej podlega ich światło.
Przy obserwacjach gwiazd słabych najczęściej gwiazdy porównawcze
znajdują się bardzo blisko badanej i można przyjąć, że ekstynkcja vvpły
Vva jednakO\\ o na wszystkie gwiazdy. Natomiast przy obserwacjach
gwiazd jaśniejszych, gwiazdy porównania są często odlegle od gwiazdy
badanej o kilka a nawet i kilkanaście stopni. Wów;;zas, już różnice wpły
wu ekstynkcji na poszczególne gwiazdy mogą być znaczne, szczególnie gdy
gwiazdy mają w chwili obserwacji duże odległości zenitalne.
Krótki przykład uzasadni chyba wystarczająco potrzebę eliminowania wpływu ekstynkcji z obserwacji gwiazd zmiennych. Przypuśćmy,
że w chwili ob~erwacji gwiazda porównawc:>:a a (3"'50) znajduje się
w odległości 76" od zenitu, gwiazda b (4'!'20) w odległości 6t 0 a badana
gwiazda v ma odległość zenitalną 58 11 • Przypuśćmy, że zapis obserwacji
wygląda tak: a3v-±b. Jasność gwiazdy zmiennej wyliczona z tej obserwacji (bez uwzględnienia ekstynkcji) wynosi 3'!'80. Natomiast uwzględ
niajqc ekstynkcję (tablica l) otrzymujemy wartość poprawną 4'!'11.
A więc pomijanie wpływu ekstynkcji sfałszowało nam jasność bad<111ei
·~wiazdy o !Jl'Zeszło 0'!'3.
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Oczywiście, jeżeli obserwowane
wielkość ekstynkcji zmienia

gwiazdy znajduj ą się blisko zenitu
się nieznacznie ze zmianami odległości zenitalnej) wpływ ekstynkcji można bezpiecznie pominąć.
Uwzględnianie ekstynkcji przy opracowywaniu obserwacji gwiazd
:zmiennych nie jest rzeczą trudną, ale jest dość mozolne. Służą do tego
celu specjalnie ułożone tablice pomocnicze. Sposób postępowania jest
prosty: trzeba dla każdego momentu obserwacji znaleźć odległości zenitalne gwiazdy zmiennej i gwiazd porównawczych, a następnie skorzystać z tablicy l. Najprostszą drogą znajdowania odległości zenitalnych jest ich bezpośrednie odczytywanie z mapki obrotowej nieba, na
której nałożona jest specjalna siatka współrzędnych horyzontalnych.
Metoda ta jednak daje dokładność tylko 211-4°, co w niektórych przypadkach może się okazać niewystarczające.
Sposobami eliminacji wpływu ekstynkcji zajmiemy się w następ
nych numerach .,Uranii". Powiemy tylko, że istnieją metody climinacji dość szybkic i dokładne.
W końcu maja warto zacząć obserwować zmienną długookrC'sową y
Cygni, której maksimum ma przypaść w połowie czerwca. Z gwiazd
półregularnych warto obserwować g Her, X Her, u Her, VZ Cam i 1.!
Cep. Warto jest także obserwować mało znaną gwiazdę OP Her, której
mapkę zamieszczamy poniżej. Jest to gwiazda, której zmienność był a
(gdzie

. ..

•

..

•

•

c..!.-~1 •

Rys. l. Okolica gwiazdy zmiennej OP Her.
odkryta niedawno. Pienvsze obserwacje sugerowały, że jest to gwiazda
nieregularna. Natomiast obserwacje wykonane w Warszawie w latach
1954-1956 wskazują raczej na półregularny typ zmienności z okresem
około 2 miesięcy. Dalsze obserwacje są bardzo pożądane. Na mapce
zaznaczona jest również (var?) jedna z pobliskich gwiazd, która jest
podejrzana o zmiany blasku o amplitudzie 0'~'7. Warto b·d(•by również
obserwować

tę

gwiazdę.
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Efemeryd y gwiazd zaćmieniowych na maj (czas śr.-eur.):
RZ Cas : V, ldlh15m. 5d20hOOm, 7dOh45m, lld1iJi130m, 12d24hOOm,
17d19hOOm, 18d23h30m, 23d18hl5m. 24d23hOQm, 26d3h30m, 29d17h45m,
30d22h3Qm,
fi Lyr : V, 7d22h, 20d20h,
U Oph: V, 4d2h45m, 5dl9hOOm, 9d3h30m, 10d19h45m, 15d20h3{)m, 20d2lhl5m,
25d22hOOm, 3{)d22h45m.
Andrzej Wróblewski

Meteory

W maju

promieniują

meteory z

następujących

Współrzędne

Nazwa roj u

Rek t.
h

Eta Aqr
Teta CBr
-----

---

22
15

radiantu

radiantów:

Okres

aktywności

De kl.
tn

30. IV. 21 maj -

30
50

8. V.
31 maj

~~--

Andrzej Pacholczyk

Efemeryda komety Arend-Rolanda 1956h
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Inż. Radomir

T l a l k a (Praha, Strachovsky Stadion, Tribuna D,
Us1av Jaderne Fyziki, CSR) zajmuje się jako amator badaniami widm
gwiazd i poszukuje w Polsce kolegów chętnych do współpracy i wymiany do~wiadczeń Twierdzi, że technika jest stosunkowo łatwa i dostępna dla miłośników.

OBSERWAC.JE
JAN MERGENTALER-

Wrocław

Aktywność Słońca

w 1956 r.

Miniony rok nie sprzyjał obserwatorom plam słonecz 1ych. Pomimo
rozsiania punktów obs-erwacyjnych po całej prawie Polscc- od Gdańska
aż po Nowy Sącz i Snieżkę, w ciągu 34 dni pochmurnych nie udalo się
zaobserwować
Słońca, tak że pornim ') wysiłku
wielu obserwatorów
rok 1956 był gorszy pod tym względem od roku 1955, gdyż dni obserwacyjnych było tylko 331. Niestety, prócz mniej,;zej niż w poprzednilll
roku ilości dni obserwacyjnych, pogorszyła się także jakość obserwacji,
t•o wynikało z paru przyczyn. Jedną przyczyną bylo prawdopodobnie to,
że przeźroczystość powietrza bywała gorsza n,ż w rJku ubiegłym. Jeżeli porównamy liczby Wolfa z-ebrane w Polsce z tymi, jakie otrzymali
obserwatorawie europejscy i które są drutkowane w biuletynach Instytutu Fraunhoferowskiego we Freiburgu, okaże się, że te pierwsze są
z reguły o kilka, a nawet kilkanaście procent niższe w miesiącach zimowych, podczas gdy w letnich miesiącach zgodno~ć jest na ogół dość
dobra. Dotyczy to zarówno średnich liczb jak i wyników poszczególnych. obserwatorów, nawet bardzo wprawnych. Zapewne niska pozycja Słol'lca nad horyzontem w miesiącach zimowych tłumaczy to zjawisko, gdyż wtedy trudniej jest dostrzec drobne plamy. Prawdopodobnie
gorsze warunki ob~erwacji wpłynęły także na to, że współczynnik redukujący obserwacje danego autora na skalę zurychską wzrósł o kilkanaście
procent dla kilku obserwatorów. Prawie nie uległ zmianie
w obserwacjach panów B ar b a ck i e g o i S z y m a ń ski e g o; u innych obserwatorów zwiększył się wyraźnie, co wskazuje na to, że więk 
szy procent plam bywał niedostrzegalny niż w ubiegłych latach.
Grono obserwatorów w roku minionym zwiększyło się, ale odpadło
paru dobrych obserwatorów, lub obserwowali oni tylko dorywczo. Najgorzej wypadł pod tym względem Wrocław, gdzie obserwacje z powodu
adaptacji lunety do prac MRG były robione bardzo l'zadko i Białków,
gdzie w ogóle zaniechano obserwacji wobec przeniesienia się doc. S z e1 i g o w ski e g o do Wrocławia. Niepomyślna sytuacja wytworzyła się
także w Warszawie.
Odpadły
obserwacje na Kasprowym Wierchu
i w Pie~kowej Skale. Obserwacje na Kasprowym Wierchu zo;tały przerwane z te-go powodu, że warunki klimatyczne prawie uniemożliwiały
prowadzenie tam dostrzeżeń. Udział w obserwacjach plam brali w r. 1956:
B. B akowski (Śnieżka), A. B ar b a ck i (Nowy Sącz), A B isk u pski (Łódź), W. Jodłowski (Warszawa), W. L i siak (Poznań), T.
K a l i n o w s k i (Myślenice), J. M e r g e n t a l er (!Wrocław), M. O r l i c z (Kasprowy Wierch), J. P a g a c z e w ski (Kraków), K. S a ł as i ń s k i (łJódź), A S ł o w i k (Kraków), W. S z y m a ń s k i (Dąbrowa

)
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Górnicza), L. W o h l f e i l (Gdańsk), I. W o h l f e i l (Gdańsk), A. W r ób l e w ski (Warszawa). Największą ilo~ć dni obserwacyjnych miał A.
Barbacki (301 dni), L. Wohlfeil (204 dni), T. Kalinowski (178 dni) i W.
Szymański (16S dni). Inni obserwatorawie mieli poniżej 100 dni obserwacyjnych w ruku.
Aktywność Słońca wzrosła bardzo znacznie w minionym roku, jak
to widać z wykresu średnich 3-dniowych lic·zb Wolfa (ry.> l) i z tablicy, w której podano średnie dzienne liczby oraz - u dołu tablicy średnie miesięczne. Ani jednego dnia tarcza słoneczna nie była wolna
od plam; najmniejsza obserwowana liczba dzienna wynosiła 21 i wy-
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atąpiła

w dniu 5 kwietnia, największą wartość 252 zanotowano 15 wrze&nia, podobną 251 w dniu 10 listopada. średnie miesięczne wzrosły od
64,5 w styczniu do 178,5 w listopadzie. średnia roczna wypadła równa
R = 125,6.
.
W lutowym numerze "Uranii" z roku bieżącego W. Szymański zwróoi.ł
uwagę na wyjątkowość bieżącego cyklu aktywności słonecznej . Zwracaliśmy także na to uwagę przy omawianiu wyników obserwacji z roku
1955, kiedy już wystąpił niespodziewanie szybki wzrost liczby plam. Fadobnie szybki wzrost aktywności słonecznej wystąpił przed maksimum

•

1954
Rys. 2. średnic

1955
1956
liczby Wolfa dla ostatnich lat
wacji polskich obserwatorów.

miesięczne

według

obser-

w r. 1778 i przed maksimum z r. 1787. Oba te maksima były wysokie,
słuszne więc wydaje się przypuszczenie, że maksimum nadchodzące
winno być bardzo wysokie, o ile nie najwyższe z obserwowanych. Na to,
że maksimum wystąpi prawdopodobnie w 1957 r., wskazują zarównoprzewidywania Szymańskiego oparte o przypuszczenie, że istnieje BOletni okres jak i badania P. D jur k o w i c z a z Belgradu, który uzy
skał okres wahań równy 168,2 lat i przewiduje, że maksimum bieżącego
cyklu wystąpi w pierwszym kwartale roku bieżącego, przy tym błąd

URANIA
przepowiedni tego ostatniego autora nie powmwn przekraczać: pół roku
autora następnego minimum należy się spod:Giewać około
l'. 1961. Podobne przypuszczenia wypowiadało zresztą także wielu innycl
autorów. Warto przypomnieć choćby o pracach W. G l e i s s b er g <ł,
który wnio.>kował, że najwyższe maksimum powinno wystąpić około
1947 r. Istotnie poprzedni cykl wyróżniał się podobnie szybkim wzrostem i wysokim maksimum. Jeżeli wystęJ?uje istotnic długookresowe
wahanie wysokości maksimów. jest rzeczą prawdopodobną, że nastqpn~
parę cykli będzie wyróżniać się bardzo słabą aktywnością słoneczną
Dla unaocznienia przebiegu aktywności słonecznej od początku biezącego cyklu podajemy na rysunku 2 miesięczne
liczby Wolfa dl<1
ostatnich 3 lat według obserwacji polskich miłośników. Krzywa ciągła
jcJt nakreślona tylko orientacyjnie jako przybliżona ilustracja wuostu
liczby plam.
Na zakOI1czenie jeszcze parę słów o konsekwencjach tego szybkicgt
wzrostu aktywności. Prawdopodobnie przeźroczystość atmosfery w roku
bieżącym mewicle się poprawi stąd apel do obserwatorów o pilne
przyglądanic się tarczy słonecznej w gorszych niż przed rokiem warunkach atmosferycznych. Ale przy okazji warto zwrócić uwagę i na inne
zjawiska, a więc: w nocy przyglądać się pplnocnej okolicy nieba czy
nie wystąpi zorza polarna, notować, kiedy występuje pogorszenie odbioru
audycji radiowych i czy nie koincydowało to z przejściem większych
grup plam przez południk słoneczny (powinno opóźniać się o 1-2 doqy) ,
obserwować Czy nie Występuje silniej niż Z\Vyklc iryzacja chmur, luh
próbować, czy nie uda się czasem dostrzec świecących otloków nocnych.,
co specjalnie na pólnocy Polski wydaje się prawdopodobnym; można by
też zwrócić uwagę na przeźroczystość atmosfery i natężenie drgani<.l
obrazu Słońca, aby stwierdzić, czy nie występuje tu jakiś związek
z liczbą plam itp. Wszystkie tego rodzaju obserwacje pozwoliłyby zrozLmicć lepiej, jak bardzo różne zjawiska na Ziemi zależne są od tE!go,
co dzieje się na Słońcu.
Według tegoż

NASZA

OKŁADKA

Obserwatorium Astronomiczne Słowackiej Akademii Nauk
nad Kamiennym Stawem w Tatrach

Na morenie małego jeziorka u stóp Łomnicy zwanego Kamiennym
Stawem (Skalt)ate Pleso) (17!JO m n. p. m.) wznosi się ładny, nowoczesny budynek obserwatorium astronomicznego Słowackiej Akademii
Nauk.. Dobre warunki atmosferyczne, tj. przede wszyslkim krysztalewe czyste powietrze, ciemne tło nieba i duża liczba pogodnych nocy
w roku (około 150) zachęciły meteorologa i astronoma słowackiego,
Antonina B c i:· v a i· a, do zorganizowania tej pięknej placówki, co
przeprowadził w najbardziej zdawałoby się nickorzystnym okresie, w czasie okupacji niemieckiej w roku 1943.
Od samego początku obserwatorium poszczycić siq może lic:z.nymi
sukcesami naukowymi. Przede wszystkim poświęcono się po3zukiwaniom nowych komet, tak na drodze wizualnej ('słynnymi już dzisiaj
binarami .. Somet'') jak i fotograficznej. Dotychczas odkryto tam łącz
nie już kilkanaście obiektów kometarnych.
Aby ułatwić obserwatorom poszukiwania komet, opracowano P<><!
Jderunkiem A. Bei'·vara nowoczesny atlas nieba (,.Atlas Cocli Skalnati;

15,
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Pleso'') zawierający wszystkie obiekty niebieskie, łącznie z mgh1wtcam1
i gromadami, do 7.75 wielkości gwiazdowej (I wyd. 1948, l [ w y.i . l '15t; l
Oprócz komet obserwuje s1~ stale meteory oraz plamy sł one :zne .
Głównym narz~dziem astronomicznym jest teleJkcp o lus trz ,' 60 _n,
·T cdnicy, firmy Zciss, nowocześnic wyposażony. Ruchy kopuły, n.3 rz~dzia oraz ruchomej podłogi obserwacyjnej dokonywane są za po mocą elektryczności. Teleskop może być używany albo w systemie Newtona albo w systemie Casscgrainc'a. Jest również urządzenie pozw:~b
.i<tcc fotografować małe planety metodą Mctcalfa , Za prowadnic<; ~lu7j'
20-cm refraktor. Wypo~qżcnic teleskopu uzupelnbją dwie krótk opgni. kowe kamery fotograficzne.
De prac fotograficznych służy także ni wiclk'ł lo.mc r J Schmidt·.l.
Druga, mniejsza kopula kryje podwójny teleskop, do którego lmtra
(rJ średnicy 20 i 25 cm) szlifował własnor~cznie A. Bc(·v::~ l·.
W podziemiach obserwatorium znajduje si~ st:~cja ~ejsmologtczna
w yposażona w poziomy sejsmograf Wiecherta oraz nlka zeg::~row".
Obserwatorium rosiacta także całkowite wyposażenie stacji meteorolcgicznej i wydało m. in. piękny, fotograficzny atlas chmur (A. Rcl·vai") .
Całości dopełnia pracownia mechaniczna i pic;kna biblioteka.
Obserwatorium przy Kamiennym Stawie współpracuj<! śc~śle z mtes zczącym sic; na szczycie Łomnicy (2634 m) Obscrwatodum Metcorolr.gicznym. Stoi tam już 50 cm reflektor i 40 cm k cunern Mnksutow ll
W najb!iższ~·m czasie ma tam jeszcze stanąć koronograf oraz roz;Joczną si~ badania nad promieniami kosmicznymi (w;pólnie z uczonym •
.n·akowskimi) w ramach Mi<;dzynarodowcgo Ro!w Geo[izyczncgo.
Obccn:l'm kierownikiem obserwatorium jest dr Z . B o c h' n i i· c k.
Pg

KALENDARZYK ASTRONOMICZNY
Opracował M. Bielicki
Maj 1957 rok.
Dam• o zjawisku gwiazd spadających podajemy w dziale .. Poradnik oh•erw~ 
'lra" w artykule "Meteory", t>femcrydy za~ g\VIaz<i zmiennych w artykuł<'
Gwiazdy zmienne".
Chwile Wfzystkich zjawisk podano w czasit• średnim slonccLnym srodkowo·
·uropejskim, który jest czasem obowiązującym w Polsce. Dnie, godziny, mlnutv
sekundy czasu oznaczono ~ymbolami d , h. m, s. Pr7c' z u i i'I rozumi .. my n'kła·
censję i deklinację, czyli współrzędne równikowe równonocne' ciała niebieskicg•>.
W kalendarzyku styczniowym br. podane sq informacje dotycznce poszukiwa ~1
,>rzez lornetkę lub lunetę planet i planetek, niewidoeznych gołym okiem. Tam
. ównież podane cą pewne ogólne wyjaśnienia dla obserwacji zjawisk w układzie
~ iężyców
galileuszowych Jowisza. Wyjaśnienia dotyc1.ącc obserwacji na.Jwir;kZ<'go księżyca Saturna-Tilana są podane w l> -1 lend rzyku kwietniowym bL
ObeLne najw:.:kste odchylpnia (eloganC.JC) Titona zacho(l t a w rlnlach. V.ldJII ,
·!. 1Rd2lh, VI. ldl9h.

1<1-lOd. Można dostrzec przy dobrych warunkach atmosferycznych
-;laby stożek światła zodiakalnego. Obserwacja nad ranem, nisko nad
noryzontem, na wo,chodzie.
2cl17h, Zbliżenie na niccałe 2" Merkurego i Wenus w ich ruchach
na niebie. Zjawisko zupełnie nieob~erwowalne w blasku świaUa sło
necznego - Mcrl~ury w przestrzeni jest między Słońcem i Zicmt~, d
Wenus daleko po7a Słońcem.
2d-3d. Przez !t metę zao])scrwować można ciekawe zjawi3ka -w, ule h-
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dzie księżyców galileuszowych Jowisza, a mianowicie: póżnym wieczorem skryją się za tarczą planety księżyc l i zaraz po nim księżyc 3
tak że przez trzy godziny będzie brakowało 2 księ:lyców na niebie koło
Jowisza; następnie wysunie się z poza tarczy planety księżyc 3, a niedługo potem wynurzy się z cienia planety księżyc l; wreszcie, nad
ranem już, księżyc 3 znów zniknie, gdyż zanurzy się w cieniu planety.
2•L-{lu. Bardzo dobre warunki do obserwowania światła popielatego Księżyca, które uzupełnia brakującą częścią tarczy sierp Księżyca.
3ll191t. Księżyc mija na niebie Marsa od strony południowej w odległości 5° od planety.
3"-4•1. W dobrej lunecie zaobserwujemy całe zjawisko przejścia
po tarczy Jowisza księżyca l i jego cienia (zob. tablicę).
4<1-5<1. Gdy księżyce Jowisza są prawie najwięcej odchylone z jednej strony planety, wtedy koleiność ich położenia zgadza się z kolejnością ich odległości od planety. Taki przypadek zachodzi właśnie o wskazanym w tablicy momencie tej nocy.
611. Gdy Merkury przebiega w przestrzeni wystarczająco blisko linii
prostej, łączącej środek Ziemi ze środkiem Słońca, następuje dla obserwatorów dziennej półkuli Ziemi zjawisko przejścia Merkurego na tle
tarczy Słońca. Z powodu dosyć znacznego nachylenia płaszczyzn orbit
Ziemi i Merkurego do siebie (ckoło 7°), zjawisko to zachodzi dosyć
rzadko (przeciętnie co kilka lat). Właśnie w dniu podanym stanie si
to, przy czym poszczególne momenty tego zjawiska są następujące (dla
~redniego położenia obserwatora na Ziemi jakgdyby w środku Ziemi)
Wejście, kontakt zewnętrzny
V. 6dQh59m
..
.,
wewnętrzny
V. 6 l 9
Najmniejsza odl. od środka tarczy Słońca V. 6 2 14
Wyjście, kontakt wewnętrzny
V. 6 3 19
..
.,
zewnętrzny
V. 6 3 29
Ponieważ całe zjawisko trwa od Qh59m do 3h29m, czyli w czasie. gdy
u nas jest noc, nie będzie obserwowalne w Polsce, natomiast obszarami
widzialności są: Ameryka Północna z wyjątkiem wschodniej jej częś ·i
Ocean Spokojny, Arktyda, Australia, Azja, Ocean Indyjski, północno
wschodnia część Europy.
611811. W ciągu dnia Księżyc mija Urana w odległości 6° na południe
ud niego.
6d23h. Merkury w wężle zstępującym swej orbity okołosłonecznej ,.
czyli przechodzi przez płaszczyznę drogi Ziemi wokoło Słonca ze strony
północnej na południową.
8119h. Merkury podczas swego nowiu jest najbliżej Ziemi: w odległości 83 mil. km.
8lł-9<1. Wieczorem i w nocy obserwować lunetą astronomiczną zjawisko przejścia po tarczy Jowisza księżyca 2 (Europe) i jego cienia.
9<12011. Zaraz wieczorem widać będzie nad Księżycem w odległości 6°
(12 tarcz Księżyca w pełni) jasnego Jowisza.
1011-lld. Póżnym wieczorem śledzić ruch ks:ężyca l (lo) i jego cienia na tarczv Jowisza.
ll<ł2Qh, W swym ruchu po sferze niebieskiej Księżyc zasłoni sobą
jasną gwiazdę Spica (Kłos) w gwiazdozbiorze Panny. Zjawisko jednak
będzie obserwowalne tylko w południowej Afryce i w Australii, u nas
natomiast mo7.emy wieczorem tego dnia prześledzić ruch Księżyca bardzo bliski tej gwiazdy, przy czym Księżyc minie ją od strony południo
wej.
12lłllh. W ciągu dnia Księżyc minie na niebie Neptuna w odległośc;
3% 0 na poh1dnie od niego.

l' R :\ "'
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13d-14•1. Następuje całkowite zaćmienie Księżyca, podcza.; którego
w swym ruchu wokoło Ziemi zanurzy się całkowicie w stożku
-cienia Ziemi, wytworzonego w świetle słonecznym.
Zjawisko to będzie we wszystkich swoich szczegół:lch obserwowalne
u nas (oczywiście przy bezchmurnej pogodzie), a obszary ogólne wi•dzialności będą: Australia z wyjątkiem wschodniej części, Azja z wyjątkiem pólnocno-wschodniej czę~ci, Ocean Indyjski, Afryka, Europa,
Ocean Atlantycki, wschodnia częś(: Ameryki Północnej, Ameryka Południowa i Antarktyda.
Oto momenty poszczególnych zjawisk, związanych z zaćmieniem:
Wschód Księżyca (Warszawa)
13lll9h 2m
Wejście Księżyca w półcień Ziemi
13 20 41.9
13 21 44.8
"
"
w cień Ziemi
Foczątek zaćmienia całkowitego
13 22 51.6
Srodek
13 23 30.9
14 o 10.2
Koniec
"
"
Wyjście Księżyca z cienia Ziemi
14 l 17.0
Wyjście Księżyca z półcienia Ziemi
14 2 20.0
Zachód Księżyca (Warszawa)
14 3 58
Księ.<yc

Obserwując

tarczę

Księżyca

zauważymy

pogrążanie

się

Księżyca

-w stożku cienia Ziemi od lewej dolnej krawędzi tarczy, a kąt pozy-cyjny (czyli kąt mierzony w środku tarczy Księżyca między kierunkami
·do Gwiazdy Biegunowej i do miejsca na krawędzi tej tarczy, gdzie się
pojawi całkowity cień - kierunek liczenia tego kąta jest przeciwny
do kierunku ruchu wskazówek zegara) tego miejsca będzie 116°. Ostatni
ślad cienia Ziemi na tarczy Księżyca zniknie w miejscu krawędzi o kącie
pozycyjnym 261". Przebieg zjawiska można obserwować gołym okiem,
a mając do dyspozycji lunetę i dobry zegarek (o znanej do paru sekund
poprąwce)
możemy
prześledzić momenty mijania się brzegu cienia
z łatwiej dostrzegalnymi kraterami itd. powierzchni Księżyca. Poza tym
iekawe będą obserwacje barwy i stopnia intensywności cienia Ziemi.
15tl1Qh. Księżyc zakryje Saturna, co będzie mogło być obserwowan•'
tylko we wschodnim okołorównikowym obszarze Oceanu Spokojnego.
Nad ranem tego dnia u nas możemy obserwować zbliżanie się Księżyca
<lo tej planety.
17<.101'. V.enus jest w węźle wstępującym swej orbity wokoło Słońca,
a obserwowana z Ziemi mija wtedy ekliptykę przechodząc ze strony
poludniowej na północną.
1711611. Merkury, krążąc po orbicie eliptycznej wokoło Słońca. jest
w aphelium czyli w punkcie odsłonecznym, a więc w największej odle,głości od Słońca (70 mil. km).
18•18h-19d17h. Dwie planety: Merkury i Jowisz są nieruchome
w swym ruchu na niebie obserwowanvm z Ziemi : Merkury 18"8 11
w a, 19d2h w A.; Jowisz 19d3h w A., 19l117h w a.
19 '-29h. Przy dobrej pogodzie wieczorami można poszukiwać stożk,
:.światła zodiakalnego na zachodniej stronic nieba.
21119hl1m. Slońcc wstępuje w znak zodiakalny Bliźniąt, czyli jego
-długość ekliptyczna równa się 60".
2lłll6h. Nieobserwowalne w hb.sku S!ońca zbliżenie się Wenus d0
Aldebarana, najjaśniejszej gwiazdy Byka. Planeta o 6° na północ oJ
~iazdy.

23•L27łl.

Nad ranem dobrze ,,·idoczne światło popielate Księżyc:-•.
26<1-27d. Prz:=z lunetę prześledzić ruch księżyca l (lo) i jego cienia na tle tarczy Jowisza. Ob5:erwacja wieczorna.

•

URANIA

158

27<11Sh-30 illh.
Księżyc minie na niebie najpierw Merkurego·, ;.
potem Wenus. Odległości najmniejsze odpowiednio: 4)0" od strony ' pół~
nccnej , 3° od strony południowej. Zjawi3ka trudno obserwowalne
w blasku Słońca.
3l<l. Wieczorem można zaobserwować nawet dobrą lornetką ukazanic si~ księżyca 3 (Ganimedes), który wynurzy się ze stożka cienia Jowi~za. Księżyc pojawi się w lornetce nieodwracającej obrazów z lewe.i
strony tarczy planety w odległości 3 Y: promienia tej tarczy od jej śroc..lk:1.
'
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Oznaczenia zjawisic
Zatmienic. księżyca
Zakrycie ksi<;życa przez Jowisza
Przejście księżyca na tle Jowisza
Pfl.(•j[de cienia księżyca po tarczy Jowisza
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Oznaczenia ciał: l, 2, 3, 4 - księżyce galileuszowe (lo, Europe, Ga.nimedes, Callisto) w kolejno wzrastających odległościach od Jowisza~
0-.Jowisz.
Każdcg ~ dnia o 23h3·0m podano położenie wzajemne ksiE;życów i Jowisza, obserwowane w odwracającej obrazy lunecie astronomicZnej.
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Andrespol - Zakłady Ceramiki Budowlanej .
- ul. Biała, Gmach Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej .
Ulecz - Przedmieście 618.
Częstochowa Obserwatorium Astronomiczne w Parku Staszica. czynny w każdą ~radę od godz. 17-19. Pokazy nieba w każdą
środę po godz. 19, po uprzednim zgłoszeniu w Sekretariacie.

Cena

ł

zł.

Białystok

Sekretariat
bezchmurną

Frombork - Katedralna 21. Sekretariat czynny we wtorki l piątki w godz. 18- 20.
Zebrania odbywają się w każdy drugi czwartek miesiąca. Pokazy nieba
w każdy pogodny wieczór.
Gdańsk II. Zakład Fizyki Polłtechnikl Gdań s klej we Wrzeszczu. - SPkretArlat
czynny w piątki w godz. 17-18 oraz Sekretariat Ludowego Obserwatorium
w Oliwie czynny w poniedziałki i środy w godz. 17-18. Telefon 6-419.
Gdynia - ul. 10-go Lutego 24. Polskle Linie Oceaniczne.
Gilwice - Pokazy nieba odbywają się w każdy bezchmurny wieczór, po uprzednim telefonicznym porozumieniu : J. Ka•za, Ruda Siąska , ul. Obrońców Stallngr.adu 32, teł. 52-481.
Jędrzejów Rynek 8, teł. 78 . Pokazy nieba l zbiorów gnomonicznych dla wycieczek zgłoszonych listownie lub telefonicznie na umówiony termin .
Katowice - Siedzibą Koła jest Planetarium l Obserwatorium Ludowe, Chorzów
l. skr. poczt. 10, teł. 301-49. - W każdą pierwszą s<>botę miesiąca - wieczory
dyskusyjne w Czytelni Planetarlum od godz. 18. - W każdą drugą sobotę miesi ą ca Zebranie Sekcji Ins trumentalnej w Czytelni Planetarium od godz. 18.
Kraków ul. L . Solskieg o 30, m . 4. - Sekretariat czynny w ponledzlalkl 1
czwartki w godz. 10·-20. Odczyty odbywają się 10-go l 25-go o godz. 18. Biblioteka czynna w poniedziałki gGdz. 18-19.
Krosno n. W. - ul. Nowotki l, I p .
Lódź ul. Traugutta 18, V p .. pak. 512, teł. 250-02. - SPkretarlat l biblioteka
czynne w ka ż dy poniedział e k (powszedni) w godz. 18- 20. Pokazy nieba przez
lunety odbywają s ię w be zmurne wieczory na placu przed lokalem Kota.
Dnia 27 maja (poniedział e k) o godz. 18. Wieczór dyskusyjny pt. "Astronomia
dla wszystkich" .
Nowy Sącz - ul. Jagiellońska 50a, teł. 80-52. Sekretariat czynny codziennie
w godz. 16-19.
Oł~ztyn Muzeum Mazurskie.
Opole - ul. Strzelców Bytomskich 8, Woj . Dom Kultury, pokój Nr 45.
Oswlęcim ul. Władysława Jagiełły nr 2. Pokazy nieba odbywają się w każdy
bezchmurny czwartek od zmroku, lub po uprzednim porozumieniu się: H .
Stupka, ul. Młyńska 445. Biblioteka czynna w e czwartki w godz. 18.30 do 20.
J>łock J . Burzyński , pl. Narutowicza l. - Delegatura ,.Ruch".
l'oznań ul. Chełmońskiego l. - Sekretariat l biblioteka czynne we wtorki
l czwartki w godz. 17-19. W tymże czasie czynna pracownia szlifierska . Publiczne pokazy nieba w każdy bezchmurny wieczór wtorkowy i czwartkowy
na terenie Dostrzegalni PTMA, w Parku im. Kasprzaka (przy Palmlarni).
Racibórz - Kasprowicza 11, Liceum dla Pracujących .
Szczecin - Zakład Fizyki Politechniki Szczecińskiej .
Toruń ul. M . Kopernika 17. - Sekretariat l bibliotek>~ c~vn"e w p'lnł"tl?iallrt
l czwllrtkl w godz. 18-20, oraz soboty w godz. 17- 19. Dnia 6. 5. o godz. 18
odczyt mgra H. Iwaniszewskiego pt .: ,.Międzynarodowy Rok Geofizyczny" .
Dnia 20. 5. o godz . 18 odczyt H. Witkowskiego pt . ,.Nasze Niebo".
Walcz - Zakład Wylęgu Drobiu.
Warszawa - · Al. Ujazdowskie 4. Sekretariat l SekCie czynne we wtorki . czwartki
l soboty w godz. 18-21, biblioteka we wtorki w godz. 19-21. Pokazy nieba
odbywają się w bezchmurne wieczory w godz. 19-21.
Wrocław ul. Pionierska 11. W siedzibie Ob•erwatorlum. ul. Ko!"'<>~.,ik>~ 11. odbędzie się dnia 3 maja o godz. 19 odczyt doc. dra Stefana Wierzblńsklego
pt.: "Gwiazdy wielokrotne". dnia 17 maja o godz. 19 prof. dra Jana Mergentalera pt. "Budowa Drogi Mlecznej" a 31 maja o godz. 19 mgra Jana Kublkowoklego pt.: "Galaktyki l wyspy gwiezdne".

Cena dla

członków

PTMA 3

zł.

CZASOPISMO ASTRONOMICZNE POPULARNONAUKOWE

AA N

l A

RZYSTWA MIŁOSNIKóWASTRONOMII

c

1957

Nr 6

TRESe Nr 6:
Str.
ARTYKUŁY

Ludwik Z a j d l er : Jednostka czasu i jej wzorzec (l) •

161

Andrzej Wrób l e w ski : Materia i antymateria

•

167

KRONIKA
Kometa Rijvesa 1957b. - Międzynarodowy Rok Geofizyczny. Spadek meteoru na okręt. - Efekt Einsteina. - Rozbłysk gwiazdy
UV CetL - Dwutlenek węgla w atmosferze Marsa. - Niewidoczne
olbrzymy gwiezdne. - Jasność komet a aktywność Słońca. - Nowa
ocena ·gęstości atmosfery Księżyca.- Wewnętrzna budowa Marsa.Wpływ aktywności Słońca na skorupę Ziemi. Położenie bieguna
Wenus.- Fale radiowe z komeŁ- Resztki meteorów w głębinowym
szlamie morskim. - Nowy dowód rozszerzania się wszechświata. Czy Pluton jest planetą ? •
• 173
PORADNIK OBSERWATORA

• 182

•

OBSERWACJE

• 187

KALENDARZYK ASTRONOMICZNY

• 188

Rycina na
Zegar

okładce

na tarasie Obserwatorium Krakowskiego z czasów
(koniec XVIII stulecia), zrekonstruowany w r. 1953 przez
dra T. Przypkowskiego i konserwatora K. Pieńkowskiego.
słoneczny

Śniadeckiego

FoŁ

J. Pagaczewski

Znak zodiaku: Rak.

Nr zam. 1860 - 3. 4. 1957 - M-13 - 4.600+32 - Obj. 21/z ark.
Pap. saŁ Al 70 g - Druk ukończono w maju 1957.
Drukarnia

Związkowa,

Kraków, ul.

Mikołajska

13

ROK XXVIII

CZERWIEC 1957

Nr 6

URANIA
CZASOPISMO ASTRONOMICZNE
POPULARNONAUKOWE
ORGAN POLSKIEGO TOWARZYSTW A MltOSNIKOW ASTRONOMIJ
KRAK O W 1957

P ismo zalecone reskryptem Ministerstwa Oświaty z d nla 20. X . 1950 r .,
Nr Oc-506/50, jako pożądane w bibliotekach licealnyc ło 1 nauczycielskich

LUDWIK ZAJDLER -

Warsza w a

JEDNOSTKA CZASU I JEJ WZORZEC (I)
W ostatnich latach, równolegle z ogólnym wzrostem poziomu
nauki, a w szczególności nauk technicznych, nastąpił olbrzymi
wzrost wymagań odnośnie dokładności pomiarów wielkości
fizycznych. W związku z tym powstała potrzeba ściślejszego
niż dotąd zdefiniowania niektórych jednostek podstawowych
i ich wzorców. Na odbytej w końcu roku 1954 w Paryżu Dzie·siątej Ogólnej Konferencji Miar (pierwsza Konferencja miała
miejsce w roku 1889) zatwierdzono nową definicję jednostki
natężenia prądu elektrycznego ampera - i jednostki natę
ŻE-nia światła kandeli, jak również nową definicję termodynamicznej skali temperatury i atmosfery normalnej . Zachowując na razie międzynarodowy wzorzec metra, zwrócono się
z apelem do laboratoriów metrologicznych, aby kontynuowały
badania nad źródłami światła monochromatycznego w tym
celu, aby mogły one posłużyć do określenia nowej jednostki
długości, związanej z naturalnym wzorcem długością fali
świetlnej . Ta ostatnia jednostka metr - nastręcza bowiem
szczególnie wiele kłopotu, gdyż szeroko stosowane obecnie
pomiary długości metodami interferencyjnymi pozwalają już
na osiągnięcie większej dokładności, niż dokładność porównania
z wzorcem - słynnym prototypem metra w Sevres.
Rewizja określeń podstawowych jednostek miar nie ominęła
jednostki czasu, sekundy. Przyczynił się do tego szczególnie
rczwój nowej, zrodzonej dopiero w ostatnich Jatach gałęzi
nauki, elektroniki oraz związanej z nią techniki pomiarów
wysokiej częstotliwości. Pojęcie częstotliwości jest nierozerwalnie związane z pojęciem czasu jako odwrotność okresu drgań,
a dzisiejsze środki operują częstotliwościami rzędu wielu
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milionów drgań na sekundę. Częstotliwość niekiedy zastępuje
czasu, od którego jest łatwiej i dokładniej mierzalna.
Warunki, jakie stawia dzisiejsza technika pomiarom często
tliwości, stają się coraz ostrzejsze. W dziedzinie telewizji lub
sterowania pocisków rakietowych zakłada się znajomość czę
stotliwości z dokładnością względną 10-8 • Obecna technika
pomiaru pozwala na porównanie dwóch częstotliwości z dokład
nością 10-10 lub nawet wyższą. Pod tym względem przewyższyła
ona technikę pomiarów innych wielkości o dwa conajmniej
rzędy wielkości: granicą użytkową dokładności pomiaru dłu
gości, przy zastosowaniu interferometrii, jest 10- 8 , a dla pomiaru
masy przy wyjątkowych okolicznościach granicą dokładności
je:st l0- 9 . Pomimo tak wysokiej dokładności dzisiejszych metod
pomiaru częstotliwości i czasu niepewność wyniku jest stosunkowo duża, a to z braku dostatecznie dokładnego wzorca.
Każdy pomiar jest wynikiem porównania ze sobą dwóch
wielkości: wielkości mierzonej z inną, przyjętą za wzorzec.
Przez wzorzec rozumiemy ciało fizyczne, odtwarzające w pewien sposób daną wielkość mierniczą z określoną dokładnością.
Nie wymaga objaśnienia, że nawet przy zastosowaniu najdokładniejszych metod nie osiągniemy
założonej
dokładności
pomiaru, jeżeli dokładności tej nie będzie posiadał wzorzec.
W przypadku pomiaru czasu (względnie częstotliwości)
napotykamy na zasadniczą trudność, wynikającą z istoty czasu;
wynika ona stąd, że miary czasu nie podobna przedstawić
wwrcem materialnym w stanie spoczynku: pojęcie czasu zwią
zane jest z ruchem. Aby zmierzyć czas trwania jakiegoś zjawiska fizycznego albo odstęp między dwoma niejednoczesnymi
zdarzeniami, należy czas ten porównać z czasem trwania
jakiegoś innego zjawiska fizycznego, co do którego mamy pewność, że zachodzi w ten sam sposób przy każdorazowym
powtórzeniu. Spośród licznych zjawisk, które mogłyby tu
wchodzić w rac;hubę, szczególnie dogodnymi do dokonywania
porównań są zjawiska periodyczne, gdyż czas ich trwania określony jest przez liczbę okresów. Na tej zasadzie budowane są
wszelkie zegary mechaniczne i elektryczne wraz z zegarem
"atomowym" włącznie; usunęły one w cień dawnego typu
zegary wodne, które odmierzały bieg czasu ruchem ciągłym
przepływu wody.
Ażeby okres jakiegoś zjawiska periodycznego mógł być
uważany za wzorzec czasu (względnie odwrotność tego okresu
za wzorzec częstotliwości) należy przede wszystkim dowieść,
że okres ten jest niezmienny lub charakter jego ewentualnej
zmienności jest znany z określoną dokładnością. Dowód będzie
my uważaii za przeprowadzony, jeżeli wykażemy, że przy
pojęcie
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takim doborze jednostek czasu ciała swobodne przebywają
w układach galileuszowych w równych odstępach czasu odpowiednio równe odcinki drogi - zgodnie z prawem Newtona.
Oto podstawy teoretyczne, na których opiera się zasada mierzenia czasu. Porównanie teorii z doświadczeniem możliwe jest
w jedynym dostępnym dla naszych obserwacji laboratorium,
jakie stanowi Wszechświat, a ściślej mówiąc, dostępny obserwacjom układ najbliższych Ziemi ciał niebieskich, których
ruchy spełniają warunki określone prawami Newtona. Ta okoliczność jest przyczyną, dla której pomiary czasu związane są
z nauką o budowie Wszechświata, astronomią, a nie to, że za
miarę czasu ludzkość obrała okres pozornego obiegu Słońca
dokoła Ziemi lub okres ruchu wirowego naszej planety. Z równym powodzeniem możnaby za miarę czasu obrać dowolny ruch
okresowy, np. ruch wahadła czy drgania kwarcu. Nierozerwalny
związek nauki o mierzeniu czasu z astronomią wynika stąd,
że jedynie na drodze analizy ruchów niektórych ciał niebieskich można stwierdzić, czy przyjęte za miarę czasu ruchy
okresowe (ruch wirowy Ziemi bądź drgania wahadła lub kwarcu)
zachodzą równomiernie czy nie . To wyraźne podkreślenie zasługuje na szczególną uwagę właśnie dziś, gdy słyszymy tak
często przez fizyków, a szczególnie przez radiotechników powtarzane wiadomości o wynalezieniu zegara "atomowego",
którego chód jest równomierniejszy od ruchu wirowego Ziemi
i w związku z tym o zarzuceniu wzorca czasu "astronomicznego"
- ze świata makrokosmosu - i zastąpienia go wzorcem ,,atomowym" - ze świata mikrokosmosu.
Istotnie, chód zegara "atomowego" uruchomionego przed
ki'lku laty, a nawet zegarów kwarcowych znanych od przeszło
lat dwudziestu jest równomierniejszy od prawzorca czasu
i częstotliwości ustanowionego przez przyrodę ziemską. Jednak
przewaga jego stwierdzona została jedynie przez porównanie
jego chodu ze skalą czasu, ustanowioną na drodze obserwacji
astronomicznych. Zbyt krótki okres czasu, jaki upłynął od uruchomienia pierwszego zegara "atomowego", nie pozwala jeszcze
na upewnienie się co do wszystkich jego zalet, choć wydaje się,
żt~ stanowi on istotnie idealny wzorzec o niesłychanie wielkiej
stałości, określanej na I0- 18 , a przez niektórych autorów publikacji nawet na I0- 24 . Zaznaczyć należy, że jest to dokładność
na razie teoretyczna i jeszcze nie osiągnięta; czynne obecnie
zegary "atomowe" posiadają dokładność rzędu I0- 10 .
Przy omawianiu sprawy "odstępstwa" od wzorca astronomicznego należy wziąć pod uwagę, poza utratą zaufania fizyków
we wzorzec astronomiczny, o czym będzie mowa niżej, również
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fakt odmiennego pojmowania czasu przez astronomów i fizyków. W zagadnieniach astronomicznych, geodezyjnych oraz
w życiu codziennym chodzi o wyznaczanie określonej chwili,
co ustalane jest mniej lub więcej dokładnie przez położenie
Słońca, wskazówki zegara a także kalendarz . W praktyce laboratoryjno-pomiarowej mamy natomiast do czynienia z odstę
pami czasu, ustalanymi np . za pomocą stopera . Te dwa sposoby pojmowania czasu, aczkolwiek ściśle związane ze sobą,
nie prowadzą do identycznych środków . Pomiar odstępów
czasu jest bliższy pomiarom częstotliwości niż pomiarowi
w pierwszym zrozumieniu. To też słuszniej jest nazywać przeznaczone dla fizyków dokładne zegary kwarcowe i "atomowe"
wzorcami częstotliwości. Utrzymują one nie czas, jak to się
zwykle mówi, lecz jednostkę czasu i mogą być "przesunięte
w fazie", posługując się słownictwem zapożyczonym z miernictwa częstotliwości, albo "mają nieustaloną poprawkę" jakby
powiedział astronom. Zegar z "nieustaloną poprawką" wskazuje
dla astronoma czas błędnie, choćby to był zegar "atomowy",
natomiast zegar posiadający "chód własny" czyli utrzymujący
jednostkę czasu różniącą się nieco od wielkości nominalnej,
byle z ustaloną poprawką - jest zegarem wskazującym czas
dokładnie. Dla fizyka znajomość poprawki jest zbędna . Zresztą
fizycy pod słowem poprawka rozumieją zwykle poprawkę
względną, czyli to samo co astronomowie nazywają chodem.
Niewątpliwie na 'tym tle powstała dążność do zarzucenia
astronomicznej rachuby czasu. Sprawa znalazła epilog na
Dziesiątej Ogólnej Konferencji Miar w roku 1954, której
uchwały są obowiązujące we wszystkich dziedzinach metrologii.
Zanim omówimy tę decyzję i jej konsekwencje, należy
dokonać retrospektywnego przeglądu stosowanych dotąd jednostek czasu.
Za miarę czasu ludzkość obrała długość doby słonecznej,
jako okresu wyrażającego następstwo dnia po nocy i regulującego życie na Ziemi. Okres ten był w starożytności różnie
definiowany: jako odstęp czasu między dwoma kolejnymi
kulminacjami Słońca albo między dwoma kolejnymi wschodami
Słońca lub zachodami. Dziś wiemy, że żaden z tych trzech
okresów nie jest stały, a każdy ma inny przebieg zmienności
w ciągu roku. Posługiwano się również wschodami i zachodami
gwiazd (np. Syriusz), identyfikując w ten sposób dobę słoneczną
z dobą gwiazdową; różnica 4 minut między tymi okresami nie
odgrywała oczywiście żadnej roli przy ówczesnych dokładno
ściach. Przy pomocy tych najprostszych obserwa'c ji astronomicznych wzorcowano zegary wodne i słoneczne. Jak wynika z ba-
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dania wykopaliskowych zegarów lub zachowanych ich opisów
dokładność wskazań w tym czasie nierzadko wynosiła godzinę.
Zegary służyły do podziału doby na części. Były to jedne
z pierwszych narzędzi mierniczych. Okres dobowy nie może
być tu jednak uważany za okres wzorcowy: byłoby tak tylko
w tym przypadku, gdyby podziałka tych "zegarów" była wykonana chociaż w przybliżeniu prawidłowo. W rzeczywistości
przy nieznajomości prawa wypływu wody z otworka w dnie
naczynia stanowiącego zegar wodny, jak i przy nieumiejętności
wykonania równomiernej podziałki zegara słonecznego, za
miarę czasu służyły odstępy między poszczególnymi działkami
skali.
.
Egipcjanie byli twórcami używanych w życiu codziennym
jednostek czasu o zmiennej długości. System ten rozpowszechnił
się w okolicach Morza Sródziemnego, wzorowali się na nim
później Arabowie, stosowany był powszechnie w całej Europie
aż do czternastego stulecia. Folegał on na podziale doby na
dwadzieścia cztery godziny, ale godziny nie były sobie równe.
Dzielono oddzielnie dzień na dwanaście godzin dziennych
i oddzielnie noc na dwanaście godzin nocnych. Długość tych
"godzin" zależała od pory roku. Według tych jednostek czasu
wzorcowano zegary słoneczne i wodne.
Z nastaniem zegarów mechanicznych, których początek
przypada na koniec trzynastego i początek czternastego stulecia,
egipska rachuba godzin powoli ustępuje rachubie wzorowanej
na babilońskiej zwanej systemem godzin "równych". Powstały
one z podziału doby na dwadzieścia cztery równe części. Za
dobę uważa się jednak dobę słoneczną prawdziwą, czyli odstęp
czasu między kolejnymi kulminacjami Słońca. Okres ten nie
jest stały: na skutek eliptyczności orbity ziemskiej oraz nachylenia osi obrotu do ekliptyki najdłuższa doba słoneczna jest
o 51 sekund dłuższa od najkrótszej. Stanowi to wahania w dłu
gości doby o 0,03°/o czyli 3.10-4 od średniej długości doby. Jest
to dokładność dość wysoka, w praktyce była już nieosiągalna
przy ówczesnych zegarach mechanicznych, których chód nie
dawał gwarancji większej od 10 minut. Dopiero po wprowadzeniu zegarów wahadłowych (wiek siedemnasty) dokładność
ich osiągnęła dokładność wzorca, tj. około minuty !la dobę.
W końcu osiemnastego stulecia zaczęto wprowadzać do
powszechnego użytku rachubę czasu opartą na tzw. średniej
dobie słonecznej, określonej ruchem Słońca średniego. Słońce
to nie grzeje ani nie świeci, nie reguluje też życia biologicznego
na Ziemi, reguluje natomiast życie społeczne i zegary. !)oba
średnia słoneczna została ściśle nawiązana do okresu obrotu
Ziemi, który uznany został za stały. Jeszcze w roku 1927
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Prof. M. E rn s t ("Astronomia sferyczna" str. 487) pisze: "Badania teoretyczne wskazują, że okres ten odznacza się wielką
stałością, a zmiany, o których z tych badań wnioskować można,
są tak powolne, że dopiero po upływie bardzo długiego czasu
przez obserwacje stwierdzoneby być mogło. Praktycznie więc
bardzo długo okres ten uważać można za niezmienny".
U znana za niezmienną średnia doba słoneczna stała się
podstawą dla ustanowienia nowoczesnej definicji jednostki
miary czasu. Jest nią sekunda, określona jako 1:86400 część
średniej doby słonecznej. Jednostka ta jest w powszechnym
użyciu zarówno w życiu codziennym jak i w nauce. Jest jedną
z podstawowych jednostek każdego układu, między innymi
układu CGS. Do konserwacji sekundy służą użytkowe wzorce
- precyzyjne zegary. Wzorcem pierwotnym pozostaje jednak
wzorzec astronomiczny. Czynność porównania zegara z wzorcem astronomicznym, prawzorcem czasu, nazywamy astronomicznym wyznaczaniem czasu. Zarówno wyznaczanie czasu,
jak i konserwacja czyli przechowywanie go w zegarach oraz
jego dystrybucja (rozprowadzanie m . in. za pośrednictwem
sygnałów radiowych czasu), czynności , których całokształt nosi
nazwę "służby czasu", stanowią . zakres działania licznych
obserwatoriów astronomicznych. Instytucją centralną jest Mię
dzynarodowe Biuro Czasu z siedzibą w najstarszym w Europie,
założonym za panowania Ludwika XIV, obserwatorium w Paryżu. Najdokładniejsze zegary otrzymują w języku potocznym
nazwę "zegarów astronomicznych".
Głęboka wiara w dokładność obserwacji astronomicznych
i zaufanie, jakim nauka i technika obdarzała obliczenia astronomicznie, znajdują wyrat w redakcji definicji sekundy podawanych w literaturze naukowej, w normach i przepisach.
W "Rozporządzeniu Rady Ministrów z l. 7. 1953 r. w sprawie
prawnie oboWiązujących jednostek miar" (Dziennik Ustaw
z 17 . 7. 53 Nr 35, poz. 148) czytamy:
"Sekunda jest 1186400 częścią średniej doby słonecznej
zgodnie z określeniem przyjętym przez Międzynarodową Unię
Astronomiczną''.

Redakcja ta nie odbiega od podawanych w przepisach
zagranicznych. Scisła definicja sekundy brzmi:
"Sekunda jest to ułamek l :86400 części odstępu czasu mię
dzy dwiema kolejnymi górnymi kulminacjami punktu sfery
niebieskiej, którego wznoszenie proste, odniesione do średniego
punktu równonocy wiosennej, wynosi
280°40'56" ,37+129 602 768",13t+l",089t2
gdzie t wyrażone jest w stuleciach juliańskich po 36525 dni,
liczone od średniego południa w Greenwich l stycznia 1900 r.".
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Warszawa

MATERIA i ANTYMATERIA
Zagadnienie antymaterii stało się obecnie bardzo modne.
Nic dziwnego, jest to bowiem kluczowe zagadnienie teorii
cząstek elementarnych, która z kolei jest najbardziej chyba
pasjonującym i jednym z najważniejszych działów współcze
snej fizyki. Jest więc zrozumiałe, że każde mniej lub więcej
udane osiągnięcie w tej dziedzinie odbija się triumfalnym echem
nie tylko na łamach pism .fizycznych, ale również w czasopismach popularnych i prasie codziennej.
Tajemnicze słowa "antyproton", "antycząstka" itd. budzą
dreszczyk emocji. Niestety, wielu posługuje się tymi terminami, mając tylko bardzo niejasne pojęcie o ich właściwym
znaczeniu. Wielu przypuszcza nawet, że wszelkie rozważania
na temat antymaterii są nienaukowe.
W niniejszym artykule chciałbym zapoznać Czytelników po
pierwsze z podstawami fizycznymi zagadnienia antymaterii
i najnowszymi odkryciami w tej dziedzinie, po drugie zaś
omówić szereg zagadnień astrofizycznych i kosmologicznych,
jakie powstają w związku z potwierdzeniem hipotezy o całko
witej symetrii materii i antymaterii·
Zacząć trzeba oczywiście od D i rac a . Nazwisko tego znakomitego fizyka angielskiego pozostanie bowem na zawsze powązane z zagadnieniem antymaterii. Blisko trzydzieści lat
temu, w roku 1928, P. A. M. Dirac opracował swą słynną relatywistyczną teorię elektronu. Znalezione przez niego równanie, opisujące zachowanie się elektronu miało jednak nieoczekiwane własności: wynikało z niego, że elektron może się znajdować zarówno w stanie o energii dodatniej, jak i w stanie
o energii ujemnej. Ujemna energia! Łatwo to napisać, ale wyobrazić sobie nie sposób. Elektrony o ujemnej energii miały by
bowiem ujemną masę, pod działaniem siły poruszałyby się
w kierunku przeciwnym do kierunku jej działania(!) itd. Mimo
tych wszystkich fantastycznych, zdawałoby się, własności Dirac
uczynił śmiały krok: przyjął, że elektrony o ujemnej energii
rzeczywiście istnieją. Dlaczego ich jednak nie obserwujemy?
Dirac przyjął, że cała przestrzeń jest po prostu "morzem"
elektronów o ujemnej energii· Wszystkie stany ujemnej energii
są normalnie zajęte przez elektrony, tak że żaden zwykły
elektron nie może przejść do takiego stanu. Jest to znana
w .fizyce tzw. zasada P a u l i e g o, według której w określo
nym stanie energetycznym może się znajdować tylko jedna
cząstka. Zasada ta obowiązuje dla cząstek takich jak elektrony
oraz protony i neutrony. To równomierne tło elektronowe,
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uchodzące

naszej obserwacji jest po prostu prozmą. Możliwy
jest jednak proces następujący: elektron o ujemnej energii
może pochłonąć tyle energii, że energia jego stanie się dodatnia, przejdzie on więc do świata zwykłych elektronów. Przy
tym jednak w "tle" elektronów o ujemnej energii powstanie
jedno niezapełnione miejsce - "dziura". Można wykazać, że
taka "dziura w próżni" będzie się zachowywać jak zwykły
elektron, ale obdarzony dodatnim ładunkiem elektrycznym.
Cały więc proces pochłonięcia kwantu energii będzie wyglądać
następująco: w miejscu pochłoniętej porcji energii zaobserwujemy ·powstanie dwóch elektronów: zwykłego ujemnego oraz
dodatniego - "dziury w próżni".
W normalnych warunkach jednak cząstki dążą do zajęcia
możliwie najniższych stanów energetycznych. Istnienie niezapełnionego miejsca wśród stanów ujemnej energii może trwać
niedługo: bardzo szybko bowiem jakiś elektron zajmie to miejsce, wysyłając nadmiar energii w postaci kwantu promieniowania. Zjawisko to zaobserwujemy jako zniknięcie dwóch
elektronów: zwykłego, ujemnego (który przeszedł do stanu
ujemnej energii i nie może być obserwowany), oraz dodatniego
("dziury", która została zapełniona przez elektron). W miejsce
tej pary elektronów pojawi się kwant promieniowania· Oba
opisane procesy otrzymały nazwy: tworzenia par elektronowych oraz anihilacji par elektronowych.
Wszystkie opisane przez Diraca własności elektronów o ujemnej energii wydawały się tak fantastyczne, że niewielu chciało
w nie uwierzyć. Próby stworzenia teorii bez ujemnych stanów
energetycznych były jednak nieudane. Teoria Diraca święciła
wielki triumf w cztery lata później. W 1932 r. fizyk amerykański A n d er s o n odkrył elektron dodatni. Własności tego
elektronu, nazwanego pozytonem, były właśnie takie, jak to
przewidywał Dirac. Pozyton spotkawszy się z elektronem ujemnym zwanym negatonem, anihilował się dając promieniowanie.
Dzięki temu właśnie nazwano go antycząstką elektronu albo
antyelektronem.
W dalszym rozwoju teorii cząstek elementarnych okazało
się, że cząstki wchodzące w skład jąder atomowych tzn. protony i neutrony dadzą się opisać przez równanie podobne do
równania Diraca dla elektronów. Powinny więc istnieć odpowiednie antycząstki : antyproton i antyneutron. Zrozumiano
dalej, że pojęcia negatony = cząstki, pozytony = antycząstki
są zupełnie umowne. Równie dobrze można by nazwać pozyton
cząstką, a negaton uważać za "dziurę" w tle pozytonów. Warto
dodać, że teorię "dziur" Diraca uważamy dziś tylko za jedno
z możliwych modelowych przedstawień zagadnienia cząstek
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i antycząstek. Dzisiejsza teoria natomiast jest dużo głębsza
i lepiej opmcowana. Ustaliło się pojęcie zupełnej symetrii
wszystkich praw przyrody względem obu znaków ładunku
elektrycznego. Wszystkie równania opisujące cząstki są speł
nione również przez antycząstki. Antycząstki cząstek nałado
wanych mają przeciwny niż one ładunek elektryczny, natomiast antycząstki cząstek neutralnych mają tylko przeciwny
znak momentu magnetycznego. Najważniejszą cechą antyczą
stek jest to, że przy spotkaniu się z cząstkami anihilują się
dając promieniowanie. W otaczającym nas świecie antycząstki
nie są trwałe, świat nasz zawiera bowiem duż e ilości materii.
W próżni jednak, gdzie nie ma materii, ant.) 2 ząstki są tak
samo trwałe jak cząstki.
Hipoteza całkowitej symetrii cząstek i antycząstek wymagała jednak doświadczalnego potwierdzenia. Pierwszym krokiem do tego miało być oczywiście wykrycie antyprotonu
i antyneutronu. Antycząstki te w świecie naszym normalnie
nie występują, trzeba je dopiero wytworzyć, co jest jednak
bardzo trudne. Dla wytworzenia pary: negaton - pozyton potrzebna jest energia zaledwie miliona elektronowoltów; natomiast na wytworzenie pary: proton - antyproton potrzeba już
około 2 miliardów elektronowoltów. Wytworzenie antyprotonu
było więc możliwe dopiero wówczas, gdy mogliśmy przyspieszać cząstki do energii miliardów elektronowoltów.
We wrześniu 1955 r. w akceleratorze amerykańskim w Berkeley, który nadaje protonom energię 6.2 miliardów elektrano ·
woltów, został wytworzony antyproton. We wrześniu 1956 r.
w tym samym laboratorium wytworzono antyneutron. Wła
sności obu antycząstek zgadzały się w zupełności z przewidywaniaro : hipoteza całkowitej symetrii cząstek i antycząstek
została potwierdzona.
Z chwilą odkrycia antyprotonu i antyneutronu potwierdzone zostało istnienie wszystkich cegiełek do budowy antymaterii. Można już teraz mówić o istnieniu antymaterii zupełnie
symetrycznej do zwykłej materii. Może np. istnieć antywodór
składający się z antyprotonu i krążącego wokół niego pozytonu,
antyhel o jądrze złożonym z dwóch antyprotonów i dwóch
antyneutronów itd. Takie antypierwiastki nie mogą występo
wać w obecności materii, ale w pozbawionej materii przestrzeni... Tak, tu właśnie wkraczamy na teren astronomii.
W przestrzeni kosmicznej, gdzie gęstość zwykłej materii jest
znikoma, antymateria może być trwała. Ze względu na zupełną symetrię (w stosunku do pustej przestrzeni) materii i antymaterii można nawet przypuszczać, że we Wszechświecie
istnieją jednakowe ilości obu postaci materii. Mogą istnieć
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całe galaktyki złożone z antymaterii, antymateria
może także występować w przestrzeniach międzygwiezdnych
i międzygalaktycznych.
Jeżeli jednak ograniczymy się do metod stosowanych obec-

gwiazdy i

nie w astronomii optycznej, to nie wykryjemy nigdy istnienia
takich światów zbudowanych z antymaterii. Ze względu na
symetrię obu postaci materii światło wysyłane przez antygwiazdy czy antygalaktyki nie różni się niczym od światła
gwiazd i galaktyk zbudowanych ze zwykłej materii. O istnieniu antymaterii można wnosić jedynie na podstawie obserwacji
najbardziej charakterystycznego dla niej procesu : procesu
anihilacji.
Przypuśćmy, że materia międzygwiazdowa składa się symetrycznie z obu postaci materii. Wiemy, że gęstość materii
międzygwiazdowej jest bardzo mała, toteż zderzenia atomów
antymaterii z atomami materii zachodzą tam dość rzadko. Jeżeli jednak takie zderzenie nastąpi, wydziela się w postaci
promieniowania olbrzymia energia anihilacji (np. przy anihilacji helu wydziela się około 8 miliardów elektronowoltów).
Podobny proces może zachodzić przy zderzeniu się niejednakowych jąder obu rodzajów materii. Jeżeli np. antywodór
zderzy się z helem, to nastąpi anihilacja antyprotonu i protonu
a wydzielająca się energia anihilacji zostanie przekazana
pozostałym cząstkom jądra helu, które zostaną wyrzucone
z olbrzymimi prędkościami. Tak więc występowanie antymaterii w przestrzeni międzygwiezdnej czy międzygalaktycznej
prowadziłoby do produkcji wysokoenergetycznych cząstek :
protonów i neutronów (lub odpowiednich antycząstek).
W 1944 r. fizyk szwedzki O. Kle i n wysunął hipotezę, według której anihilacja grudek obu rodzajów materii, zachodząca w przestrzeni kosmicznej, jest źródłem promieniowania
kosmicznego. Jak wiadomo, to tajemnicze promieniowanie,
składające się z cząstek olbrzymiej energii (głównie protonów)
przybywa do nas bezustannie ze wszystkich stron Wszechświata. Wpadając w atmosferę ziemską cząstki te wywołują
szereg procesów jądrowych i powodują powstanie całej kaskady różnych cząsteczek, która dolatuje do powierzchni Ziemi.
W jaki sposób cząstki te mogą nabywać tak olbrzymie energie,
jest do dziś sprawą niewyjaśnioną.
Gdybyśmy chcieli wytłumaczy[: energie promieni kosmicznych na gruncie anihilacyjnej hipotezy Kleina, to należałoby
przypuścić, że w przestrzeni zachodzi anihilacja dużych grudek obu rodzajów materii. Największa bowiem energia, jaka
może powstać z anihilacji pojedynczego atomu wynosi w przypadku najcięższych pierwiastków około 500 miliardów (5 X l0 11 )
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elektronowoltów, tymczasem w promieniowaniu kosmicznym
obserwujemy cząstki nawet o energii lOL 7 eV(!) Wiadomo jednak, że materia przestrzeni kosmicznej jest dość rozdrobniona
i składa się w przeważającej części z pierwiastków lekkich:
wodoru i helu.
Można by przyjąć hipotezę mieszaną: w procesach anihilacji wytwarzane są cząstki o dość dużej energii ; następnie
w wyniku innych procesów energia cząstek zwiększa się.
Znamy obecnie kilka możliwych mechanizmów przyspieszania
cząstek w przestrzeni kosmicznej; jednym z nich może być
proces zderzania się cząstek z wędrującymi polami magnetycznymi· w Galaktyce (mechanizm F er m i e g o). Hipoteza Kleina,
choć ciekawa, pozostaje jednak tylko jedną z równorzędnych
hipotez tłumaczących powstawanie promieniowania kosmicznego.
W ubiegłym roku F. H o y l e i G. R. B u r b i d g e wysunęli inną niezwykle ciekawą hipotezę odnośnie antymaterii we
Wszechświecie. Autorzy ci oceniają ilość antymaterii w naszej
Galaktyce wychodząc z danych obserwacyjnych dotyczących
ruchów gazu międzygwiazdowego.
Przypuśćmy, że w przestrzeni międzygwiazdowej zachodzi
stale proces anihilacji. Wśród produktów anihilacji występują
również elektrony, które według autorów zabierają około lO 9~
energii anihilacji. Elektrony te tracą swą energię (dość powoli)
na jonizację i promieniowanie elektromagnetyczne. Energia
elektronów, magazynowana w przestrzeni międzygwiazdowej
nie może przekraczać 10 11 ergów/cm 3 , gdyż w przeciwnym
wypadku, wskutek oddziaływania pola magnetycznego z gazem
międzygwiazdowym, obłoki tego gazu posiadałyby prędkości
o wiele wyższe od obserwowanych. Znając tę wartość, średni
czas życia · elektronów w przestrzeni międzygwiazdowej oraz
prawdopodobieństwo anihilacji .można oszacować g~stość antymaterii. Hoyle i Burbidge oceniają tą gęstość na 10·7 atomów
na cma. Dla porównania: gęstość materii międzygwiazdowej
wynosi około l atom/cm 3 . Materia międzygwiazdowa naszej
Galaktyki składa się więc głównie ze zwykłej materii.
Jeżeli jednak przyjmiemy, że rozważania Hoyla i Burbidga
są słuszne, to musimy wyłtumaczyć w jaki sposób antymateria
przenika do naszej Galaktyki. Wiek Galaktyki bowiem jest tak
wielki w porównaniu z czasem życia atomu antymaterii w przestrzeni międzygwiazdowej, że wszystkie atomy antymaterii,
które mogły powstać w okresie tworzenia się Galaktyki, dawno
już uległy by anihilacji. Jeżeli więc anihilacja zachodzi i dziś
to musimy znaleźć źródło stałego dopływu, obliczają jednak,
że dla zachowania stałej gęstości antymaterii w Galaktyce
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wytwarzania antymaterii musi wynosić l atom na
1022 cm 3 na sekundę.
Hoyle i Burbidge przyjmują następnie, że powstające podczas anihilacji elektrony, poruszając się w polach magnetycznych Galaktyki, wysyłają promieniowanie elektromagnetyczne,
które dochodzi do Ziemi w postaci promieniowania radiowego .
Znając energię elektronów i natężenie pola magnetycznego,
można obliczyć intensywność wysyłanego promieniowania. Wyniki obliczeń są zadziwiająco zgodne z wartościami otrzymanymi z doświadczenia. Tak np. obserwowane natężenie promieniowania radiowego mgławicy Krab wynosi 7 X l 032 erg/sek
natomiast obliczenia dają wynik 10 33 ergów/sek. A przecież
w obliczeniach wykorzystywano tylko jedną wartość związaną
z hipotezą anihilacyjną, mianowicie szybkość anihilacji. Dalej:
przyjmując tę samą wartość szybkości anihilacji, można obliczyć intensywność promieniowania radiowego niektórych źró
deł pozagalaktycznych; autorzy czynią to dla galaktyki M 87
oraz radioźródła w gwiazdozbiorze Łabędzia. I znów wyniki
są, podobnie jak poprzednio, zadziwiająco zgodne z doświad-.
czeniem. Jest to fakt znamienny: jedyną "niepewną" wartością w obliczeniach jest szybkość anihilacji. Wartość tej szybkości została otrzymana, jak widzieliśmy, na podstawie obserwowanych własności gazu międzygwiazdowego. Kiedy uży
wamy tej wartości do wyliczenia intensywności promieniowania radiowego innych galaktyk dostajemy zadziwiającą zgodność z doświadczeniem(!). Hipoteza Hoyla i Burbidga jest więc
chyba czymś więcej niż zwykłą spekulacją.
Można jeszcze zastanowić się, dlaczego tylko niektóre galaktyki są silnymi źródłami promieniowania mdiowego. Hoyle
i Burbidge sądzą, że źródła te są to po prostu galaktyki zderzające się z antygalaktykami czy choćby chmurami antymaterii.
Przy zderzaniu się galaktyki takie przenikają się nawzajem
i anihilacja zachodzi z większą niż zwykle szybkością. Taki
jest między innymi mechanizm powstawania promieniowania
radiowego silnego radioźródła w gwiazdozbiorze Łabędzie (natężenie promieniowania 10 44 ergów/sek).
Hoyle i Burbidge przeprowadzają jeszcze inne przeliczenia
związane między innymi z teorią rozszerzającego się Wszechświata. I tu wychodząc z otrzymanej szybkości anihilacji uzyskują zgodność z innymi danymi. Nie będę już jednak nużył
Czytelnika przytaczaniem dalszych wywodów.
Omawiane wyniki wywodów astronomów amerykańskich
świadczą o tym, że hipoteza istnienia antymaterii we Wszechświecie przestała już być czczą spekulacją. Zakładając istnienie drobnych ilości antymaterii w przestrzeni międzygwiazdo-
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wej, możemy uzyskać wytłumaczenie wielu obserwowanych
zjawisk: promieniowania radiowego i promieniowania kosmicznego. Tak więc wydaje się, że hipoteza istnienia antymaterii
zrodzona w laboratorium fizycznym, znajduje potwierdzenie
w wielkim laboratorium Natury.
KRONIKA
Kometa Rijvesa 1957 b

W dniu 17. III. 1957 astronom estoński z obserwatodum Tartu Rijves
na pograniczu gwiazdozbiorów Lwa i Raka nową kometę jako
słaby obiekt mgławicowy o jasności 10'!'.
Wspó łrzędne .,odkrywcze''
komety były a. = 9h23'!'3, c = + 18001',
u dobowy ruch f:, a. = - 3m,3, f:, b = - 16'.

odkrył

A. M.
Międzynarodowy

Rok Geofizyczny
W połowie listopada ub. roku opuściła Anglię ekspedycja badawcza
udająca &ię na Antarktydę do bazy Halley Bay. W skł<~:l ekspedycji
wchodzi 5 meteorologów, 3 fizyków jonosfe,r y, 2 radioastronomów oraz
fizyk-specjalista od zórz polarnych. Ciekawy jest astronomiczny program
ekspedycji. Radioastronomowie będą badać dyfrakcję w atmosferze promieniuwania railiowego silnego źródla w Centaurze oraz jonizację górnych warstw atmosfery wywoływaną przez meteoryty fjbadania radarowe). Z przyrządów meteorologicznych na uwagę zasługuje precyzyjny
radarowy przyrząd do badania wiatrów. Nadajnik radarowy wraz z refkkto:ern jest unoszony przez balon na wysokość do 3:J kilometrów.
UrządzC!l1ie jest sterowane przez operatora z ziemi.
l listopada ub. roku samolot amerykański wylądował na biegunie
południowym, gdzie zostanie zorganizowana baza badawcza. Załoga samolotu była pierwszymi ludźmi stającymi na biegunie od czasu pamięt
nej tragicznej wyprawy S c o t t a (1912, r.). Materiał i przyrządy do
budowy stacji badawczej będą dostarczone przy pomocy samolotów.
Warunki lądowania na twardym, ubitym śniegu są dobre.
Amerykanie budują specjalne balony "Skyhook", które będą unosić
się nad oceanem z gotowymi do startu rakietami. Gdy zostanie zaobserwowany rozbłysk słoneczny, rakieta zostanie wystrzelona przy pomocy
s ygnału radiowego z Ziemi i w ciągu 105 sekund osiągnie wysokość
około 110 kilometrów, gdzie mierzyć będzie natężenie promieniowania X
i ultrafioletowego pochodzącego z rozbłysku.
Wraz ze zbliżaniem się terminu rozpoczęcia MRG w wielu krajach
zyskują na sile badania i próby rakietowe. W USA wypróbowuje się
różne rakiety, z których zos1 a nie wybrany skład niosący sztuczny księ
życ . W paźdz1erniku wystrzelo.no rakietę czterostopniową, która uzyskała wysokość 330 km (maksymalna szybkość ponad 11 000 km/godz.).
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Anglicy wypróbowują swoje jednostopniowe rakiety "Skylark'· na pustyni Australijskiej. Osiągają one wysokość około 150 km. Japończycy
wystrzeliwują obecnie próbne rakiety jednostopniowe (około 50 km wy-sokości) "Kappa", zaś w najbliższym czasie wypróbują swoje rakiety
dwu- i trzystopniowe o zasięgu do 120 km. Rakiety używane będą do
badania górnych warstw atmosfery.
A. W.
Spadek metorytu na okręt
W dniu 29 stycznia 1957 r. na płynący po Oceanie Indyjskim radziecki
statek "Izmaił" spadł niewielki meteoryt. W momencie spadku meteoryt
udenył w maszt, uszkadzając go. Meteoryt został odnaleziony na pokładzie i zostanie przekazany Sekcji Meteorytyki Akademii Nauk ZSRR,
gdzie zostanie poddany badaniom. Jest to pierwszy tego rodzaju wypadek
na świecie.
A. M.

Efekt Einsteina
W 1915 roku. A. E i n s t e i n wykazał na podstawie ogólnej teorii
względności, że promienie świetlne, przechodząc w pobliżu wielkich
mas - np. Słońca - powinny się zakrzywiać. W szczególności promienie
światła gwiazd, na tle których w danej chwili znajduje się Słońce,
powinny się zakrzywiać tak, że gwiazdy będą się nam wydawać pozornie nieco przesunięte ze swych właściwych pozycji. Jeżeli to przesunięcie wyrazimy w sekundach łuku , to zależność tego przesunięcia od
kątowej odległości gwiazd od środka Słońca wygląda następująco:
.(\ r
1".75 (wielkość 1".75 oznaczymy przez A).
Z a leżność ta dawała możliwości doświadczalnego sprawdzenia wywodów teorii względności, toteż wielokrotnie staran::> się ją potwierdzić.
Metod::t obserwacji jest następująca: podczas całkowitego zaćmienia
Słońca fotografuje się specjalnym długoogniskowym astrografem okolicę
Słońca. Następnie za pół roku, gdy Słońce znajduje się już zupełnie
w innej okolicy nieba, powtarza się zdjęcie. Porównując położenia gwiazd
na olou zdJęciac11 można otrzymać potwierdzenie lub zaprzeczenie wspomnianej zależności. Praktyczne wykonanie tej obserwacji nastręcza
Jeanak niesłychane trudności: gdy robimy zdjęcie podczas zaćmienia
temperatura jest inna niż w nocy, wskutek czego zmienia się skala
zdjęcia. A przecież mierzone przesunięcia są rzędu sekund łuku. Jeśli
chcemy uzyskać dokładność skali zdjęcia 0".05, to przy ogniskowej lunety wynoszącej 5 metrów musimy znać odległość kliszy od obiektywu
z dokładnością do 25 mikronów(!).
Ostatnio A. A. M i c h aj ł o w poddał krytycznej analizie wyniki
wszystkich dotychczasowych obserwacji efektu Einsteina. Okazało się,
że do wielu wyników trzeba wprowadzić niezbędne poprawki wywołane
właśnie niedokładną znajomością skali zdjęcia. Wszystkie wyniki zostały w ten sposób jednolicie opracowane. Oto ich zestawienie:
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Data

29.
21.
9.
19.
20.
25.

zaćmienia

V
IX
V
VI

1919
1922
1929
1936
V 1947
II 1952

A

2".07
l .83
l .96
2 .70
2 .20

l .45
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Obserwator

D y s o n, W o o 11 e y
Campbell, Trumpler
F re u ri d l i c h i wsp.
Michajłow

Van Biesbroeck
Van Biesbroeck

Wyniki otrzymane przez poszczególnych obserwatorów rozruą się
znacznie, co świadczy o trudnościach obserwacji i opracowania.
Na podstawie powyższego zestawienia można jednak powiedzieć, co
następuje: l) przesunięcie przewidywane przez teorię względności niewątpliwie istnieje, 2) jeżeli zależność tego przesunięcia od odległości
(kątowej) gwiazdy od Słońca wyrażać w postaci 6 r = A/r, to otrzymana z obserwacji wartość A jest nieco większa od p1·zewidywanej
przez teorię wartości A= 1".75, 3) mała liczba i dokładność obserwacji
sprawia, że nie można zdecydować, czy podana przez teorię postać prawa
jest słuszna.
(Wg "Astronomiczeskij Zurnał" XXXIII, 912, 1956)
A . W.
Rozbłysk gwiazdy UV Ceti
Prof. S. P l ak i d i s, dyrektor ateńskiego Obserwatorium Astronomicznego zakomunikował, że Demetrius P. E l i a s zaobserwował nagły
wzrost jasności gwiazdy UV Ceti.
O godz. 23"45'!'4 UT w dniu 17. IX. 1956 gwiazda miała jasność
12'!'2. W 10 sekund później jasność jej wzrosła do 10•~13, aby w 5.1 minut później powrócić do jasności początkowej 12"'2.
A. M.
Dwutlenek węgla w atmosferze Marsa
dość

Badania widmowe atmosfery Marsa, przeprowadzane w roku 1947
przez astronoma amerykal'lskiego G. Ku i per a, doprowadziły do wykrycia w niej dość znacznych ilości dwutlenku węgla. Według przybliżonych ocen Kuipera objętościowa zawartość C0 2 w atmosferze
Marsa wynosiła około 0.25%. Objętościowa zawartość C0 2 w atmosferze Ziemi wynosi tylko 0.0~2%, a więc prawie osiem razy mniej. W roku
1055 J. G ran d j e a n i R. M. G o o d y poddali wyniki obserwacji
Kuipera powtórnej analizie. Uwzględniając szereg pomijanych przedtem efektów autorzy ci doszli do wniosku, że zawartość objętościowa
CO t w atmosferze Marsa wynosi aż 2.1% (przy założeniu, że ciśnienie
atmosferyczne wynosi 87 milibarów), czyli ponad 65 razy więcej niż
~wartość objętościowa co2 w naszej atmosferze. co2 jest więc drugJm, po azocie, składnikiem atmosfery Marsa.
A. W.
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Niewidoczne olbrzymy gwiezdne

H. B o n d i, T. G o l d i F. H o y l e wysunęli interesujący argument
za istnieniem we wszechświecie niewidocznych gwiazd - czarnych
olbrzymów. Autorzy wyliczali natężenie promieniowania podczerwonego
gazowej składowej Galaktyki. Przy założeniu, że temperatura w obło
kach niezjonizowanego wodoru (tzw. obłokach H l) wynosi 100°K, a gę
stość wodoru jest rzędu 10 3 /cm 3 (przyjmowane obecnie wartości), autorzy otrzymali, że natężenie promieniowania podczerwonego jest przeszło 100 razy większe niż natężenie widzialnego promieniowania wszystkich gwiazd Galaktyki. Dla wytłumaczenia tego paradoksu trzeba b
było przyjąć, że rzeczywista temperatura obłoków wodorowych jest
znacznie niższa od 100°K. Autorzy wysuwają przypuszczenie, że w Galaktyce istnieją dodatkowe źródła promieniowania podczerwonego w postaci olbrzymów gwiezdnych otoczonych gazowo-pyłowymi atmosferami
nicprzeźroczystymi dla promieniowania widzialnego. Warto dodać, źc
juź niejednokrotnic przedtem wysuwano hipotezę istnienia nicwidocznych gwiazd. Uważano, źe są to gwiazdy wygasłe, znajdujące się na
ostatnim etapie ewolucji gwiezdnej.
(Wg .. Observatory", 1955, 885)
A. W.
Jasność

komet a

aktywność Słońca

S. W. O r ł o w przeanalizował ostatnio obserwacje fotometryczne
komety H a l l e y a wykonane podczas jej pojawlenia się w roku 1909. Do
analizy użyte były obserwacje jądra komety wykonane przez C a mb e l l a i obserwacje jasności integralnej wykonane przez Wir t z a.
W okresie, w którym były przeprowadzane obserwacje, aktywność sło
neczna podlegała dość dużym zmianom: hczby Wolfa wahały się w zakresie od O do 100. Zestawiając przebieg krzywej jasności jądra komety
z krzywą zmian liczb Wolfa, Orłow znalazł dość wyraźną korelację
obu krzywych. Natomiast krzywa zmian jasności integralnej komety
nie wykazywała określonego związku ze zmianami aktywności słonecz
nej. Orłow pisze, że jeżeli zmiany jasności komet są wywoływane korpuskularnym promieniowaniem Słońca, to otrzymane przez niego wyniki dadzą się łatwo wytłumaczyć : wpływ bowiem promieniowania korpuskularnego będzie największy w najgęstszych częściach komety jej jądrze. Wyniki Orłowa odbiegają od wyników innych autorów. Tak
na przykład N. R i c h t c r wykazał ścisły związek zmian integralnej
jasności komety 1925 II ze zmianami aktywności Słońca. Według niego
słoneczne promieniowanie korpuskularne wyrywa z jądra komety czą
steczki gazu, co powoduje zmiany powierzchni odbijającej światło sło
neczne i w wyniku daje zmiany jasności kome•1y. Również M. B e y er,
znany badacz komet, znalazł dość wyraźny związek integralnej jasności
komet z aktywnością słoneczną; natomiast zmiany jasności jąder komet
były według jego obserwacji dość nieregularne.
A. W.

Astrograf Koła Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Miłośników
Astronomii o średnicy obiektywów: 130 mm i 80 mm

Zegary elektryczne typu Shortta w Obserwatorium Astronomicznym Uniwersytetu Poznańskiego:
Zegar wtórny odbierający impulsy z zegara
Zegar główny z wahadłem swobodnym, nadagłównego, umieszczony w pracowni obserwający
sekundowe impulsy elektryczne, umietorium
szczony w piwnicy obserwatorium

Zdj<;cie komety Arenda-Rolanda (odbitka z kliszy i powiększenie), wykonane w nocv z 30 kwietnia na l maia
r. b. przez Leona Wolfeila przy pomocy astrografu Ludowego Obserwatorium Astronomicznego w Oliwie (śred
nica obiektywu - 130 mm, czas naświetlenia 50 minut).
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gęstości atmosfery Księżyca
z badaniem bardzo rozrzedzonej atmosfery Księ
życa sprawiają, że oceny gęstości tej atmosfery otrzymane za pomocą
różnych metod są bardzo rozbieime (patrz artykuł: Atmosfera Księżyca,
,.Urania·' nr 2, 1957). Ostatnio B. Elsmore i G.R. Whitfield
oszacowali gęstość atmosfery Księżyca na drodze radioastronomicznej.
Ocena ta oparta jest na wynikach obserwacji zakryda przez. Księżyc
radioźródła w
gwiazdozbiorze Bliźniąt. Zakrycie było obserwowane
w Cambridge w dniu 26. IV. 1955 r. Radioźródło to zostało zidentyfikowane z mgławicą IC 443 i posiada rozmiary kątowe 50'. Obserwacje
zakrycia przeprowadzano w długościach fal 3,7 i 7,9 mett"a. Krzywa
obserwacji na fali 3,7 metra ma w pobliżu maksymalnej fazy nieregularny przebieg. Autorzy uważają, że nieregularność można najlepiej
wytłumaczyć tym, że w omawianym momencie zachodni brzeg Księżyca
odsłonił jasne włókno mgławicy blisko gwiazdy 11 Gem. Dyfrakcja fal
radiowych na brzegu tarczy· Księżyca oraz refrakcja w jego atmosferze
powodują oczywiście opóźnienie tego odsłonięcia w stosunku do odsło
nięcia "optycznego". Efekt dyfrakcji (dla fal 3,7 m) może wywołać
opóźnienie około l min. Tymczasem obserwowane opóźnienie wynosiło
około 4 minut. Znając stąd wielkość refrakcji i zakładając, że stopień
jonizacji atmosfery Księżyca (na jego stronie zwróconej do Słońca) jest
taki sam jak w warstwie F atmosfery ziemskiej autorzy otrzymali, że
gęstość atmosfery Księżyca jest 10 12 razy mniejsza niż gęstość atmosfery
ziemskiej na poziomie morza.

Nowa ocena

Trudności związane

(Wg "Nature··, 1955, 4479)

A. W.

Wewnętrzna budowa Marsa
W oparciu o teorię wewnętrznej budowy planet R a d o t\ x - D arw i n a przyjęto dwie teorie dotyczące wewnętrznej budowy Mars ":l:
l) Zakładającą istnienie małego żelazo-niklowego jądra o średnicy
około 1400 km, przy czym istniałyby między powierzchnią Marsa a tym
jądrem warstwy pośrednie analogiczne do tych jakie istnieją wewnątrz
Ziemi.
2) Zakładającą brak jądra i istnienie tylko stosunkowo cienkiej
warstwy powierzchniowej okrywającej leżące pod nią mniej więcej jeddnorodne wnętrze planety.
Jako pewną ilustrację podać można dane wyjściowe, o jakie oparto
się w rozważaniach:
Masa Marsa 643. 10' 4 g
0.1076 masy ziemskiej
Srednica 6770 . lOs cm = 0.5313 średnicy ziemskiej
Sredni ciężar właściwy 3.958 gcm- 3 = 0.7175 c. wł. ziemstkiego
Siła ciążenia 0.3 s. c. ziemskiej.
Analizę przeprowadzono w znacznej mierze na drodze porównania
z warunkami, panującymi wewnątrz Ziemi, przy czym ważnym etapem
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było obliczenie teoretycznego dynamicznego spłaszczenia Marsa. Otrzymano początkowo, iż wartość tego spłaszczenia musi się zawierać w granicach od 1/438 do 1/ 175. S t r u v e na podstawie ruchu węzłów orbity
Fobosa otrzymał ostatecznie na wartość dynamicznego spłaszczenia
Marsa 1/ 192. Na obserwowaną bezpośrednio wartość spłaszczenia Marsa
przyjmuje się obecnie 1/77. Do chwili obecnej nie wyjaśniono jeszcze
przyczyny istnlienia tak wielkiej różnicy między teoretycznym dynamicznym a obserwowanym spłaszczeniem planety.
Jako jeden z wniosków z teorii wewnętrznej budowy Marsa wynika
możliwość istnienia wewnątrz jego skorupy pewnych naprężeń mogłyby zatem zachodzić tam trzęsienia powierzchni.
Ogólnie mówiąc sprawę wewnętrznej budowy Marsa należy uważać
w chwili obecnej za całkowicie jeszcze otwartą.
A. M.
Wpływ

aktywności

Słońca

na

skorupę

Ziemi

M. S. E i g e n s o n z Uniwersytetu we Lwowie podaje ciekawe rozdo wpływu aktywności Słońca na zjawiska zachodzące
w skorupie Ziemi. Jako przykład autor podaje ruchy epeirogeniczne (są
to powolne, długotrwałe pionowe ruchy skorupy ziemskiej). Ruchy te
są mało zbadane, stwierdzono jednak w niektórych przypadkach ich
periodyczność. Przyczyną tych ruchów są, według autora, zmiany spła
szczenia i przemieszczenia wewnątrz Ziemi wywolane przez zmiany
szybkości obrotu Ziemi dokoła osi. Nierównomierności obrotu Ziemi
są uzależnione od zmian ogólnej cyrkulacji
atmosfery Ziemi, które
z kolei są wywołane przez zmiany aktywności słonecznej. Tak, zdaniem
autora, aktywność słoneczna może za pośrednictwem atmosfery Ziemi
wpływać na procesy w jej wnętrzu. Przyjmując hipotezę autora łatwo •
jest również wytłumaczyć związki działalności sejsmicznej i wulkanicznej z burzami magnetycznymi i wiekowymi zmianami pola magnetycznego Ziemi.
A. W.

ważania odnośnie

Położenie

R. S. R i c h ar d s o n

bieguna Wenus

wyniki fotograficznych obserwacji
Wenus wykonywanych przy pomocy 2,5 metrowego teleskopu na Mt Wilson w okresie XII. 1954 - III. 1955. Srednica tarczy planety na nega.
tywach wynosiła od 6 do 14 mm. Fotografie wykorzystano do wyznaczenia położenia bieguna Wenus metodą podaną przez G. Ku i p c r a
(por. "Urania" 1955, nr 11). Przy założeniu, .że kierunki obserwowanych
na powierzchni Wenus ciemnych pasm są zgodne z kierunkami równoleżników planety, Richardsan otrzymał nową wartość współrzędnych
bieguna Wenus: u = 20h44m, l) = t 64°, nachylenie równika do orbity 14°. Wartości te różnią się bardzo od wyników Kuipera (u= 3h32m,
l) = + 81 °, nachylenie równika do orbity 32"). Różnice pochodzą prawdopodobnie stąd, że ciemne pasy nie są równoległe do równika. Do wyznaczenia położenia bieguna Wenus trzeba używać długich wieloletnich serii
opublikował
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obserwacji, wte<ly bowiem można przypuszczać, że kierunki ciemnych
pasów uśrednią się wokół równoległych do równika.
A. W.
Fale radiowe z komet
Jak wykazały pewne rozważania astronomiczne komety wysyłają
fale radiowe. W wypadku dużej komety i dużego jej zbliżenia do Słońca
i Ziemi (na odległość rzędu l j.a.) fale te byłyby wystarczająco silne
aby je można było odebrać przy pomocy największych zwierciadłowych
radioteleskopów na Ziemi.
A. M.

Resztki meteorów w głębinowym szlamie morskim
od czasu ekspedycji oceanograficznej statku C h a l l e n g er a,
która w latach 1872 do 1876 przemierzyła 3 wielkie oceany, wiadomo,
że głębinowy szlam zawiera drobne kuleczki dające się wyłowić przy
pomocy magnesu. 80 lat temu stwierdzono, że kuleczki te o średnicy do
kilku dziesiątych milimetra zawierają nikiel, zarówno wolny, jak i w rozmaitych połączeniach chemicznych. Od chwili stwierdzenia tego przez
S>ir Johna M u r r a y a i A. D. Re n ar d a nie wiele nowego dodano
do poznania odkrytych w mule morskim kropelek niklu, aż do czasu
ekspedycji "Albatrosa". Rozpoczęta 4 lipca 1947 r. szwedzka wyprawa
trwająca 15 miesięcy dała bogatsze materiały dla dalszych badań. Podczas tej wyprawy poświęconej pracom oceanograficznym, użyto specjalnej sondy do pobierania próbek z dna morza nazwanej ,.rurą Kullenberga". Z pomocą tej sondy udało się wydobyć na światło dzienne nowe
dane dotyczące historii Ziemi, leżące dosłownie w pokładach dna morza.
• Na Pacyfiku warstwa mułu odkładanego przez tysiąclecie ma mniej
więcej grubość 0,3 do 0,5 mm. Przy długości rury sondy 15 m pozwalała ona na pobieranie warstw ,.grubości" około 40 milionów lat. Do
ustalenia skali czasowej warstw posłużyło badanie zawartości pierwiastków promieniotwórczych najmłodszych pokładów całej wydobytej
warstwy. Kiedy proces odkładania się szlamu głębinowego miał swój
początek, nie udało się jeszcze bezspornie ustalić warstwa mułu grubości około 200 m (a na taką miąższość przeważnie się natrafia) odpo-.
wlada okresowi pół miliarda lat. Przy badaniach tych natrafia się na
dnie morza na powierzchnie uformowane z lawy wulkanicznej mogące
pokrywać warstwy mułu leżące ewentualnie pod nimi, jak też możliwe
jest przemieszanie się, na skutek ruchów tektonicznych, warstw szlamu
z warstwami stałego podłoża. Można więc oczekiwać, iż możliwe jest
odkrycie jeszcze grubszych warstw szlamu położonych nawet pod tym
co obecnie bierzemy za "stałe" dno morza. W każdym razie nie ma jeszcze dokładnej odpowiedzi na pytanie, dlaczego te warstwy mułu odkła
dały się tylko w tak stosunkowo niedługim okresie czasu jak ostatnie
pół miliarda lat. Niemniej ten okres czasu sięga do epoki kambryjskiej.
Zanim przejdziemy do omówienia następnych badań, warto krótko wyJuż
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jaśnić jak zmierzono wspomnianą grubość 200 m warstwy szlamu. Prof.
W. W c i b u l l ze znanych zakładów Boforsa zastosował sądowanie
echowe: na linie stalowej opuszczał w pobliże dna morskiego ładunek
wybuchowy i wywoływał jego eksplozję. Powstałe na skutek detonacji
fale dżwiękowe były odbijane zarówno przez powierzchnię mułu jak
i przez stałe dno. Z różnicy czasów, jaka zachodziła między momentami
tych dwóch odbić, można było określić grubość warstwy osadzonego na
dnie szlamu. Na podstawie całości badań .,Albatrosa" prof. P e t t er ss o n z Hamburga dochodzi do następującego stwierdzenia: zawartość
niklu w szlamie głQbinowym jest wybitnie wyższa niż w osadowych lub
erupcyjnych warstwach lądowych. O ile w szlamie głębinowym zawartość niklu wyraża się liczbą 0.025% (lub 0.032% tlenku niklu) o tyle
w lądowych erupcyjnych i sedymentacyjnych warstwach wyraża się ona
liczbą 0.008%. Na podstawie analizy wyżej wymienionego faktu wysuwa Pettersson wniosek, że nikiel głębinowy nie może być pochodzenia czysto ziemskiego, lecz pochodzi z kosmosu. Forma kuleczkowa-kropelkowa ziarnek niklu wskazuje na to, iż przeszedł on przez stan ciekły,
co także przemawia za jego kosmiczno-meteorowym pochodzeniem. Zawartość niklu w warstwach pochodzących z różnych okresów czasu dość
poważnie się waha. Nikiel ten pochodzi nie tylko z rozpylenia się więk
szych meteorów lub z pary, w którą zamieniły się wpadając w atmosfcrG
ziemską meteory małe, lecz pochodzi on w większej części z mikrometeorytów. Ponieważ w litrze szlamu głębinowego znajduje się 20 do 30
kropelek niklu, na każdy metr kwadratowy powierzchni Ziemi, jak
wykazały obliczenia, spadają rocznie 2 lub 3 kropelki niklu met.eoryt.o~
wego, co daje roczny opad niklu 40 000 ton. Zakładając, że zawartość
niklu w pyle kosmicznym wynosi 2% dawałoby to roczny opad pyłu
kosmicznego 2 000 000 ton. Ponieważ jednak część niklu w mule głębi
nowym jest pochodzenia ziemskiego więc liczbG tę zrudukować trzeba
do l 400 000 ton rocznie. Tymczasem z obserwacji bezpośredniej metcorów W a t s o n podaje, iż roczny opad pyłu wynosi tylko l 800 ton. Tak
duża dysproporcja do dziś dnia nie jest wyjaśniona. Prowadzi ona do
wniosku, że albo błędnie się szacuje ilość ogólnej masy spadających
na Ziemię meteorów, albo też, że nikiel głębinowy jest jednak pochodzenia ziemskiego. Rozstrzygnięcia pytania, czy nikiel głębinowy jest.
pochodzenia kosmicznego, czy ziemskiego, spodziewa się Pettersson ze
zbadania mułu morskiego na zawartość grupy platynowej w szczególności platyny i palladu. Według G o l d s c h m i d t a zawartość tych pierwiastków w skorupie ziemskiej jest 10 000 razy mniejsza niż w meteorach. Dalszych badań należy więc oczekiwać ze zrozumiałym zainteresowaniem. Do badań tych należy wykorzystać najnowsze metody fizyki
atomowej, chemii oraz biologii. Dla umieszczenia "w czasie" pokładów
mułu głębinowego metoda niklowa byłaby bardzo owocną, pozwalając
sięgnąć w przeszłość dalej niż na to pozwalają metody badania rozpadu
pierwiastków radioaktywnych, stosunkowo szybko się zmieniających,
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podczas gdy nikiel zachowuje się w stanie niezmiennym. Z pomocą
"niklu" można stwierdzić z całą pewnością równoczesnosc powstania
odpowiednich warstw osadów głębinowych w różnych miejscach oceanów, przy czym dla astronomów szczególnie interesujący jest fakt, że
w różnych epokach geologicznych osadzanie niklu jest (o czym już
wspominałem) niejednakowe. Swiadczyłoby to, iż w różnych epokach
geologicznych intensywność obstrzału Ziemi przez meteory zmieniała się.
A. M.

Nowy dowód na rozszerzanie się Wszechświata
Obserwacje radioźródła Cygnus A wykonane 15 metrowym radioteleskopem w Naval Research Labaratory (Anacostia, D. C.) przez dr A .
Edwarda L i l l e y'a i Edwarda F . M c C l a i n a dały bardzo ciekawe
wyniki.
Radioźródło Cygnus A zostało zidentyfikowane przez astronomów
brytyjskich i australijskich z dwoma zderzającymi się galaktykami widocznymi w dużych teleskopach. Promieniowanie świetlne i silne promieniowanie radiowe powstaje w wyniku zderzenia się rozległych obło
ków wodorowych wchodzących w skład obu galaktyk.
Obserwacje prowadzone na fali 21 centymetrów (lmia wodoru) wykazały, że długość fali tej linii jest nieco inna niż normalnie, a mianowicie jest przesunięta ku długofalowej czQści widma. Zjawisko to
można wytłumaczyć efektem Dopplera występującym podczas oddalania
siG obserwowanych mgławic.
Analogiczne przesunięcie ku czerwieni zaobserwowano na Mt Falomar dla linii w widzialnej części widma galaktyk Cygnus A.
Zgodnie z teorią rozszerzającego się Wszechświata galaktyki uciekają od nas, przy czym szybkość ich rośnie ze wzrostem odległości. Dla
Cygnusa A, znajdującego się w odległości 100 milionów lat światła, zmierzona prędkość ucieczki wynosi ok. 10 800 mil/sek, zarówno dla świa
tla widzialnego jak i dla fal radiowych.
Zgodność efektu obserwowanego dla światła widzialnego z efektem
występującym u fal radiowych jest interpretowana na korzyść realności
ekspanzji Wszechświata, a przeciwko hipotezom o pewnych zmianach
praw fundamentalnych z odległością.
(Wg "Science News Letter", 14, I. 1956)
L. L.
Czy Pluton jest planetą?
Dr Gerard Ku i per z Yerkes Observatory ogłosił sensacyjne przypuszczenie, że Pluton nie jest planetą, lecz zbiegłym księżycem NE>ptuna.
(Patrz: J. Gadomski- Hipoteza o pochodzeniu Plutona. Urania, XIV, 33).
Hipotezę tę opiera on między innymi na fakcie długiego, bo przeszło
6 dniowego okresu obrotu Plutona dookoła osi.
"Ziemia jest więc jedną z ośmiu, a nie dziewięciu planet", mówi dr
Kuiper. Sądzi on, że nie ma planety bardziej odległej od Słońca niż
Neptun.

•
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Zamiana Plutona z planety na księżyc zmniejsza liczbę planet w naszym systemie słonecznym do 8, a powiększa liczbę znanych księży
ców do 32.
"Jest obecnie jasne, - mówi Kuiper, - że domniemane perturbacje Neptuna i Urana pochodziły z błędów obserwacji". Perturbacje
w ruchach Neptuna i Urana zostały po raz pierwszy wyznaczone przez
astronomów Lowell Observatory i użyte do szukania odległej planety
poza Neptunem.
Gdyby Pluton był planetą, musiałby mieć krótki okres obrotu, jak
wszystkie zewnętrzne planety. Jak wyjaśnia dr Kuiper, powolna rotacja
jest wyraźnym potwierdzeniem, że Pluton należał po-::zątkowo do układu
Neptuna. Planeta znajdująca się na miejscu Plutona powinna posiad a ć
okres obrotu około 1d, gdyż odległość od Słońca jest tak duża, że nie
mogło mieć miejsca hamowanie przez siły przypływowe. Zahamowanie
obrotu mogło być spowodowane w przeszłości tylko przez Neptuna.
Jeżeli Pluton powstał jako planeta w tym samym czasie co Neptun,
powinien mieć orbitę tego samego rodzaju, tj. prawie kołową i w tej
samej płaszczyźnie co i inne planety. Natomiast orbita Plutona ma duże
nachylenie do średniej płaszczyzny, ok. 17°, a także dużą ekscentryczność.
Innym argumentem przemawiającym za tą hipotezą, jest zdaniem
Kuipera masa i średnica Plutona odpowiednio 1/30 i 45% ziemskiej.
Srednica Plutona jest zbyt duża jak na planetoidę. Masa jego jest
w przybliżeniu taka, jak dwóch innych księżyców Neptuna: Trytona
i Nereidy.
Trzecim argumentem wg Kuipera jest znany fakt, że Neptun stracił
w przeszłości ok. 1% swej początkowej masy. Mógł więc wtedy "wypuścić" swe księżyce w przestrzeń . Tryton i Nereida zostały ponownie
odzyskane. Trzeci z nich został bezpowrotn-ie utracony i był to właśnie
Pluton.
(Wg "Science News Letter", 11. II. 1956)
L. L.

PORADNIK OBSERWATORA
Gwiazdy zmienne
Zanim przejdziemy do omówienia metod wyznaczania odległości zenitalnej przypomnimy podstawowe wiadomości o kącie godzinnym i jego
wyznaczaniu. Kąt godzinny gwiazdy jest to kąt dwuścienny między pła
szczyzną południka miejscowego i płaszczyzną przechodzącą przez zenit,
nadir i daną gwiazdę. Liczymy go od południka miejscowego przez zachód, północ i wschód i wyrażamy w godzinach (od Qh do 24h) tak jak
rektascensję . Wobec symetrii względem płaszczyzny południka miejscowego wygodnie jest czasem liczyć kąt godzinny na zachód od połud
nika (od Qh do 12h) i osobno na wschód od południka (od Qh do -12h).
Kąt godzinny danej gwiazdy w momencie obserwacji można
łatwo
wyliczyć korzystając ze związku:

t

U.

gdzie t oznacza kąt godzinny, u.
gwiazdowy w momencie obserwacji.

S,
rektascensję

T

gwiazdy, a s -

czas
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Obliczenie kąta godzinnego gwiazdy wymaga więc znajomości czasu
gwiazdowego w momencie obserwacji. Czas gwiazdowy można wyznaczyć posługując się rocznikiem astronomicznym, w którym podana jest
wartość czasu gwdazdowego o północy ~czasu uniwersalnego) każdego
dnia dla południka Gre€111wich. Zasadę wyliczeń najlepiej zilustruje
przykład:
.
Mamy wyliczyć czas gwiazdowy dla momentu 1956. X. 10d19h15m
(czas środk.-europejski, miejsce obserwacji: Warszawa). Oto schemat
wyliczeń:

l) W roczniku astronomicznym znajdujemy czas gwiazdowy dla momentu 1956. X. lOdQh cz. uniwersalnego, dla południka Greenwich. Odczytany z rocznika czas wynosi lh14m.
2) Warszawa znajduje siG na wschód od Greenwich, przy czym róż·
nica długości geograficznych wynosi ll 124m (w mierze godzinnej). Do
momentu odczytanego z rocznika należy tę wartość dodać a otrzymamy
wówczas czas gwiazdowy w momencie X, lOdQh dla południka Warszawy.
3) Od północy czasu uniwersalnego do momentu obserwacji upły
nęło 18hl5m (moment obserwacji zamieniamy na czas
uniwersalny).
Doba gwiazdowa jest krótsza od doby słonecznej o am56S (w przybliże
niu 4m). Wobec tego każde 6h czasu słonecznego odpowiada 6hlm czasu
gwiazdowego. A więc' 18h15m czasu słonecznego odpowiada 18h18m czasu
gwiazdowego.
Rachunek będzie więc wyglądał następująco:
l h 14m
l h 24m
+18hl8m
20h56ffi

A więc czas gwiazdowy w n;~omencie obserwacji wynosi 20h56m. WyliczePia te tylko pozornie są trudne, przy pewnej wprawie można jE:>
wykonywać w pamięci. Mając już czas gwiazdowy dodajemy do niego
rektascensję gwiazdy i otrzymujemy jej kąt godzinny w żądanym momencie.
Dla dokładnego wyznaczenia odległości zenitalnej gwiazdy w chwili
obserwacji korzystamy ze znanego wzoru astronomii sferycznej:
cos z = sin ((! sin B+ ćos ({) cos B cos t
(2)
We wzorze tym z oznacza odległosć zenitalną gwiazdy w danym
momencie, t - jej kąt godzinny w tym momencie, 6 - jej deklinacjG
& ({) szerokość geograficzną miejsca obserwacji. Wzór ten wydaje się
bardzo skomplikowany, w rzeczywistości jednak można tu zastosować
wiele uproszczeń. Zauważmy, że dla danej gwiazdy i dla danego miejsca
obserwacji wyrażenia sin ({) sin b i cos ({) cos 6 są wielkościami stałymi.
Jeżeli więc w miejsce cos z i cos t wp1owadzimy zmienne y i x, a powyższe stałe oznaczymy przez a i b, to wzór (2) da się zapisać w postaci
y
a + bx. Liniowa postać tego związku nasuwa od razu możliwość
łatwego wykorzystania. Jeżeli mianowicie na jednej osi układu współ
rzędnych odłożymy cos z a na drugiej cos t, to zależność określona wzorem (2) przedstawi się w postaci linii prostej, której położenie i nachylenie będą zależne od stałych a i b. Na tym właśnie oparty jest nomogram Cer a s k i e g o, który można znaleźć w "Poradniku Miłośnika
Astronomii" P. Kulikowskiego.
Na osiach tego nomogramu można odczytać z i t (na osiach odłożone
są cosinusy). Cłicąc na podstawie tego nomogramu znajdować odległość
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zenitalną jakiejś gwiazdy trzeba na nim wykreślić prostą "-'YrazaJącą
zależność (2) dla tej gwiazdy. Prostą taką można wykreślić bez wyliczania stałych a i b. Wiadomo bowiem, że prosta wyznaczona jest przez
dwa punkty. Wystarczy więc znależć odległość zenitalną gwiazdy pod-

czas górnej kulminacji (t
Oh) i dolnej kulminacji (t
12h), nanieść te
punkty na nomogram i połączyć linią prostą. W górnej kulmilnacji odległość zenitalna wynosi z = ± ((()-b), zaś w dolnej kulmin,tcji z = 180°- ((() + b). W ten sposób wykreślamy proste dla gwiazdy zmiennej
i gwiazd porównawczych.
To, co dotychczas mówiliśmy, można krótko streścić w następujący
sposób :
l) Dla każdego momentu obserwacji wyliczamy czas gwiazdowy
(w podany wyżej sposób),
2) mając czas gwiazdowy, wyliczamy kąty godzinne gwiazdy zmiennej
i gwiazd porównawczych, których używaliśmy w danej obserwacji,
3) mając kąty godzinne odczytujemy z nomogramu Ceraskiego odległości zenitalne zmiennej i porównawczych.
Gdy wyliczyliśmy już odległości zenitalne, sięgamy do tablicy ekstynkcji (patrz poprzedni numer Uranii) i wyliczamy, o ile osłabiony został blask poszczególnych gwiazd i wreszcie wyliczamy jasność zmiennej.
Najłatwiej jest tu obliczać tzw. ekstynkcję różnicową. Pomówimy o tym
w następnym numerze "Uranii".
Kto nie ma "Poradnika Miłośnika Astronomii" może sobie sam wykreślić nomogram Oeraskiego. Potrzebne są w tym oelu tylko trygonometryczne tablice cosinusów. Na osi pionowej odkładamy cos z zaś na
osi poziomej cos t (t liczymy od Oh do 12h, czyli od 0° do 180°).
W czerwcu warto obserwować gwiazdy długookresowe, "1. Cyg i R Boo,
których maksima przypadną prawdopodobnie w połowie miesiąca.
Oprócz tego można obserwować omawiane w poprzednich numerach
gwiazdy półregularne i zaćmieniowe.
Efemerydy gwiazd zaćmieniowych na czerwiec 1957 (czas śr. eur.) :
RZ Cas: VI, 5d22hOOm, 7d2h45m, lld21h30m, 13d2hOOm, 17d20h45m,
19d1h30m, 23d20h15m, 25d0h45m, 29d19h45m, VII 1dOh15m,
fl Lyr: VI, 2d19h, 15d17h, 28d15h,
15d1h30m, 16d17h45m,
U Oph: VI, 4d23h45m, 6d16hOOm, 9d22h45m
20d2h15m, 21d18h30m, 25d3hOOm, 26d19h15,;.
Andrzej W1·óbleu:'ski

METEORY
W czerwcu można
radiantów:

obserwować

meteory

promieniujące

z

następu

jących

Nazwa roju
Alfa Cyg
Bootydy
Teta Dra
Eta Dra
Pi CBr
Jota Dra

Współrzędne

rekt.
h m
20 40
13 20
15 56
16 20
15 49
14 40

l

radiantu
dek l.
o

+ 45
+55
+ 58
+ 62
+ 33
+ 57

=
Okres
18.
18.
25.
22.
25.
28.

aktywności

VI. VI. - 28.
VI. VI. VI. -

6. VII.
8. VII.
VI.
5. VII.
4. VII.
l. VII.
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Miłośnik astronomii jeżeli poważnie traktuje obserwacje zjawisk,
zachodzących na sferze niebieskiej powinien zorganizować sobie
choćby najprostszą służbę czasu. Jest to koniecrm.e, gdy dotyczy takich
obserwacji jak zakrycia gwiazd przez Księżyc, momenty kontaktów
przy zaćmieniach Słońca , oznaczania momentów zasłaniania przez cień
Zi€'mi poszczególnych kraterów na powierzchni Księżyca przy jego
zaćmieniach , wreszcie przy badaniu gwia.zd zmiennych krótkookresowych celem określania okresu ich zmienności.

O ile w pierwszych dwóch wypadkach dokładność, do której powindążyć wynosi 1/5 sek., o tyle w pozostałych może być rzędu
kilku sekund. Niekiedy np. przy obserwacji zaćmienia Księżyca zdarza
s ię tak, że granica światła i cienia na jego powierzchni jest tak słabo
zdefiniowana i tak rozmyta, że nawet zblżenie się do podanej wyżej
dokładności nie jest możliwe (przykład zaćmienie Księżyca 19. I. 1954).
Wartość obserwacji jest w takim wypadku niewlielka, n ie z winy jednakże obserwarora.
Ważne jest również możliwie dokładne określenie czasu przelotu
meteoru przy obserwacjach, mających na celu wyznaczenie wysokości
jego przelotu. Obserwacje takie wykonują zwykle dwie osoby. Jeżeli
każda z nich będzie starannie i dokładlnie określać czas dla kJażdego
obiektu, nie będzie żadnych wątpliwości przy ich identyfikacji.
Zastanówmy się teraz, czy przy pomocy prostych z konieczności
środków, którymi dysponuje większość z nas, jest możliwe osiągnięcie
takiej dokładności?
Będzie to niewątpliwie dość trudne, ale przy pewnej wprawie cał
kowicie osiągalne. Oczywiście do redukcji będziemy musieli wprowadzić
poprawki, wynikające z niedoskonalości naszych czasomierzy
używanych na codzień.
Zegar, którym będziemy się posługiwać, powinien być możliwie
najwyższej jakości. Spośród dostępnych nam zegarów najdokładniej
chodzą zegary ścienne z wahadłem o pręcie drewnianym lub rusztowym,
jednakże pólokres wahnięcia wahadeł tych zegarów bywa najczęściej
okresowym ułamkiem sekundy, co bardzo utrudnia póżniejsze obliczenia. Wobec tego będziemy się posługiwali dobrym zegarkiem kieszonkowym, wyposażonym w kotwiczny wychwyt i bimetalowy kompensacyjny balans. Nowoczesne zegarki posiadają przeważnie balans jednorodny, jednak . włos kh jest zrobiony ze stopu, którego własności
w bardzo tylko nieznaczny sposób zmieniają się pod wpływem temperatury. TP.kie zegarki również oczywiście odpowiadają naszym wymaganiom.
Zaden jednak zegarek nie chodzi bezwzględnie dokładnie . Pierwszym błędem dającym się łatwo zredukować jest przyspieszanie względ
nie opóżnianie się zegarka. Drugim błędem tzw. błędem izochronizmu
są różnice chodu, wynikające z niedokładności wykonania poszczególnych elementów zegarka, z pozycji, w jakiej zegarek się znajduje itd.
Przystąpmy teraz
do wyZI11.aczenia obu błędów naszego zegarka.
Ogromna większość zegarków daje 18.000 uderzeń na godzinę, a więc
na sekundę przypada 18.000 : 3.600 = 5 uderzeń. Okoliczność ta jest dla
nas bardzo korzystna, gdyż ułatwia nam określenie ułamków sekundy.
Zegarek badany umieszczamy w pozycji leżącej w określonym
miejscu, w którym pozostanie przez cały czas badania. Około 30 minut
przed odebraniem radiowego sygnału czasu nakręcamy zegarek, przy
czym zwracamy uwagę, czy minutowa wskazówka znajduje się
n i śmy
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dokładnie na kresce podziałki w momencie, gdy sekundnik wskazuje
zerową sekundę. Jeżeli tak nie jest, korygujemy wskazówkę minutową,
gdyż inaczej odczyt . może nasuwać nam później wątpliwości.
Słuchając odbieranego sygnału czasu i jednocześnie tykania zegarka
obserwujemy uważnie wskazówkę sekundową. Stwierdzamy na przykład, że sygnał oznaczający pełną godzinę przypadł na moment, gdy
zegarek wskazywal pełną godzinę, l minutę, 48 sekund, po której
nastąpiły jeszcze dwa tyk:n.ięcia zegarka. Poprawka zegarka wynosi

zatem -

l m 48,4 s. Notujemy to sobie na kartce.
dnia o tejże godzinie przyjmujemy znowu sygnał czasu
w ten sam sposób. Notujemy otrzymaną poprawkę, która dziś WYnosi
- l m 53,6 s. Stwierdzamy, że zegarek przyspieszył nam od wczoraj
o l m 53,6 s - l m 48,4 s = 5,2 sekundy.
Nazajutrz poprawka wynosi 2 m 00,2 s. Dziś zatem zegarek
przyspieszył 2 m 00,2 s l m 53,6 s = 6,6 sekund. Błąd izochronizmu
na odcinku ubiegłej doby wy:niósł więc 6,6 s - 5,2 s = 1,4 sekundy.
Ne~stępnego dnia postępujemy analogicznie. Rezultat poprawka 2 m 03,6 s. Odejmujemy poprawkę, wynikającą z regularnego spieszenia się zegarka t. j. 5,2 s. Otrzymujemy 2 m 03,6 s - 5,2 s :.-.:: l m
53,4 s i porównujemy to ze Vlskazaniami z poprzedniego dnia, które
wynoszą 2 m 00,2 s. 2 m 00.2 s l m 58 4 s = 1,8 sekundy.
Pierwszego dnia błąd izochronizmu WYnosił więc 1,4 sek., drugiego
1,8 sek. Znaki tych wartości były przeciwne, na odcinku więc dw ćlch
dni błąd WYniósł 0,4 sek. Mamy wi ęc do dyspozycji wyjątkowo precyzyjny zegarek, którego z powodzeniem użyjemy do naszych celów.
J(;żeli zegarek obarczony jest dobowym błędem izochronizmu wi<;kszym
od ok. lO sek., wówczas używanic go przy obserwacjach n. p. zakryć
gwiazd budzi powa7.ne wątpliwości.
Omówimy teraz technikę dokonania obserwacji takiego zakrycia.
Patrząc krótko przed wystąpieniem zjawiska na gwiazdę przez lornetkę lub teleskop widzimy obok niej brzeg tarczy Księżyca, silniej
lub słabiej świecący światłem popielatym. Gdy brzeg ten znajdzie się
tuż obok gwiazdy, koncentrujemy uwagę i w momencie zniknięcia
gwiazdy zaczynamy liczyć tyknięcia zegarka, umieszczonego uprzednio
w pobliżu naszej głoWY . Stale licząc (naj wygodniej liczyć seriami
po 5 uderzeń, co odpowiada jednej sekundzie) , spoglądamy na zegarek i w momencie, gdy sekundnik wskazuje pełną sekundę, przestajemy liczyć. Przypuśćmy, że doliczyliśmy się do 11 1 w tym momencie wskazówki wsk~zywały Ol godz. 38 min. i 15,0 sek. Wiedząc, że
nasz zegar robi 5 uderzeń w sekundzie, odejmujemy od jego wskazat"1
2.2 sek. i otrzymujemy Ol godz. 38 min. 12,8 sek.
Pozostaje nam teraz wyliczyć poprawkę. Wiemy, że nasz zegarek
śpieszy na dobę 5,2 sek. Sygnał czasu przyjęliśmy o godz. 24, zatem
około l godz. 38 min. 13 sek. przed dokonaniem obserwacji. Poprawka
więc WYDOSi:
dla l minuty 5,2 : 1440 = 0,003611 sek.,
dla l godz. 38 min. 13 sek. a więc dla 98,2 min.
0,003611 · 98,2 ~ 0,4 sek.
Jest ona więc, jak widzimy, bardzo mała. Ponieważ nasz zegarek
śpieszy, odejmujemy ją od poprzednio zanotowanego czasu i otrzymujemy zredukowany czas wystąpienia zjawiska.
Należy jeszcze pamiętać, że sygnał należy odebrać możliwie krótko
przed dokonaniem !Obserwacji. Tak postępując zmniejszamy do minimum wpływ błędu izochronizmu zegarka.
Następnego
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Z powyższych wskazówek możemy wyciągnąć zasadniczy wniosek.
Wskutek posługiwania się nieodpowiednim w zasadzie czasomierzem
technika obserwacji jest dość skomplikowana. Jeżeli więc chce się uzyskać naprawdę dobre i godne uwagi wyniki, należałoby uprzednio
przeprowadzić pewną ilość ćwiczeń niekoniecznie w odniesieniu do
zjawisk astronomicznych. Cwiczenia te trzeba by przeprowadzić w asyście osoby, kontrolującej ich przebieg i korygującej błędy. Uzyskanie
wprawy daje gwarancJę dużego zbliżenia się do dokładności. wymienionej na wstępie powyższej notatki.
Zbigniew Kandziora
Poznań

Sprostowanie
Od prof. W. Zonna otrzymaHśmy
<J zamieszczenie w "Uranii" :

błędu

notatkę następującej treści

z

prośbą

Zarówno w oryginale .. Poradnika Miłośnika Astronomii"' P. Kulikowskiego, jak też w jego polskim tłumaczeniu na str. 137 (1956) jako
odległość mgławicy M 3'2 (towarzysza mgławicy Andromedy)
podano
mylnie 19 parseków, z czego wynikałoby, że galaktyka ta jest najbliższa
naszej, nie jest więc towarzyszem galaktyki M 31, lecz raczej towarzyszem naszej Galaktyki. Prawdziwa odległość powinna chyba równać się
205 kiloparsekom. Tyle wypada z obliczenia odległości na podstawie
podanej jasności absolutnej i jasności obserwowanej (pozomcj) z uwzględ
nieniem absorpcji międzygwiazdowej.
Włodzimierz

Zonn

OBSERWACJE
DUSAN KALAB -

Prościejów

(CSR)

Obserwacje Marsa wykonywane podczas opozycji 1956 roku w Ludowym
Obserwatorium w Prościejowie (C'SR)

l

Podobnie jak w latach poprzednich, w Ludowym Obserwatorium
w Prościejawie zorganizowano obserwacje Marsa podczas wielkiej opozycji 1956 r. Obserwacje wykonywano w okresie VII-XI 1956. Obserwatorami byli: V. Hambalek, V. Znojil, P. Sommer, A. Nec k ar i D. K a l a b. Ogółem wykonano 80 rysunków. Przy obserwacjach
używano barwnych filtrów Schotta: czerwonego RG-1, pomarańczo
wego -- OG-3, żółtego - GG-14, zielonego - VG-5 i niebieskiego BG-12. Wszystkie obserwacje były wykonane rrzy pomocy reflektora
o średnicy 330 mm i powiększeniach 208-310 razy.
Dużo uwagi poświęcaliśmy regułamemu fotografowaniu Marsa przy
pomocy 330 mm reflektora z równoważną ogniskową 15 metrów. Przy
pomocy tego przyrządu wykonaliśmy około 800 fotografii czarnobiałych
i 100 fotografii wielobarwnych. Uzyskane fotografie są bardzo dobre
i moilina na nich wyróżnić wiele szczegółów powierzchni Marsa.
Obserwacje miały na celu głównie badanie zmian czapki polarnej,
badanic zjawisk atmosferycznych oraz oceny intensywności poszczególnych części powierzchni Marsa.
Ludowe Obserwatorium w Prościejawie zorganizowało w czasie opozycji własną ekspedycję obserwatorów do Obserwatorium na szczycie
Łomnicy (2635 m). Doskonałe warunki atmosferyczne w tym obserwa-
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torium umożliwiły nam uzyskanie udanych rysunków i fotografii przy
pomocy matego refraktorr a o średlnicy zaLedwie 15 cm.
Cały obszerny materiał rysunków i fotografii jest obecnie opracowyv.rPny.

KALENDARZYK ASTRONOMICZNY
Czerwlec 1957 roku
Opracował

M. Bielicki

Dane o zjawisku gwiazd spadających podajemy w dziale .,Poradnik obserwatora" w artykule "Meteory", efemerydy zaś gwiazd zmiennych w artykule
,~Gwiazdy

zmienne".

Chwile wszystkich zjawisk podano w czasie średnim słonecznym środkowo
europejskim, który jest czasem obowiązującym w Polsce Dni, godziny, minuty
i sekundy czasowe oznaczono symbolami d, h , m, .~. PJ·zez a. i l) rozumiemy
rektascensję i deklinację, czyli współrzędne równikowe równonocne ciała niebieskiego.
W kalendarzu styczniowym br., podane są inform3cje dotyczące poszukiwań
przez lornetkę lub lunetę planet l planetek niewidocznych gołym okiem. Tam
również są podane pewne ogólne wyjaśnienia dla obserwacji zjawisk w układzie
księżyców galileuszowych Jowisza. W kalendarzyku lutowym podano również
uzupełniające wiadomości na ten temat.
Największe
odchylenia (elongacje) wschodnie Titana, najjaśniej
szego księżyca Saturna, przypadają w dniach: VI. l<ll9h, VI. 17d16h,
VII. 3dl4h.
ld-5d. Wieczorami widać światło popielate Ks.ięży·ca.
ld-8d. Nad ranem trudno dostrzegalny we wschodrniej stronie nieba
stożerk światła zodiakalnego.
ld-lQh. Księżyc mija na niebie Marsa w odległości 6° na połudt;J.ie
od niego, wieczorem więc tego dnia będzie niedaleko planety na lewo
od niej.
ld2lh, l<l23h. Saturn w pierwszym momencie jest w przeciwstawieniu Oopozycji) ze Słońcem, w drugim zaś najbliżej Ziemi, czyli około
1350 milionów km.
2d4h. Merkury osiąga największe odchylenie (elorngację) od Słońca
około 24° w kierunku zachodnim, a więc jest najłatwiejszy do odlnaleziernia nad ranem we wschodniej stronie nieba. Jest to jednak bardzo
niekorzysima pora dla obserwacji platnety, gdyż wschodzi ona zaledwie
o niecałą godzinę wcześniej niż Słońce.
2dl5h. W ciągu dnia Księżyc mija na niebie Urana w odległości 6°
na południe od planety.
2tl. Wczesnym wieczo:rem Jowisz będzie widoczny z 2 księżycem na
tarczy planety, aż wejdzie na tę tarczę cień teg·o księżyca, a sam księ
ży c zsunie · się z n~erj; po 2 godzinach tna tarczę wejdzie księżyc l,
a 1/2 godziny potem zsunie się cień księżyca 2; wreszcie znów w 3
kwadranse potem najdzie cień księżyca l, aby po godzinik opw§cić tarczę Jowisza.
6<l2h. W nocy z 5 na 6 obserwować można zbliżanie się K~iężyca
do Jowisza; największe zbliżenie nastąpi już po zachodzie Księżyca
i planety.
6<113h. Merkury jest w największej południowej szerokości ekliptycznej, mierzonej w miejscu Słońca, a wynoszącej -7°.

URANIA

189

7tl. Lunetą astronomiczną prześledzimy wieczorem Uikazanie się
z poza tarczy plailJety Jowisza jego księżyca 3, a w 2 godziny potem
zanurzenie się tegoż księżyca w stożku cienia planety.
8tl3h. Księżyc w swym ruchu po niebie zakrywa gwiazdę najjaśniejszą Fanny Kłos (Spica). Zjawisko będzie obserwowalne w Ame ryce Południowej i jej okolicach morskich, natomiast w Folsce nie bę
dzie widoczne (IKsiężyc pod horyzontem!). W nocy z 7 na 8 można będzie
śledzić zbliżanie się Księżyca do tej gwiazdy.
8<1 17h. Księżyc przesuwa się na niebie w odległości 31/2° na południe
od planety Neptuna.
llll7h. W dniach bliskich podanej chwili zwrócimy uwagę na niewielką odległość (5° na południe)
Marsa od jasnej gwiazdy Folluks
gwiaz;dozbioru Bliźniąt.
ll'l14h. Obserwatorawie Indii, Australii i wysp południowego Facyfiku będą mieli możność oglądać ciekawe zjawisko zakrycia Saturna
przez Księżyc. U nas Księżyc i Saturn będą wówczas pod horyzontem,
a tylko wieczorem tego dnia będziemy widzieli Księżyc już oddalający się od planety.
14d5h. Jowisz jest w kwadraturre ze Słońcem, czyli kienmki widzenia z Ziemi Jowisza i Słońca tworzą ze sobą kąt prosty.
17d-27d. Fomimo bardzo niekorzystnych warunków obserwacyjnych
można próbować przy specjalnie dobrej pogodzie dostrzec stożek świa
tła zodiakalnego (wieczorem, na zachodzie).
18lł14h. Merkury
jest w złączeniu (koniunkcji) z Aldebaranem
w odległości około 4° na północ od niego. Fomimo dużej dosyć jasności
planety i gwiazdy trudno bardzo jest prreśledzić to zjawisko z powodu
blasku Słońca.
18li. Zaraz wieczorem obserwujemy przez lunetę: przejście po tarczy Jowisza księżyca l d jego cienia oraz ukazanie się księżyca 2, który
wynurzy się 2le stożka cienia planety; ,c iekawym będzie wynurzenie się
księżyca 2 z cienia planety i w 1/2 minuty potem ukazanie się na tle
ciemnego nieba, po zejściu z tarczy planety, księżyca l.
19ll2Qh. Wenus, krążąc po elipsie - tak, jak inne planety - wokoło
Słońca, znajdzie się w perihelium swej orbity, czyli najbliżej Słońca,
w odległości około 107 milionów km od niego.
20li22h45m. Gdy wszystkie 4 księżyce Jowisza są obs,erwowane prawie w największym odchyleniu od planety z jednej strony, wtedy kolejność ustawienia się wzajemnego księżyców jest zgodna z kolejnością
odległości tych księżyców od planety. Taki mniej więcej przypadek zachodzi w danym momencie.
2ld-25d. Nad ranem będziemy oglądali światło popielate Księżyca.
21dl7h2lm. Foczątek lata astronomicznego dla półkuli północnej
Ziemi, a zimy - dla półkuli południowej. Słońce wkracza w znak Raka,
czyli jego długość ekliptyczna wynosi dokładnie 90°.
24dllh. Mars osiąga największą szerokość ekliptyczną heliocentryczną północną

+ 2o.

Merkury jest w węźle wstępującym swej orbity, czyli przekracza płaszczyznę drogi Ziemi wokoło Słońca ze strony perudniowej
na stronę północną.
25d. Już z samego wieczora obserwujemy przez lunetę kolejno: ukazanie się na tarczy Jowisza cienia księżyca 3, potem samego księżyca l,
następnie cienia księżyca l; będą tam jednocześnie widoczne księżyc l
i cienie księżyców l i 3; księżyc 2 będzie niewidoczny, gdyż będzie
schowany najpierw za tarczą planety, potem zaś zanurzony w stożku
cienia Jowisza.
25,114h.
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Wenus jest tylko 50 na południe od Polluksa, jasnej gwiazdy
co można około tej daty z trudnością zauważyć wieczorami
na zachodzie.
27d7h 29dl2h. Księżyc mija na niebie najpierw Merkurego, potem
zaś Wenus, na południe od planet w odległościach odpowiednio: 3° i 6~.
29<122h45m. W lunecie widoczne bliskie zgrupowani•e się koło siebie
księżyców 2, 3 i 4 Jowisza.
29<1-30•1. Jeszcze raz w tym miesiącu obserwowalne światło popielate Księżyca.
30 IOh. Łatwe określenie położenia 'na niebie Urana, który znajduje
się w odległości 0°.7 (Il/2 tarczy Księżyca w pełni) na południc od Marsa.
30dlh. Księżyc mija prawie jednocześnie planety Urana i Marsa
w odległości około 6° na południe od nich.
30<I5h. Merkury jest w punkcie przysłonecznym (perihelium) swej
orbity, czyli w najmniejszej odległości około 45 milionów km od Słońca.
26d5h.

Bliźniąt,

Zjawiska w

galileuszowych Jowisza

układzie księżyców

Czerwiec 1957 r.
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22 •tS
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22 32.7
22 45
19 48
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22 45
20 32
22 36.5
22 45 l

41023

8 22 45
9 22 25
2 ppc
22 29
2 kpk
22 45
l ppk
23 47
2 kpc lO 20 56
4203
22 45
1 ppc 11 O 28.0
l kpk
20 29
l kc
2143
42013
22 45
l kpc 12 22 45
34102 l 3 22 45
30412 14 21 21
32104
22 45
3 kk
15 o 29
3 pc
22 45
2014
l
l pk

10234
2 ppc
2 kpk
20134
l ppk
l pk
2034
l kc
l kpk
l kpc
31024
30124
32104
3 pk
4201
3 kk
41023

16 22 25
22 45
17 22 45
122 52
18 20 lO
21 25
22 22.6
22 24
22 45
23 37
19 20 52.0
22 45
20 22 45
21 22 45
22 22 45
23 22 4$
24 22 45

l

25

26
27
28
29
30

pc

Jowisza

pk
ppk
ppc

o 48
20 42
22 6
22 45
23 20
23 33 .
22 45
22 47.2
20 O
22 45
22 45
22 45
21 57
22 4·5

l pk
3 ppc
l ppk
304
l ppc
3 kpc
3024
l kc
l kpc
32104
23014
10234
4 kpk
40213

l

Foczątek

Oznaczenia zjawisk:
Zaćmienie księżyca
Zakrycie księżyca przez Jowisza
Przejście księżyca na tle Jowisza
Przejście cienia księżyca po tarczy

2ppk
4013
42103
l pk
l ppk
l ppc
2 kc
l kpk
43102
l kpc
l kc
43012
43210
24301
10423
02143
2103t

Koniec
kc
kk
kpk
kpc

Oznaczenia ciał: l, 2, 3, 4 - księżyce galileuszowe (lo, Europe, Gani.
medes, Callisto) w kolejno wzrastających odległościach od Jowisza;
O-Jowisz.
Ka:i:dego dnia o 221145m podano położenie wzaJemne księ:i:yców i Jowisza, obserwowane w odwracającej obrazy lunecie astronomicznej.
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ASTRONOMICAL CALENDAR

A.GrPOHOMWIECKUfi
KA.JIEH)J:A.Ph

Ceaa ł d.
KOMUNIKATY KOł. P. T . M. A.
Da czerwiec 1!157 r.
Andrespol - Zakłady Ceramiki Budowlane j .
Białystok ul. Biała, Gmach Wieczorowej SZkoły InżynierskieJ.
Blecz - Przedmieście 518.
Częs&Gchowa Obserwatorium Astronomiczne w Parku Staszica. - Sekretariat
czynny w każdą środę od godz. 17- 19. Pokazy nieba w katdą bezchmurną
środę po godz. 19, po uprzednim zgłoszeniu w Sekretariacie.
Frombork - Katedralna 21. Sekretariat czynny we wtorki i piątki w godz. 18-21.
Zebrania odbywają się w każdy drugi czwartek miesiąca. Pokazy nieba
w każdy pogodny wieczór.
Gdańsk - II. Zakład Fizyki Politechni kl Gdańskiej we Wrzeszczu . - S e kretariat
czynny w piątki w godz. 17- 18 oraz Sekretariat Ludowego Obserwatorium
w Oliwi e czynny w poniedziałki i środy w godz. 17-lB. Telefon 6-419.
Gdynia - ul . lO-go Lutego 2ł. Pols kle Linie Oceaniczne.
Gliwice - Pokazy nieba odbywają się w każdy bezchmurny wieczór, po uprzednim telefonicznym porozumieniu : J . Ka• za, Ruda Sląska, ul. Obrońców Stalingr.adu 32, teł. 52-481 .
Jędrzejów Rynek 8, tel. 78. Pokazy nieba l zbiorów gnomonicznych dla wycieczek zgłoszonych Jistownle lub telefonfeznie na umówlony tennin.
Katowice - Siedzibą Koła jest Planetarium i Obserwatorium Ludowe, Chorzów
l . skr. poczt. 10, tel . 301-49. - W każdą pierwszą s&botę miesiąca - wieczory
dyskusyJne w Czytelni Planetarium od godz. 18. - W każdą drugą sobotę miesiąca Zebranie Sekcji Instrumentalnej w Czytelni Planetarium od godz. 18.
Kraków ul. L . Solskiego 30, m . 4. Sekretariat czynny w poniedziałki t
czwartki w godz. 18-20. Odczyty odbywają się 10-go i 25-go o godz. 18. Biblioteka czynna w ponledzlalkl gadz. 18-19.
Krn<no n. W . - ul. Nowotki I , I p .
ł.ódź ul. T r au!Wtta 18. V p ., pok. 51%, teJ. 250-0Z. - Sekretariat l biblioteka
c zynne w ka żdy poniedziałek (powszedni) w godz. 18-20. Pokazy nieba przez
lunety odbywają s ię w bezmumc wieczory na placu prze d lokale m Koła .
Dnia 3 czerwca (poniedziałek) o godz. 19 odczyt pt. " Obserwacje astronomiczne w Międzynarodowym Roku Geofizycmym" (po odczycie nara<fa człon
ków f kandydatów s e kcji obserwacyjnej). Dnia 24 czerwca (poniedziałek)
o godz. 19 "Miesięczny Wieczór Dyskusyjny".
Nowy Sącz ul. Jagiellońska soa, teł. &G-<i2. Sekretariat czynny codziennie
w godz. 16-19.
01<7łyn Mn7eum MaTtirskle.
On"f" - ul. Strzelców Bytomskich 8, Wo.f. nom Kultury, pok6f Nr 45.
Oświęcim ul. Władysława Jaglełly nr 2. Pokazy nieba odbywają się w każdy
b e zrhmurny czwartek od zmroku, lub po uprzednim porozumlentu sie: H.
Stupka, nl. Mlvń•ka 445. Biblioteka czynna we czwartki w godz. 18.30 do 20.
Proek - J . Burzyńskl, pl. Narutowicza l . - Delegatura ,.Ruch".
Pcznań Chełmońskiego 1. l . Sekretariat l biblioteka czynne we wtorki
f czwartki w !!'Odz. 17- 19. W tymże czasie czynna pracowrrta szlifierska. z Publlczne pokazy nieba w każdy bezchmurny wieczór wtorkowy l czwartkowy na terenie dostrzegalni P . T . M . A. w Parku im. Kasprzaka (przy
P~I,."Iarnll . 3 Od I . V do 30 VI wystawa amatorskfrh teleskopów zwierciadlanych, wykonanych przez członków Koła , poszczególne fazy szlifowania
zwierciadeł do teleskopów oraz model orbity komety Arend-Roland. Wystawa otwarta w lokalu Koła w dniach dyżurów.
Rarlbórz - Kasprowicza 11, Liceum dla Pracujących.
!l:zrzeeln - Zakład Fizyki Polltechnfki Szczecińskiej.
Toruń "' M . Knnernlk" 17. - SPkrPtartat l blbTioteka r?.Vnne w oonled?:fałki
f rzwartkf w godz. 18-20, oraz soboty w godz. 17-19. -Dnia 10. VI o godz. 18
odczyt M g r St. Gaskl pt. .,Klasyfikacja widmowa gwiazd" f dnia 27. VI
o godz. 18 odczyt inż. J . Sotonlewlcza pt. ,,Ostatnie osiągnięcia astronautyki".
Wałcz Zakład Wylęgu Drobiu.
Warszawa - Al. Ujazdowskie 4. Sekretariat l Sekcje czynne we wt?rki, czwartki
f • oboty w godz. 18-2'1, biblioteka we wtorki w godz. 19-%1. Pokazy nieba
oc-łhvwa:fą •Ie w hP7rhmllrne wlerzorv w god?:. 1~-21.
Wrocław ul. Pionierska ll . - Dnia 14. VI godz. 19 odczyt prof. dr Eugeniusza
Rybki pt .,Współczesne poglądy na powstanie l ewolucję gwiazd" - Dnia
28 VI godz. 19, odczyt mgr Przemysława Rybki pt. .,Związek astronomii
z 'Innymi naukami". Odczyty odbędą się w siedzibie obserwatorium astronomicznego, ul. M . Kopernika 11.
Zawiadomienie
Zawiadamia się P. T . Członków P. T . M. A ., że decyzją Zarządu Głównego,
składka roczna członków zwyczajnych na rok 1957 została ustalona na 36.zł. 
Cena mapki obrotowej nieba wynosi 12.- zł - Cena 2 plyt szklanych do szlifowania zwierciadeł teleskopowych, z dodatkiem 50 gr tlenku ceru, o średnicy
150 mm wynosi SI.- zł - o średnicy 250 mm wynosi %00.- zł.
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Rycina na

okładce:

Dnia l lipca 1957 r. rozpoczyna się Międzynarodowy Rok Geofizyczny
!'aukowym badaniom o tematyce związanej z naszą Ziemią.
Na okładce symbol Międzynarodowego Roku Geofizycznego: kula ziemska
zwrócona biegunem poludniowym w naszą stronę dla podkreślenia znaczenia w MRG badań antarktycznych, z siecią południków i równoleż
ników i zaznaczoną orbitą sztuczne go satelity.

poświęcony

Zn::rk zodiaku: Lew.

Nr zam. 2321 - 2. 5. 1957 - M-15 - 4.600 + 32 - Obj. 2)1:; ark.
Pap. sat. Al 70 g - Druk ukończono 15 czerwca 1957.

Drukarnia

Związkowa,

Kraków, ul.

Mikołajska

13

ROK XX VIII

L l P l E C 1957

Nr 7

URANIA
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POPULARNONAUKOWE
ORGAN POLSKIEGO TOWARZYSTW A M ltOSNIKOW ASTRON OM il
KRAK 0 W 1957

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

ANDRZEJ WROBLEWSKI -

Warszawa

SŁOŃCE

A ZIEMIA (I)

Według wierzeń dawnych astrologów gwiazdy i planety
miały wywierać przemożny wpływ na zjawiska zachodzące na

Ziemi, toteż uważane były za wyrocznię losów ludzkich. Wiara
ta zakorzeniła się w umysłach tak głęboko, że tu i ówdzie
pokutuje jeszcze do dzjś. Każdy jednak inteligentny człowiek
mówiąc o horoskopach astrologicznych ma na ustach uśmiech
politowania.
Astrologia nie była nauką w dzisiejszym znaczeniu tego
słowa. Błędne i nienaukowe były jej metody i prawidła; jednakże w samej idei, w przeświadcz,eniu, że ciała niebieskie mogą wywierać wpływ na zjawiska ziemskie, było przecież ziarenko prawdy.
Spośród wszystkich ciał niebieskich jedynie dwa: Słońce
i Księżyc wywierają wyraźny wpływ na Ziemię. Planety, nie
mówiąc już o gwiazdach, są zbyt odległe, aby ich wpływ mógł
być dootrzegalny. Jeśli chodzi o Księżyc, to jego wpływ przejawia się prawie wyłącznie w zjawiskach przypływów i odpły
wów zewnętrznych warstw naszego globu. Wpływ Słońca jest
nieporównanie większy. Energia słoneczna dochodząca do
naszej planety jest motorem prawie wszystkich zjawisk
w atmosferze i na powierzchni Ziemi. Dzięki Słońcu panuje na
Ziemi odpowiednia temperatura, istnieją morza i oceany, płyną
rzeki, wieją wiatry, rozwijają się rośliny i zwierzęta. Naszą
zależność od Słońca możnaby krótko streścić w jednym zdaniu:
bez Słońca życie na Ziemi nie byłoby możliwe.
To, co przywykliśmy nazywać światłem i ciepłem słon~
nym, a więc widzialne i długofalowe promieniowanie Słońca,
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jest praktycznie niezmienne w czasie już od wielu milionów
lat. Dzięki temu życie na Ziemi mogło się rozwijać bez żadnych
kataklizmów. Słońce jednak darzy nas również promieniowaniem innego rodzaju: jest to głównie promieniowanie ultrafioletowe, a także tzw. promieniowanie korpuskularne, cz,y li
strumienie rozpędzonych cząstek przeważnie
protonów.
Ilość tego promieniowania podlega bardzo znacznym zmianom,
które są wyrazem procesów fizycznych zachodZiących w zewnętrznych warstwach Słońca. Zespół tych procesów odbywających się w fotosferze, chromosferze i koronie nazywamy
aktywnością Słońca .

l'

l

Przejawy aktywności Słońca są bardzo różne: należą do
nich plamy słoneczne, pochodnie, protu_berancje, rozbłyski
chromosferyczne (erupcje), obłoki wapruowe (flokule) itd.
Aktywność słoneczna zmienia się w czasie cyklicznie (patrz
"Urania" nr 55, 1956), przy czym najważniejszym i najbardziej wyraźnym okresem tych zm1an jest okres l 1-letnJ. Jako
miernik aktywności Słońca przyjmuje się zwyklE: plamy sło
neczne (liczby Wolfa), które są łatwo dostępne obserwacji.
Plamy, jako utwory położone najgłębiej, mają prawie bezpośredni związek ze źródłami aktywności i są z kolei odpowiedzialne za szereg zjawisk zachodzących w bardziej zewnętrz
nych warstwach Słońca. Z tego też względu plamy dobrze
charakteryzują stan aktywności słonecznej. Lepszym jeszcze
miernikiem są rozbłyski chromosferyczne, jednak obserwacje
ich są dużo trudniejsze.
W okresach wzmożonej aktywności obszary aktywne
powierzchni Słońca wysyłają zwiększone ilości promieniowania ultrafioletowego i korpuskularnego. Promieniowanie to
wpływa decydująco na stan górnych warstw naszej atmosfery.
W ten sposób procesy odbywające się w jonosferze są ściśle
związane ze zmianami aktywności słonecznej. Wpływ zmian
aktywności Słońca nie ogranicza się jednak do gó:m ych warstw
atmosfery; jest on widoczny mniej lub bardziej wyraźnie
w przebiegu większości zjawisk zachodZiących w troposferze,
na powierzchni Ziemi, czy też w świecie istot żywych. Tak
więc przebieg zjawisk, których źródłem jest życi.lodajne, "spokojne" promienicwanie słoneczne, jest jakby modulowany,
regulowany, przez promieniowanie "niespokojne".
Badanie wpływu aktywności Słońca na zjawiska ziemskie
stanowi dziś odrębną, obszerną gałąź wiedzy, stojącą na pograniczu astronomii, geofizyki i biologii. Obserwując pulsowanie
życia Ziemi w rytm zmian aktywności Słońca, nie zawsze zdajemy sobie jasno sprawę z przyczyn takiego związku. Jedynie
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w niewielu najprostszych przypadkach, przewazrue jeśli chodzi o zjawiska zachodzące w górnych warstwach atmosfery,
potrafimy naukowo wyjaśnić ich powiązanie z aktywnością
słoneczną. Niekiedy jednak poziom naszej wiedzy przypomina
wiedzę babilońskich astrologów, którzy nie rozumiejąc przyczY'n, przepowiadali zaćmienie na podstawie sarosu. Zbieramy
spostrzeżenia ilustrujące powiązanie zjawisk ze zmianami
aktywności Słońca, potrafimy nawet na podstawie tych obserwacji przepowiedzieć przebieg tych zjawisk w przyszłości, ale
przyczyn takiego powiązania nie rozumiemy. Często zresztą
powiązanie takie jest ukryte i zamaskowane przez inne zjawiska.
Omówimy najpierw związek aktywności Słońca ze zjawiskami zachodzącymi w jonosferze. Wspominaliśmy już, ż e
w tym przypadku związek ten jest stosunkowo łatwo wyjaśnić.
Górne warstwy atmosfery są bowiem prawie zupełnie odizolowane od reszty (wskutek braku prądów kr~ nwekcy jnych n a
wysokościach ponad 100 km) i w związku z tym ich stan jest
uzależniony
wyłącznie
od natężenia promieniowania sło
necznego.
Ultrafioletowe promieniowanie słoneczne jonizuje atomy
powietrze. górnych warstw atmosfery (stąd nazwa tych warstw
- jonosfera). Szybkość jonizacji zależy oczywiście od natę
żenia tego promieniowania. W okresach zmniejszonej aktywności, gdy Słońce jest "spokojne" i wysyła tylko n}ewielkie
ilości promieni ultrafioletowych, stan jonosfery zależy wyłącznie od "nasłonecznienia", czyli położenia słońca nad horyzontem. Wskutek złożonE:'j budowy atmosfery powstaje w niej
kilka warstw, w których gęstość jonów jest zwiększona . Folożenie i własności tych warstw są zgodnie z tym, co powiedzieliś
my w poprzednim zdaniu, zależne od pory dnia i pory roku.
Na wysokościach 90-140 km występuje tzw. warstwa E, na
wysokościach 2t30-400 km warstwa F 2 . Są to warstwy bardzo
wyraźne. Oprócz nich występują mniej wyra:lne warstwy: D
(wysokość ok. 50-90 km) oraz F 1 (wysokość ok. 160 km).
Warstwy jonosferyczne mają ogromne znaczenie dla radiofonii
ze względu na swe własnoś'Ci odbijające. Fale radiowe wysłane
w pr~estrzeń przez stację nadawczą napotykają na warstwę
maksymalnej gęstości elektronów, odbijają slę od niej i wracają do powierzchni Ziemi; dzięki temu mogą być odebrane
przez stację "skrytą" za krzywizną Ziemi. Własności każdej
warstwy są określone przez tzw. krytyczną długość fali (lub
częstość krytyczną). Warstwa jonosferyczna odbija wszystkie
fale o długości większej od krytycznej, natomiast fale krótsze
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przechodzą przez nią bez przeszkód. Najmniejszą krytycmą
długość fali ma warstwa F 2 , od niej też odbijają się krótkie
fale używane w radiofonii.
Wahania natężenia promieniowalnia ultrafioletowego wywołane zmianami aktywności Słońca wpły-wają na gęstość
i wysokość warstw jonosferycznych. Wzrost natężenia promieni ultrafioletowych powoduje zwięksZlenie się gęstości
elektronów i jonów w warstwach jonosferycznych; w ślad za
tym idzie obniżenie krytycznej długości odbd.janych fal. Natężenie promieniowania ultrafioletowego podlega długol:>kre
sowym zmianom związanym z 11-letnim cyklem aktywności
słonecznej. W maksimum aktywności średnie natężenie promieniowania ultrafioletowego jest większe niż w minimum;
odpowiedzialne są za to głównie fiokule (obłoki wapniow~).
W związku z tym krytyczne długoścl fal poszczególnych
warstw jonosferycznych wykazują zmiany o okresie 11-letnim, zgodnie z rytmem aktywności słonecznej (rys. 1).
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Rys. 1. Związek średnich rocznych wartości częstości krytycznej warstwy
F 2 ze zmianami aktywności Słońca (wg M. N. G n i e wy s z e w a).

Poza tym własności jonosfery ulegają silnym zmianom
z nagłymi procesami na Słońcu. Gdy na p<r
wierzchni Słońca pojawi się tzw. rozbłysk chromosferyczny,
wzrasta bardzo znacznie natężenie promieniowania ultrafiozwiązanym
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letO'Wego. Promieniowanie to dochodząc do jonosfery powoduje nagły wzrost jonizacjj w okolicy warstwy D, co pociąga
za sobą wzrost pochłaniania fal radiowych. Wskutek tego
w kilka minut po pojawieniu się rozbłysku łączność radiowa
na falach krótkich staje się prawie niemożliwa (fading), polepsza się natomiast chwilowo łączność na falach długich.
Zaburzenia te obejmują czasem duże obszary. Opisane zjav.risko nosi od nazwiska odkrywcy nazwę efektu Dellingera.
Rozbłyski chromosferyczne wyrzucają również strumienie
naładowanych cząstek. Cząstki te poruszają się jednak stosunkowo wolno (ok. 1500 km/sek.), dlatego też dolatują do
Ziemi dopiero po upływie kilkudziesięciu godzin. Wpadając do jonosfery cząstki te powodują
powstawanie tzw.
burz jonosferycznych - bardzo silnych zaburzeń odbioru
radiowego, wywołanych przemieszczaniem i zmianą wła
sności poszczególnych warstw.
Poza tym cząstki te pobudzają do świecenia gazy górnych warstw atmosfery powodując
powstawanie zórz
polarnych. Strumienie nała
dowanych cząstek wywołują
dodatkowe pola magnetyczne,
doprowadzając do poważnych
zaburzeń pola magnetycznego
Ziemi (burze magnetyczne).
19()()
1940
~atężenie występowania zórz
polarnych i zaburzeń pola Rys. 2. Związek liczby zórz polarmagnetycznego Ziemi, jest, nych, zaburzeń magnetyzmu ziemSłońca (wg H. T.
jak widać z rys. 2, bardzo skiego i aktywności
S t e f s o n a).
ściśle związane z 11-letnim
cyklem aktywności Słońca.
Widzimy więc, że wpływ aktywności Słońca na jonosferę
jest bardzo wyraźny i łatwy do wyjaśruenia. Dzieje się tak
dzięki temu, że stan jonosfery daje się w zupełności opisać
przy pomocy jednego tylko wskaźnika: ro~kładu gęstości elektronów i jonów, wskaźnika, który zależy wprost od natężenia
,.niespokojnego" promieniowania słonecznego.
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LUDWIK ZAJDLER -

Warszawa

JEDNOSTKA CZASU I JEJ WZORZEC (II)
"Piętą achiHesową" astronomicznej służby czasu są obserwacje, których dokładność jest wciąż zbyt mała . Nawet przy
zastosowaniu fotoelektrycznych metod rejestracji przejść gwiazd
w polu widzenia najlepszych instrumentów astronomicznych dokladność wyznaczenia poprawki zegara nie przewyższa na ogół
=t 0,02 sek i tylko przy międzynarodowej współpracy wielu
obserwatoriów, których zegary porównywane są przy pomocy
radiosygnałów czasu, można zwiększyć dokładność wskazań
fikcyjnego "średniego zegara" do kilku tysięcznych sekundy.
W ten sposób, drogą skomplikowanych obliczeń, których wyniki
podawane są ex post i dostępne dla użytkowników po upływie
roku , można by osiągnąć dokładność interwału dobowego, a więc
i sekundy, rzędu kilku jednostek 10-s. Napotykamy tu jednak
nową trudność, o której będzie mowa niżej.
Równolegle z udoskonalaniem metod obserwacji astronomicznych wzrasta dokładność zegarów. W ciągu dwóch stuleci
dokładność ich wzrosła stokrotnie, osiągając w .t rzeciej dekadzie b. stulecia w zegarach mechanicznych (np. zegar Shortta)
parę tysięcznych sekundy na dobę, a więc nawet prześcigając
dokładność porównania z prawzorcem przyrody . Jeszcze wyższą
dokładność osiągają zegary kwarcowe. Wydawaćby się mogło,
że mogą one stanowić niezależny wzorzec czasu. Praktyka wykazuje jednak, że muszą one być stale porównywane z ruchem
wirowym Ziemi. Analiza uchybień wskazań zegarów kwarcowych i niektórych wahadłowych od obserwacji astronomicznych
wykazała jednak systematyczny przebieg tych różnic, czego nie
można było przypisać wyłącznie błędom zegarów. Obserwacje
te wskazują raczej na to, że skala czasu odniesiona do ruchu
wirowego Ziemi jest nierównomierna.
Zagadnienie ewentualnej nierównomierności prędkości obrotowej Ziemi wynikało już z badań N e w c o m b a w końcu
ubiegłego stulecia, który odkrył różnicę między czasem określonym ruchem wirowym Ziemi i czasem wyprowadzonym
z długości Księżyca. Dopiero jednak po udoskonaleniu teorii
ruchów Księżyca przez Brown a (w r. 1926), kontynuatorzy
jego prac d e S i t t er, S pencer Jon e s i inni wykazali,
że identyczne odchylenia od czasu "ziemskiego" wykazuje czas
wyprowadzony z ruchów Księżyca jak i dwóch planet: Merkurego i Wenus. Zgodność tych trzech ruchów nie może być
uważana za przypadkową, wskazuje ona niezbicie na fakt, że
Ziemia obraca się nierównomiernie. Decydującym jest tu poza
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tym stwierdzenie (S t o y k o, 1936), że odchylenia teoretyczne
znajdują całkowite potwierdzeine w analizie chodu precyzyjnych zegarów wahadłowych i kwarcowych. Odkry<;:ie to powjnno było być uważane za triumf astronomii, stało się jednakże przyczyną utraty zaufania do astronomicznego wzorca
czasu. Spotęgowały ją jeszcze dalsze wyjaśnienia źródeł i charakteru nierównomierności, których istnieje - według dzisiejszego stanu wiedzy - aż trzy:
Pierwsza - to stałe, systematyczne zmniejszanie się pręd
kości obrotowej Ziemi, powodujące, że za sto lat doba będzie
dłuższa o 0,001 sekundy. Za przyczynę uważa się tarcie na dnie
oceanów spowodowane przypływami. Druga nierównomierność
to tzw. zmiany "sezonowe", odkryte w roku 1937 przez Stoykę,
zmiany prędkości obrotowej Ziemi w okresie rocznym, powodujące, że Ziemia jako zegar "śpieszy się" w listopadzie o 0,05
sekundy, a "spóźnia się" w maju o 0,07 sekundy. Zauważono,
że zmiany "sezonowe" zachodzą nie w identyczny sposób z roku
na rok. Tłumaczy siq to zmianami momentu bezwładności Ziemi
wywołanymi zjawiskami atmosferycznymi. Geofizycy twierdzą,
że zależne od pór roku stałe przemieszczenia mas powietrza
działają raz przyśpieszająco, raz opóźniająco na ruch wirowy
Ziemi. Inni przyczynę widzą w niejednakowym okresie topnienia lodów w okolicach bieguna północnego i południowego. Są
tacy, którzy przyczynę tych wahań widzą znacznie "głębiej",
bo we wnętrzu Ziemi, której jądro przemieszcza się w stosunku do skorupy.
O ile obie opisane nierównomierności mają przebieg regularny i na tyle poznany, że przy uwzględnieniu ich nie dyskwalifikują jeszcze Ziemi jako prawzorca czasu, to znacznie gorzej
przedstawia się sprawa z trzecią nierównością, zwaną "fluktuacjami". Przyczyna ich nie została dotąd wyjaśniona; uważa się
Z:\ prawodopodne, że jest ona natury geofizycznej. "Fluktuacje"
zachodzą w taki sposób, że niepodobna ich wielkości ani przebiegu z góry przewidzieć, ustalone mogą być dopiero po wykonaniu i obliczeniu dodatkowych obserwacji, wymagających
współdziałania wielu obserwatoriów. Na podstawie olbrzymiego
materiału obserwacyjnego dotyczącego ruchów Księżyca od
roku 1677 stwierdzono, że w ciągu osiemnastego stulecia Ziemia zwalniała swój obrót, od roku 1785 zaczęła przyspieszać,
od roku 1897 ponownie opóźniała się aż do roku 1921. Obecnie
Ziemia znów przyśpiesza swój obrót. Wielkość tych "fluktuacji" powoduje, że w ciągu trzech ostatnich dziesięcioleci ubiegłego stulecia czas trwania "średniej doby słonecznej" wzrósł
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o 0,007 sekundy, a w ciągu następnych trzydziestu lat (19031934) zmniejszył się o 0,005 sekundy.
Niewątpliwie podanie do wiadomości, że Ziemia stanowi
zły zegar, że przy dzisiejszym stanie wiedzy niepodobna ustalić
z dostateczna dokładnościa związku między czasem "ziemskim"
a czasem idealnie jednostajnym, przyczyniło się do prób odstąpienia od astronomicznego wzorca, tymbardziej, że współ
czesna technika oddaje fizykom do dyspozycji elektroniczne
(kwarcowe i "atomowe") wzorce częstotliwości o tak wielkiej
stałości, że pozwalają one na znacznie dokładniejsze określenie
odstępów czasu .
Porównania wzajemne zegarów kwarcowych wykazują, ż,,
v.zględne wahania dzienne ich stałości wynoszą około 10- 9 , czyli
zmienność ich chodu dziennego jest rzędu 0,0001 sekundy. Nie
są one jednak niezależne od wpływów zewnętrznych: często
tliwość drgań kwarcu zależy od temperatury, a więc najmniejsze uszkodzenie termostatu, w którym umieszczony jest oscylator kwarcowy, może spowodować zmianę chodu zegara. Poza
tym zaobserwowano tzw. starzenie się kwarcu, powodujące
powolną zmianę częstotliwości własnej . Tak więc kwarc nie
nadaje się jako niezależny wzorzec czasu i częstotliwości, zastępujący wzorzec ziemski. Nie jest wzorcem naturalnym, pierwotnym, ale może być użyty jako wzorzec wtórny pod warunkiem systematycznego porównywania z wzorcem "astronomicznym". Tu jednak na przeszkodzie stoi zbyt niska dokład
ność obserwacji astronomicznych i... niestałość średniej doby
słonecznej.

Inaczej nieco przedstawia się sprawa z wzorcem "atomo ·
wy m". Pierwsze badania w tym kierunku przeprowadzono
w końcu ubiegłej wojny w Stanach Zjednoczonych (w Bureau
of Standards, odpowiednik naszego Głównego Urzędu Miar)
w związku z rozwojem techniki radarowej. Opis zasady działania zegara "atomowego" przekraczałby ramy niniejszego artykułu, ograniczymy się przeto do stwierdzenia, że element regulujący nie podlega zjawisku starzenia w przeciwieństwie do
kwarcu. Dotychczas nie osiągnięto wprawdzie teoretycznej
dokładności, częstotliwość regulatora waha się jeszcze w obu
stosowanych typach (amoniakalny i cezowy) w pewnych granicach, ale już dziś można powiedzieć, że średnia częstotliwość
regulatora zostaje zachowana na wsze czasy. Znaczy to, że
chód zegara, wpawdzie obarczony małym rozrzutem, posiada
średnią wartość ustaloną raz na zawsze, czego nie można powiedzieć o żadnym zegarze z zegarem ziemskim łącznie. Zegar
"atomowy" stanowi wzorzec naturalny, nawet lepszy od zegara
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"<ostronomicznego" ustanowionego ruchem Ziemi. Srednia
doba słoneczna nie jest niczym związana ze strukturą Wszechświata, podobnie jak metr wzorcowy, określony jako "odległość między krańcowymi kreskami na prototypie w Sevres".
Istnieje natomiast uderzające podobieństwo między zegarem
"atomowym" i wzorcem jednostki długości określonej przez
długość fali świetlnej: jedno i drugie określone jest przez stałą
naturalną.
Propagatorzy idei definicji jednostki długości
w oparciu o długość określonej fali świetlnej podnoszą, że materialny prototyp metra w Sevres nie mógłby być odtworzony
w przypadku jego zniszczenia np. podczas działań wojennych.
Podobnie zastąpienie wzorca ziemskiego naturalnym, wszechświatowym (atomowym) wzorcem czasu może nas uchronić
przed strasznymi skutkami jakiejś katastrofy kosmicznej ...
Na temat powyższy rozegrały się przed kilku laty poważne
dyskusje. Zauważyć należy, że do roku 1955 dokładność użyt
kowa zegarów "atomowych" była nieco niższa niż kwarcowych. Astronomiczną skalę czasu przyrównywano do kreskowej skali długości, na której poszczególne kreski nakreślono
w nierównomiernych odstępach. Argument ten odpadł jednak,
gdy astronomowie udowodnili, że wahania prędkości obrotowej
Ziemi nie mają żadnego wpływu na okres obiegu naszej planety dookoła Słońca. Udowodniono, że okres ten odznacza się
wielką stałością i znakomicie nadaje się jako wzorzec. Odnosi
się to nie tylko do ruchu orbitalnego Ziemi, ale ·i do innych
planet; jeżeli przyjmujemy za podstawę ruch Ziemi, to oczywiście wyłącznie ze względów praktycznych.
Na colloquium w r. 1950 w Paryżu zaproponowano nową
definicję sekundy jako ułamka roku gwiazdowego.
"By nie było ambarasu, wzięto rok za miarę czasu", jak
mówi B o y - ż e l e ń ski w "Słówkach".
Nie przewidziano wówczas, że będzie z tym ambaras
wielki. Autorami definicji byli Sir Harold S p e n cer J o n e s, astronom królewski, i dr Cl e m e n s. W rachubę wchodziły tu dwie jednostki: rok gwiazdowy, czyli okres, w ciągu
którego długość Słońca liczona od stałego punktu równonocy
wiosennej epoki umownej zmienia się o 360° i rok zwrotnikowy, odpowiadający okresowi zmiany o 360° długości Słońca
od prawdziwej rów.nonocy danej epoki. Różnica między tymi
okresami, spowodowana precesją, jest bardzo dobrze znana.
Rok gwiazdowy ma nawet "przewagę", gdyż ulega on bardzo
powolnym zmianom (zwiększa się o l sek na 10 000 lat) w porównaniu z rokiem zwrotnikowym (zmniejsza się o l sek na
190 lat), jednak przy posługiwaniu się rokiem gwiazdowym
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należałoby do obliczeń wprowadzać wpływ precesji, wielkości
wyznaczonej empirycznie. Oczywiście "bezpieczniej" jest
oprzeć rachubę na wzorcu nie zawierającym empirycznego
wyrażenia . Tak też i uczyniono, tylko że w "pośpiechu" popełniono mały lapsus: we wzorze liczbowym podano dane roku
zwrotnikowego, a w słownym sformułowaniu definicji mowa
jest o roku gwiazdowym . Na konferencji Międzynarodowej
Unii Astronomicznej w Rzymie w r. 1952, gdzie wniosek
przedłożony został do zatwierdzenia, lapsus uszedł uwadze
i w tej niefortunnej formie został zatwierdzony. Tak też przedostał się do literatury.
Zwrócił na niego uwagę dopiero prof. D a n jon w czasie
obrad Dziesiątej Ogólnej Konferencji Miar w roku 1954 w Paryżu, o której wspomniano na wstępie niniejszego artykułu.
Definicja została przyjęta po poprawieniu jako obowiązująca
w metrologii, pod warunkiem powtórnego rozpatrzenia jej
przez Międzynarodową Unię Astronomiczną. Zostało to dokonane w roku 1955 w czasie obrad Unii w Dublinie.
Nowa definicja sekundy brzmi:
"Sekunda stanowi 1/31 556 925,975 część roku zwrotnikowego w epoce 1900,0".
Podana w mianowniku ułamka liczba wyraża w sekundach
średnich słonecznych długość roku zwrotnikowego, którego
środek przypada w południe l stycznia 1900 roku, przyjętego
za okres wzorcowy. Długość roku w epoce odległej od tej
daty o T stuleci juliańskich wynosi
t = 31 556 925,975-0,53032 T sekund.
Nowa definicja określa jednostkę czasu z dokładnością jedenastu cyfr znaczących, czyli z dokładnością 10-11 • Liczby te
wynikają z podanej przez Newcomba, i przyjętej za stałą
arbitralną, wartości średniej długości Słońca. W rzeczywistości z rachunku wynika nawet długość roku wzorcowego
t1 900 , 0 = 31556 925,974 741 ... sek,
przez zaokrąglenie tej wartości do 0,001 sek popełnia się błąd
który stanowi uchybienie o 0,0259 sek na sto lat. Możemy je
sobie darować.
Rokiem, którego długość wynosi dokładnie 31 556 926 sekund jest ten. którego środek przypada w epoce 1895,237 czyli
około północy 29 marca 1895 roku.
Czas trwania "nowej" sekundy jest równy średniej wartości sekundy w ciągu ostatnich trzech stuleci. Nowa definicja
nie wprowadza zresztą nowej jednostki, jedynie jej wzorzec
określa z większą niż dotychczas dokładnością. Przyjęcie no-
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wej definicji sekundy przez Dziesiątą Konferencję Miar można
uważać za triumf astronomii, w rzeczywistości jest on jednak
triumfem referenta, prof. Danjon, obranego w czasie obrad na
przewodniczącego Międzynarodowego Komitetu Miar, najwy2
szego autorytetu w metrologii. Okres roku zwrotnikowego jest
zbyt wielki, aby mógł służyć do porównania wzorców użyt
kowych. W praktyce zachodzi w dalszym ciągu konieczność
posługiwania się okresem dobowym z odpowiednimi poprawkami, wyznaczanymi na drodze mało dokładnych obserwacji
astronomicznych.
Ostatnio oddano do dyspozycji nowe typy narzędzi astronomicznych, dzięki którym zwiększono dokładność obserwacji.
Ustalono środki dla ustalenia związku między czasem "uniwersalnym" określonym przez ruch wirowy Ziemi i czasem
"efemeryd", wynikającym z czasu uniwersalnego po wprowadzeniu poprawek na ruch Księżyca, a więc opartym o ruch
orbitalny. Sprowadzają się one do tego, aby ustanowić jednostajną skalę czasu, do której by można nawiązać zegary.
W praktyce mamy obecnie w użyciu aż cztery odmienne skale
czasu:
l) czas "uniwersalny", skala niejednostajna określona ru·
chero wirowym Ziemi,
2) czas "efemeryd" ustanawiający skalę w oparciu o jednostajny ruch orbitalny,
3) czas "quasi-jednostajny" bazowany na chodzie zegarów
kwarcowych, porównywanych okresowo z prawzorcem astronomicznym. Skala ta wolna jest od nierówności krótkookresowych ruchu wirowego i wpływu zmian położenia biegunów,
4) czas "atomowy" określający teoretycznie jednostajną
skalę czasu, ustanowioną niezmiennym okresem drgań czą
steczek lub atomów. Nie ulega wątpliwości, że w ten sposób
zdefiniowana skala czasu teoretycznie najlepiej odpowiada
czasowi idealnie jednostajnemu, na którym zbudowane są
prawa mechaniki.
W czasie obrad Dziesiątej Konferencji Miar dokładność
zegarów "atomowych" nie przekraczała I0-8 , co w zupełności
uprawniało prof. Danjona do wystąpienia o zatwierdzenie
"astronomicznej" definicji jednostki czasu obowiązującej we
wszystkich dziedzinach metrologii i wyrażenia obawy, że
w przeciwnym przypadku mogą być w różnych dziedzinach
przyjmowane "dowolne jednostki czasu lepiej lub gorzej zdefiniowane". Dziś, po dwóch latach od tej doniosłej uchwały,
mamy prawo twierdzić, że definicja "atomowa" nie gorzej
określa jednostkę czasu, jest natomiast o tyle korzystniejsza,
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że umożliwia

fizykom bezpośrednie korzystanie z wzorca, bez
potrzeby uciekania się do obserwacji astronomicznych, tej
,,pięty achillesowej" astronomicznej służby czasu.
W fizyce i technice pomiarów częstotliwości czas ,,atomowy" jest niewątpliwie "lepszy" od "astronomicznego", gdyż
chodzi tu o określenie odstępów czasu. W zagadnieniach astronomicznych tak wysoka dokładność pomiaru odstępów odgrywa drugorzędną rolę. Zdaniem astronomów nowa definicja
sekundy ma tę wyższość, że z jednakową dokładnością 10-11
służy dla obu rodzajów zagadnień. Niewątpliwie sprawa ta
będzie jeszcze raz poddana rewizji i prawdopodobnie będzie
tematem dyskusji na następnej Ogólnej Konferencji Miar
w roku 1960.
MARIA KARPOWICZ -

Warszawa

ZAGADNIENIE

UKŁADU

LOKALNEGO

Nowe i niepokojące zagadnienie istnienia Układu Lokalnego nie wyda nam się zapewne nowym, jeśli prześledzimy
historię badań nad rozmieszczeniem i ruchami gwiazd w Galaktyce. Przekonamy się wtedy bowiem, że początki jego się
gają prawie początków astronomii gwiazdowej w ogóle. Pierwszy John H er s c h e l, syn znanego pioniera astronomii gwiazdowej Wiliama H er sc h e l a *) zauważył, że równik galaktyczny nie reprezentuje płaszczyzny symetrii najjaśniejszych
gwiazd. Zwrócił uwagę na fakt, że gwiazdy jasne tworzą jak
gdyby osobny strumień, układają się na sklepieniu nieba
wzdłuż wielkiego koła, nachylonego do płaszczyzny Galaktyki
pod kątem około 20°. Trzydzieści lat potem B. A. Go u l d,
amerykański astronom zeszłego stulecia zainteresował się tym
zjawiskiem. W roku 1874 pisze on w jednym z amerykańskich
czasopism ("The American Journal of Science and Arts").
"Mało jest zjawisk niebieskich bardziej rzucających się
w oczy, niż strumień lub pas jasnych gwiazd włączając
w to gwiazdy takie jak Kanopus, Syriusz i Aldebaran VVTaz
z najjaśniejszymi gwiazdami w gwiazdozbiorach: Kilu
Okrętu, ·Rufy, Gołębia, Psa Wielkiego, Oriona itp. gwiazdami, biegnącymi brzegiem Drogi Mlecznej . Jeśli spojrzymy na drugą połowę Drogi Mlecznej zauważymy, iż
dzieje się to samo: jasne gwiazdy, jak gdyby lamówka
tworzą strumień odbiegający od niej przy gwiazdach alfa
*)

patrz: "Urania" XXIV, 254, 1953
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i beta Centaura, który zagarnia gwiazdozbiór Wilka, dużą
część Niedźwiadka, ciągnie się ku Wężownikowi i Lutni.
W ten sposób wielkie koło, lub strefa jasnych gwiazd wydaje się opasywać niebo, przecinając się z Drogą Mleczną
w okolicy Krzyża Fałudniowego i widoczna jest w każdej
porze roku, chociaż o wiele wyraźniej po stronie nieba,
gdzie znajduje się Orion, niż po przeciwnej. Gdy powróciłem na północ spostrzegłem natychmiast miejsce północ
nego przecięcia się i chociaż zjawisko na tej półkuli jest
daleko mniej rzucające się w oczy, bez trudności rozpoznałem węzeł w Kasjopei, która jest średnicowo przeciwna
konstelacji Krzyża Południowego".
Ilość gwiazd należących do owego pasa oceniał Gould na
około 500.
Badaniem rozkładu jasnych gwiazd zajmował się również
znany astronom amerykański, Simon N e w c o m b, który
w roku 1904 ogłosił wyniki potwierdzające wnioski Goulda.
Według Newcomba raczej pas Goulda, a nie równik galaktyczny jest płaszczyzną symetrii dla gwiazd widocznych go··
łym okiem.
Blisko pięćdziesiąt lat potem amerykański astronom E. P.
H u b b l e wykrył, że dyfuzyjne mgławice galaktyczne rozcią
gają się na niebie wzdłuż galaktycznego równika i wielkiego
koła nachylonego do niego pod kątem bliskim 20°.
Obszerne i bardzo dokładne badania nad rozkładem gwiazd
typu widmowego B prowadzone w roku 1916 przez C. V. L.
C h a r l i e r a dały dalsze potwierdzenie istnienia układu, nazwanego później przez S h a p l e y a Układem Lokalnym.
Charlier badał rozkład przestrzenny około 800 gwiazd (jaśniejszych niż 6m) typu widmowego B. Okazało się że płasz
czyzna koncentracji tych gwiazd nachylona jest do płaszczy
zny Galaktyki pod kątem około 12°. W 10 lat później, opierając się na znacznie powiększonym materiale ponad 3600 gwiazd
typu widmowego BO- B5 Charlier wyznaczył współrzędne
środka Układu Lokalnego. Wyniki jego są następujące:
L= 244°, b = - 14°, R = 65 ps
l i b oznaczają współrzędne galaktyczne środka, R - odległość
środka od Słońca. Sradek Układu Lokalnego przypada w kierunku gwiazdozbioru Kilu Okrętu (Carina), odległego w dłu
gości galaktycznej od środka Galaktyki o blisko 90°.
Proste i bardzo poglądowe były badania przeprowadzone
przez H. Shapley'a w roku 1922. Po wyznaczeniu współrzęd
nych galaktycznych gwiazd typu widmowego B podzielił on
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gwiazdy na grupy według długości galaktycznej, biorąc przedziały po 40° i następnie w każdej takiej grupie znajdował
średnią szerokość galaktyczną. Jeśliby gwiazdy koncentrowały
się w płaszczyźnie galaktycznej, wtedy średnia szerokość powina była wypaść równa O. Tymczasem gwiazdy jaśniejsze od
6-tej wielkości dawały średnią szerokość na ogół różną od zera
i wykazały przy tym zależność jej od długości alaktycznej .
Gwiazdy zaś o jasnościach widomych większych niż 6 wielkość nie dawały tej anomalii. Można było stąd wyznaczyć
płaszczyznę największej koncentracji gwiazd bliskich typu
widmowego B. Okazało się, że koncentrują się one wzdłuż wielkiego koła nachylonego do płaszczyzny galaktycznej pod ką
tem około 15°. Płaszczyzną koncentracji zaś gwiazd słabszych
niż 5m jest płaszczy zna galaktyczna. Te ostatnie bowiem są, na
ogół biorąc, gwiazdami dalszymi i do Układu Lokalnego nie
należą.

Na podstawie badań Shapley'a można wyciągnąć pewne
ogólne wnioski dotyczące rozmiarów Układu Lokalnego, mianowicie można powiedzieć, iż jest to pewne zagęszczenie
gwiazd, wzgl ędnie niewielkie, rozciągające się do odległości
kilkuset parseków i że nasze Słońce znajduje się gdzieś w pobliżu jego środka . Gwiazdy typu B słabsze , a zatem dalsze,
znajdują się poza jego granicami.
Obecnie na podstawie badań rozkładu przestrzennego rozmaitych obiektów można powiedzieć, które z nich są członkami
grupy nazwanej Układem Lokalnym, które zaś nie są . A więc :

koncentrację w

pasie Goulda.l

wykazują:

-----

gwiazdy typu B z m< 6.0
gwiazdy typu Be z m < 6.25
gwiazdy typu A
bliskie gwiazdy podwójnespektroskopowe typu B i A
niektóre mgławice dyfuzyjne
mgławice ciemne

koncentrację

w
galaktycznej

gwiazdy
gwiazdy
gwiazdy
gwiazdy

typu
typu
typu
typu

płaszczyźnie

wykazują:

B z m> 6.0
Be z m> 6.25
O
N

pozostałe mgławice dyfuzyjne
gromady otwarte
gwiazdy zmienne (cefeidy)

Pas Goulda przecina Drogę Mleczną w gwiazdozbiorze Kil
- Krzyż Południowy (Carina-Crux) i Kasjopei (Cassiopea) . Sięga najbardziej na południe w gwiazdozbiorach
Okrętu
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Orion-Byk (Orion-Taurus), najbardziej zaś na północ w Wę
żowniku-Niedźwiadku (Ophiuchus-Scorpius).
Dalszym potwierdzeniem istnienia Układu Lokalnego są
ciekawe badania jakie podjął P. B. Ku n i ck i nad rozkła
dem przestrzennym gwiazd typu widmowego B i gM. Znalazł
on, że w kierunkach o długości galaktycznej 62° i 242° gęstość
przestrzenna tych gwiazd znacznie jest większa niż w pozostałych kierunkach. Wydaje się, że prostopadle do kierunku
'ku środkowi Galaktyki istnieje wydłużone zagęszczenie gwiazd
o środku w długości galaktycznej 242°. Nasze Słońce znajduje .
się w odległości od niego o 150 ps.
Pomimo licznych dowodów opartych na dokładnych badaniach niektórzy astronomowie nie wierzą w realność Układu
Lokalnego. Między innymi znany holenderski astronom,
A. P a n n e k o e k twierdził, że wyniki dotyczące Układu Lokalnego otrzymane na podstawie rozmieszczenia gwiazd zawierają błędy na skutek nie uwzględnienia rozrzutu w jasnościach absolutnych, który przypisuje się j edynie rozrzutowi
w odległościach gwiazd. Wysuwano również zastrzeżenie dotyczące współczynnika absorpcji międzygwiazdowej, który nie
jest dostatecznie znany, a odgrywa olbrzymią rolę przy ocenie
odległości gwiazd.
W ostatnich latach przed wojną prowadzono specjalne badania celem rozwiązania tego zagadnienia i okazało się, że
żadna wartość przyjęta na współczynnik pochłaniania między
gwiazdowego nie jest w stanie wyjaśnić zagęszczenia gwiazd
w kierunku środka Układu Lokalnego i koncentracji gwiazd
w pasie Goulda.
Niedawno, bo zaledwie dwa lata temu, badania prowadzone
w dziedzinie radiowej nad rozkładem neutralnego wodoru
w Galaktyce wykazały koncentrację bliskich obłoków tego
gazu poza koncentracją galaktyczną również w płaszczyźnie
nachylonej do Drogi Mlecznej pod kątem 20°.
Wszystkie badania jakie prowadzono do tej pory, dotyczyły
głównie położenia, rozmiarów i rozkładu materii w Układzie
Lokalnym. Od roku mniej więcej 1930 równolegle z tymi badaniami badano kinematykę Układu Lokalnego, tzn. gwiazd
wchodzących w jego skład.
Jednymi z pierwszych prac dotyczących tego zagadnienia
są prace z roku 1929-30 Henri M i n e u r a, astronoma francuskiego. Mineur badał ruch gwiazd ze względu na obrót Galaktyki i w tym celu podzielił gwiazdy na grupy według odległości. Je dną z wartości, którą miał wyznaczyć, była długość
galaktyczna środka obrotu. Otóż gwiazdy bliskie, których odle-
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głości nie przekraczają 600 ps, dają na długość galaktyczną
środka wartość 243°, gwiazdy zaś dalsze- wartość bliską 323o.
Wynik ten Mineur wyjaśnia w sposób następujący: gwiazdy
bliskie tworzą obłok z niewielkim centralnym zagęszczeniem,
obracający się dokoła środka położonego w długości galaktycznej 240°, gwiazdy położone dalej od Słońca obracają się dokoła środka Galaktyki. Wśród gwiazd położonych w średniej
odległości r od Słońca, mamy pewien ułamek p należących do

obłoku (Układu Lokalnego), oraz pozostałe 1-p nie należą
cych do niego. Przy tym p jest zmienne i wraz z odległością
od Słońca zmienia się od l do O. Gdy r jest małe wtedy p jest
bliskie l, dla r dużego p dąży do O. W okolicy Słońca mamy
zatem większość gwiazd należących do Układu Lokalnego,
wskutek czego przeważa obrót dokoła środka tego układu,
o długości galaktycznej 240°, gdy zaś bierzemy pod uwagę
gwiazdy dalsze, wtedy ułamek gwiazd "galaktycznych" przeważa i mamy obrót dokoła środka Galaktyki.
Jako dodatkowy argument teoretyczny Mineur przytacza
argument następujący:
" ... wreszcie jako konsekwencja różniczkowej rotacji Galaktyki tego rodzaju obłok powienien rozpaść się, jeśli obracałby się dokoła swojej osi".
I dalej:
"Ruch najbliższych gwiazd byłby złożony z dwóch obrotów: rotacji dokoła środka obłoku lokalnego, do której dodaje się rotacja obłoku dokoła środka Galaktyki".
Od roku 1930 ukazało się kilka prac poświęconych problemowi obrotu Układu Lokalnego, pisał o nich K. R u d n i ck i w artykule poświęconym temu zagadnieniu *). Świeżą
pracą w tej dziedzinie jest praca przeprowadzona w Obserwatorium Warszawskim dotycząca udziału gwiazd typu widmowego B zwykłych i podwójnych-spektroskopowych w obrocie Układu Lokalnego. Zastosowano przy tym metodę badania tzw. funkcji C a m m a, używanej przez samego C a m m a,
a następnie przez P. P. P ar e n a g o do badania ruchów obrotowych w Galaktyce. Metoda posiada tę wyższość nad innymi,
np. nad zwykle stosowaną metodą O o r t a, iż nie wymaga
założenia małej odległości obiektów badanych od Słońca w porównaniu z odległością środka obrotu. Założenie to tkwiące
we wzorach Oorta, czyniło je bezużytecznymi w zastosowaniu
do członków Układu Lokalnego. W tym przypadku bowiem
odległość środka wynosząca 100 lub niewiele ponad 100 ps
*)

patrz: "Uran ia " XXIII, 289 (1952)

Fotografia Ziemi wykonana w czasie jednego z pierwszych lotów rakietowych. W Międzynarodowym Roku Geofizycznym przewiduje się na
szeroką skalę zakrojone badania naukowe przy użyciu rakiet.

Ważnym punktem programu obserwacji naukowych w Międzynarodowym Roku Geofizycznym są radioastronomiczne obserwacje Słońca. Radioteleskop Obserwatorium Krakowskiego ustawiony na Forcie Skała
pod Krakowem weźmie również udział w tych obserwacjach.

Fotografia komety Arenda-Rolanda wykonana przez czechosłowackich astronomów w Obserwator:um na
Skalnate Pleso za pomocą 60 cm teleskopu w dniu 29. 4. 1957 r.

Jedną

z najważniejszych sensacji naukowych Międzynarodowego Roku
Geofizycznego będzie wypuszczenie sztucznych satelitów Ziemi zapowiedziane przez ZSRR i USA. Na fotografii model amerykańskiego
sztucznego satelity. Będzie on miał średnicę 45 cm i masę 12 kg. Przeżroczysta obudowa wykonana z plastyku pozwala dostrzec wewnętrzne
·
urządzenia.
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jest tego samego rzędu co i odległości obiektów branych pod
Wyniki jakie otrzymano są w zupełnej zgodzie z wynikami otrzymanymi przez poprzednich autorów; gwiazdy do
odległości nie przewyższającej 500 ps od środka obrotu biorą
udział w obrocie Układu Lokalnego, dalsze zaś raczej tylko
w obrocie Galaktyki.
Zagadnienie Układu Lokalnego, chociaż datujące się od
przeszło 100 lat jest jednym z najmłodszych w astronomii
gwiazdowej. Idea istnienia i ruchów obrotowych obiektów
należących do Układu miała i ma obecnie swoich zwolenników i przeciwników. Do dnia dzisiejszego jego natura przedstawia się zagadkowo. Gould przypuszczał, że jest to gromada
. galaktyczna gwiazd, podobna do Plejad. Wysuwano również
przypuszczenia, że jest to część ramienia spiralnego naszej
Galaktyki. Przekonano się jednak, że znajduje się właśnie
pomiędzy dwoma ramionami spiralnymi. Być może Układ
Lokalny stanowi jedno ze zgrupowań gwiazd jakie obserwujemy i w innych galaktykach w pobliżu ich peryferii. A oto
co pisze B. J. B ok w monografii na temat rozkładu gwiazd
w przestrzeni :
,,NalP.ży podkreślić, że najnowsze studia dynamiczne
L in d b l a d a wykazują, iż w Galaktyce o szybkiej rotacji nie należy spodziewać się regularnego rozkładu gę
uwagę.

stości".

Dalsze badania, z pomocą być może nowych metod, rzucą
prawdopodobnie więcej światła na niezwykle interesujące
zagadnienie, jakim bezwątpienia jest problem istnienia Układu
Lokalnego i ruchów w tym układzie, stanowiącym małą cząstkę
w naszej Galaktyce.
KRONIKA
Międzynarodowy

Rok Geofizyczny

Całkowite zaćmienie Słońca, które nastąpi w dniu 12. X. 1958 r .
bQdzie jedynym zaćmieniem podczas Międzynarodowego Roku Geofizycznego. Niestety tym razem pas całkowitośCi przebiega przez WXldneprzestrzenie Oceanu Spokojnego i t~ tak :nieszczęśliwie, że omija
wszystkie większe wysepki z wyjątkiem kilkudziesięciu atoli koralowych, wznoszących się niewiele nad poziom morza, na których niemożliwe jest rozbicie jakichś baz obserwacyjnych. Jedynymi wysepkami
w pasie całkowitości są Wyspy Niebezpieczeństw (Danger Islands} należące do archipelagu M.anihiki. Są to trzy maleńkie wysepki o łącznej
powierzchni 3 km 2 • Faza całkowitego zaćmienia będzie tu trwała

~lO

URANIA

4 minuty. Należy przypuszczać , że wysepki te zapełnią się ;,głowa przy
badaczami ze wsz.y stkich krajów. Już obecnie przygotowuje
tam ekspedycję Obserwatorium Cambridge. Przypusz·c za się jednak, że
więkswść badań wykonywać będą ekspedycje okrętowe.
Po przystąpieniu do badań w Międzynarodowym Roku Geofizycznym Njassy, Rodezji, Ceylonu i Gwatemali liczba państw biorących
udział w badaniach wzrosła do 55.
A. W.

głowie"

Kometa 1956 h (Arenda-Rolanda)

Od kilku miesięcy astronomowie pilnie obserwują kometę 1956 h,
która jak przeiWidywano jasnością
swą miała przewyższyć
wszystkie komety widziane w bieżącym stuleciu.
Odkrycia komety dokonali dwaj belgijscy astronomowie S. Ar e n d
i M. Rola n d w obserwatorium w U cele w dniu 8 listopada 1956 r., lecz.
później odnaleziono ją również na zdjęcia ch fotografi cznych d okona nych dnia poprzedniego przez S. K a h o w obserwatorium w Tokio.
Niewidoczna dla oka nieuzbrojonego, w teleskopach miała ona wygląd
słabej mgławicy dziesiątej wielkości gwiazdowej. Blask jej zwiększał
się jednak stopniowo wskutek równoczesnego zbliżania się do Ziemi
i do Słońca i w drugiej połowie marca osiągnęła ona jasność, która
w normalnych warunkach pozwoliłaby na dostrzeżenic jej gołym okiem ;
w czasie tym jedrnak kometa znajdowala się w pobliżu Słońca, co prz.eszkodziło w dokonywaniu jakichkolwiek obserwacji gołym okiem .
Dnia 8 kwietnia kometa przeszła przez. peryhelium w odległośCi nieco
przewyższającej 0.3 jednostek astronomicznych od Słońca. NiCIWidoczna
w tym czasie na pólinocnej półkuli, kometa mogła być obserwowana
na kilkanaście minut przed wschodem Słońca na półkuli południowej.
Według niektórych przewidywań kometa mogła osiągnąć w tym czasie
jasność planety Wenus, lecz przewidywania te nie sprawdziły się. Kometa wprawdzie była widoczna gołym okiem na tle zorzy porannej,
lecz tylko jeśli jej położenie znane było obserwatorowi, a blask jej
nie przewyższał blasku gwiazdy drugiej wielkości. Dokładna ocena
blasku nie była możliwa ze względu na trudne warunki obserwacji
oraz krótki okres widoczności, który zresztą musiał być zużyty na dokonanie zdjęć fotograficznych. Względnie dobrej oceny blasku komety
dokonała jedynie australijska ekspedycja polarna w Ziemi Mawsona,
dla której warunki obserwacji były daleko korzystniejsze. Ekspedycja
ta obserwowała kometę w dniach od 3 do 11 kwietnia, nie będąc
-zresztą uprzednio powiadomiona o pojawieniu się komety; według
oceny tej ekspedycji blask komety odpowiadał blaskowi gwiazdy trzeciej
wielkości. Kometa widziana była również przez francuską ekspedycję
polarną w Ziemi Adelaidy (Adelie Land).
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Dwóch zdjęć fotograficznych dokonano w obserwatorium na Mount
Stromlo w AustraW w dniu 11 kwietnia przy pomocy 26 calowego
refraktora południowej stacji amerykańskich obserwatoriów Yale i Columbia. W kilka minut po dokonaniu zdjęć kometa przestała być
widoczna nawet przy użyciu teleskopu, co potwierdza dobitnie, że
jasność jej była niższa niż przewidywano. Komety nie znaleziono na
zdjęciach dokonanych dnia 14 i 15 kwietnia.
Ze względu na krótki czas ekspozycji (5 i 10 sekund) oraz absorpcję
światła w atmosferze ziemskiej (kometa znajdowała się tylko 4 stopnie
nad horywntem, podczas gdy Słońce znajdowało się 9 stopni pod horyzontem) położenia gwiazd nic zostały utrwalone na płytach fotograficznych i dlatego też wyznaczenie pozycji komety jest niemożliwe. Oba
·zdjęcia zdają się wykazywać, że jądro komety rozpadło się na dwie
części oddalone około 9" od siebie. Dalsze obserwacje komety są jednak konieczne by potwierdzić to spostrzeżenie, które może być wynikiem złudzenia spowodowanego tlieregularno ś ciami w wyglądzie komety.
W przeszłości zanotowano już kilka wypadków podziału komet (kometa
Bieli w r. 1846, kometa Taylora w
1916 i jasn a kometa poludniowa
1947 n).
Kometa 1956 h , jak wykazały obliczenia dokonane przez astronomów M. P. Kandy i J . Kowalewskiego, porusza się po orbicie
hiperbolicznej, co zdawałoby się wskazywać, że weszła ona od naszego
układu słonecznego z przestrzeni międzygwiezdnej i że powróci ona
do niej po dokonaniu swego obiegu dookoła słońca. Komet o hiperbolicznych orbitach zaobserwowano już kilkanaście, przy czym we
wszystkich wypadkach orbity mało odbiegały swym kształtem od paraboli. Gdy jednak dokonano szczegółowych badań nad orbitą, to we
wszystkich wypadkach (z wyjątkiem jednego bardzo wątpliwego) okazało się, że orbita komety była pierwotnie elipsą, która pod wpływem
perturbacji Jowisza i Saturna przekształciła się na hiperbolę. Należy
przyjąć, że rachunki nad orbitą komety 1956 h wykażą to samo. Najprawdopodobniej również w przyszłości perturbacje przekształcą obecną
hiperboliczną orbitę na orbitę eliptyczną, tak że kometa pozostanie
członkiem naszego układu słonecznego.

r.

A. PrzybyLski
Obserwatorium Mt StromLo
Camberra (AustraLia)

Promieniowanie radiowe komet

W 1955 roku astronomowie radzieccy J. l. C h a n i n i O. J. J u d i n
(Astronomic2leskij żurnal, 32, 1955, str. 439) doszli na podstawie erozważań teoretycznych do wniosku, że przy obeanym stanie rozwoju
techniki odbiorczej możliwe jest badanie promieniowania radiowego
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komet. W dziedzinie fal centymetrowych promieniowanie wysyłane
prz,ez głowy komet powinno być nawet znacznie silniejsze od "tła'•
promieniowania Galaktyki.
Na obserwacyjne potwierdzenie tych wniosków nie trzeba był(}
długo czekać. Zbliżanie się do Ziemi wielkiej komety Arenda-Rolanda
st.anowiło
wspaniałą
okazję
do wypróbowania naszych możliwości
w tej dziedzinie. Obserwacje przyniosły wynik pozytywny. W Cyrkularzu Międzynarodowej Unii Astronomicznej z dnia 11 kwietnia b. r.
(Circ. nr 1594) znajduje się krótka wzmianka o obserwacjach wykonanych przez astronoma belgijskiego K o e ck e l e n b e r g a na stacji
Humain. Po raz pierwszy odebrał on promieniowanie radiowe komety
Arenda-Rolanda w dniu 9. IV. 1957. Obserwacje wykonywane były na
fali o długości 50 cm, przy czym radiowa średnica komety wynosiła aż.:
8 stopni. Promieniowanie odbierano w dzień w godzinach 1Qh_15h.
Bliższe dane są narazie nieznane.
Cyrkularz nr 1596 Centrali Telegramów Międzynarodowej Unii
Astronomicznej przyno~i dalsze interesujące dane o radiopromieniowaniu komety Arenda-Rolanda. Okazuje się, że pierwszeństwo wykrycia
tego promieniowania należy nie do Koeckelenbergha, lecz do znanego..
radioastronoma J. K r a u s a z Uniwersytetu Ohio, który począwszy od
10 III br. obserwował kometę na fali 11 metrów (27.6 MHz). Natężenie
promieniowania stopniowo wzrastało w miarę zbliżania się komety do
Ziemi. Zaobserwowano poza tym nieregularne zmiany natężenia w granicach 30%. Maksymalne natężenie wynosiło ok. 5X10-22 wat/m2 Hz,.
a więc tylko dwa razy mniej niż natężenie promieniowania Wenus,
obserwowanego przez Krausa w tym samym paśmie.
Ciekawe jest, że źródło najbardziej intensywnego promieniowania
nie pokrywało się z głową komety lecz było położone w jej warkoczu
w odległości około 11 milionów kilometrów od jądra. Obserwacje
radiowe wykonywano również podczas koniunkcji komety ze Słońcem
(21 IV). Zaobserwowano wówczas, że część warkocza, z której pochodziło najbardziej
intensywne promieniowanie, oddalała się z dużą
prędkością od głowy komety.
Warto zwrócić uwagę, że otwierają się obecnie ciekawe możliwości
badawcze. Dotychczas komety można było obserwować tylko na stosunkowo ciemnym niebie, gdy były już dość odległe od Słońca. Okres,
gdy kometa będąc blisko Słońca, mogła być obserwowana tylko
w dzień, stanowił białą plamę w dziejach komety. Czasem tylko udawało się zaobserwować taką kometę podczas całkowitego zaćmienia
Słońca. Dzięki możliwości obserwacji radiowych kometę będzie można
śledzić prawie bezustannie. Należy się także spodziewać nowych danych
o fizyce komet.
A. W.

URANIA

213

:Pierwsza audycja o tematyce astronomicznej w Warszawskiej Telewizji

W dniu 13 kwietnia o godz. 20.15 Telewizja Warszawska nadała
audycję mgra inż. Andrzeja M ark s a o komecie
.Arenda-Rolanda. Prelegent w bardzo staranny sposób podał ogólne
\Niadomości o kometach, oraz omówił
dotychczasowe i spodziewane
przyszłe losy komety. Ponadto nadmienił, że będą prowadzone specjalne
publiczne pokazy komety przez teleskopy w tymczasowym pawilonie
"Obserwacyjnym Lud. Obs. Astr. w Warszawie. Audycja była ilustrowana oryginalnymi fotografiami astronomicznymi, które jednak wypadły na ekranie nie dość czytelnie, oraz wykresem obrazującym
drogę komety po niebie w maju i czerwcu.
O ile mi wiadomo, audycja spotkała się z przychylnym przyjęciem
·wśród telewidzów. Można więc chyba wyrazić nadzieję, że Telewizja
Warszawska będzie nadawać audycje także i o tematyce astronomicznej. Szkoda tylko, że zacz<:ła to robić tak późno.
piętnastominutową

z. o.
Supernowe i kaliforn 254
Gwiazdy supernowe można podzielić na dwa typy, zależnie od tego,
oczy spadek ich jasności jest łagodny, czy ostry. Szczególnie interesujące są gwiazdy o łagodnym spadku jasności, zaliczane do typu I-go.
Należą do nich supernowe, które rozbłysły w latach 1572 i 1604 w naszej
Galaktyce a także liczne supernowe, obserwowane w ciągu XX wieku
w innych galaktykach.
Zmiany jasności tych gwiazd stają si<: bardzo regularne mniej wię
cej po upływie 100 dni od osiągnięcia maksymalnej jasności. Mianowicie u wszystkich supernowych tego typu jasność zmniejsza się wtedy
<Q 0,0137 wielkości gwiazdowej na dobę (wykres wielkości gwiazdowych
jest linią prostą). Wynika stąd, że po upływie każdych 55 dni jasność
supernowej zmniejsza się o połowę. Np. supernowa obserwowana
w galaktyce IC 4182, znajdującej się w odległości około 25 milionów
lat świetlnych, zmieniając w ten sposób swoją jasność w ciągu 500 dni
()Słabła od 13'~ 0 do 19 1 ~ 1 9. W maksimum supernowa była 60-krotnie
jaśniejsza od tej galaktyki. wewnątrz której się znajdowała.
W sierpniu 1956 r. sześciu wybitnych astronomów i fizyków amerykańskich (m. in. W. B a a d e i F. H o y l e) ogłosiło pracę, w której
wykazują oni, że przyczyną tych nadzwyczaj regularnych zmian jasności supernowych typu
I-go może być rozszczepienie pozauranowego
pierwiastka kalifornu o llczbie masowej 254 i liczbie atomowej 98
.(.! 54 Cfo8 ). Pierwiastek ten został sztucznie wytworzony w 1952 r.
Jest to pierwiastek promieniotwórczy o czasie połowicznego rozpadu 55 dni. Jądra atomów tego p ierwiastka samorzutnie rozszczep i ają
się, tzn. rozpadają się na kilka części (podobnie jak jądra uranu 235 lub
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plutonu 239 w czasie wybuchu bomby atomowej), przy czym wyzwala
energia kilkaset razy większa niż przy zwykłym rozpadzie promieniotwórczym. Aby wytłumaczyć obserwowane prostoliniowe zmiany
wielkości gwiazdowych supernowych typu I należy przyjąć, że w początkowych stadiach wybuchu zostaje w gwieździe wytworzona ilość
kalifornu 254 stanowiąca około 1/20000 masy gwiazdy. Dzięki specjalnym właśnościom jąder atomowych tego pietrwiastka wytworzenie go
w dość znacznych ilościach w czasie wybuchu supernowej jest - zdaniem autorów hipotezy - bardzo prawdopodobne. Co zapoczątkowuje
eksplozję supernowej tego niniejsza hipoteza nie wyjaśnia.
(Według "PASP" 1956, str. 296-300).
się

K.

s.

Cieka.we odkrycie na. Krymie
Dzięki
doskonałej
nowoczesnej aparaturze teleskopu w1ezoweg~
w krymskim obserwatorium prof. S i e w i er n y zaobserwował kilka
osobliwości· w widmach aktywnych obszarów na tarczy słonecznej.
Fotografując widma pochodni i rozbłysków zarejestrował cały szereg:
subtelnych szczegółów emisyjnych. Otrzymał na tle widma wąskie poprzeczne nitki odpowiadające emisji ciągłej, a także drobne pasemka
emisyjne w poszczególnych liniach widmowych. Były to cieniutkie jasne
niteczki przecinające linię widmową lub tzw ... wąsy" - jasne zwęża
jące się kreseczki. Szczególnie interesujące były takie wąsy występu
jące tylko z jednej strony linii widmowej i skierowane ku fioletoweJ
części widma. Zarówno nitki emisji ciągłej jak i .. wąsy·· należą do
zjawisk bardzo krótkotrwałych i trudno dostrzegalnych. Prawdopodobnie
ich średni czas życia nic przekracza kilku minut. W związku z tym
rozmiary źródeł emisji także nic mogą być zbyt duże. Rozmiary te
można ocenić z szerokości nitki lub pasemka. Okazało się, że istotnie
nie przekraczają or'c 300 km, tzn. źródła emisji są bardzo niewielkie
jak na skalę słonecznq. Z przeprowadzonych na Krymie obserwacji widm
wynika, że zarówno emisja ciągła jak i emisja w liniach uwarunkowane
sq identycznymi lub bardzo podobnymi procesami powstawania samych
jąder emisji. Są to procesy o charakterze wybuchowym. Istnienie wąsów
Siewierny wiąże z ruchem strumieni cząsteczek o prędkościach bliskich
1000 km/sek. Warto zwrócić uwagę na to, że "wąsy" prawie zawsze
mają jeden brzeg ostry, drugi rozmyty. Zaobserwowano też, że ostry
brzeg zwrócony był w kierunku brzegu plamy słonecznej. Być może
odpowiada on miejscu, gdzie mamy najsilniejszą jonizację zderzeniową.
Fala uderzeniowa powstająca przy wybuchu jądra emisyjnego napotyka tu strumień cząsteczek poruszających się wzdłuż linii pola magnetycznego. Badanie rozwoju ognisk emisji prowadzi do wniosku, że
mamy tu do czynienia z wybuchami bardzo małych ziaren wyniesionych
na powierzchnię Słońca. Można przy tym wyróżnić dwie fazy rozwoju.
W pierwszej wybuchowi towarzyszy szybki wzrost jasności i po-
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wierzchni jądra, rozchodzenie się fali uderzeniowej
wyrzucanie
szybkich cząstek. Druga faza przebiega nieco spokojniej i po osiągnięciu
maksimum jasności następuje szybkie zanikanie świecenia. Bardzo małe
rozmiary jąder wskazują na możliwość powstania bardzo dużych g ę
stości energii około milion razy większych niż sądzono dotychczas.
Trudno przypuścić, że przyczyną tych zjawisk jest mechaniczna energia
cząsteczek poruszających się nawet w sposób wybuchowy. Raczej odwrotnie - ruchy wybuchowe mogą powstawać w wyniku wyzwolenia
się jakiejś innej
energii np. termojądrowej. Reakcje termojądrowe
w atmosferze Słońca nie są zupełnie niemożliwe. Istnienie litu, berylu
czy deuteru wypalających się całkowicie wewnątrz Słońca świadczyć
może albo o tym, że reakcje termojądrowe nie są źródłem energii, albo
o tym, że reakcje te mogą zachodzić także w warstwach powierzchniowych. Prócz tego reakcje takie mogłyby, zdaniem Siewiernego, prowadzić do powstawania ognisk emisji w aktywnych obszarach na Słońcu
[Wg "Astronomiczeskij Zurnał" 33, 74 (1956))
A. St .
Zderzenie galaktyk
Badania prowadzone nad rozmieszczeniem galaktyk wykazują, że na
one dość luźno rozrzucone w przestrzeni. Istnieją jednak obiekty.
co do których podejrzewa się, iż są galaktylmmi zderzającymi się. Takim obiektem jest np. mgławica NGC 1275 w gwiazdozbiorze Perseusza,
znana jako jedno ile źródeł promieniowania radiowego. Współrzędne
równikowe tr·t galaktyki lub pary galaktyk są następujące: u = 3hl6m5s,
ll ·- + 41°20', średnica kątowa wynosi zaledwie 0'.7, wielkość gwiazdowa
widoma 12 1~5.
Według badań R. M i n k o w ski e g o, astronoma z obserwatorium
na Mt. Falomar i Mt. Wilson obiekt ten na pozór tak mało ciekawy, utworzony jest z dwóch galaktyk, które zderzają się. Płaszczyzny równikowe
ich tworzą kąt około 2oo. Zderzenie następuje bez wątpienia w części
pólnocnej układu, wciągnęło już jednak częściowo i rejony południowe.
Rozpoczęło się ono prawdopodobnie około milion lat temu.
(Według "L'Astronomie" str. 135, 1956).
M. K.
ogół są

Odległości Obłoków

Magellana

Gerard de V a u c o u l e u r s, astronom australijski, pracujący na
Mt Stromlo poczynił próby wyznaczenia odległości obu obłoków Magellana. Znanych jest dotąd 7 metod określenia odległości mgławic poillagalaktycznych. Dwie z nich wykorzystują cefeidy z okresami przekraczającymi
1 dzień. Jedna opiera się bezpośrednio na jasności cefeid krótkookresowych, dwie inne na tychże zmiennych za pośrednictwem gromad kulistych. Wreszcie dwie pozostałe metody wyznaczania odległości opierają
się na wielkościach gwiazdowych gwiazd nowych: jedna podazas ma-
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ksimum, druga - w 15 dni po maksimum. Wyniki otrzymane za pomocą
tych rozmaitych metod w przypadku obłoków Magellana są na ogół
.zgodne. Po uwzględnieniu poprawki na pochłanianie światła przez materię
międzygwiazdową
otrzymuje się wartość odległości 46 000 ps
(150 000 lat św.). W granicach błędów pomiarów otrzymuje się tę samą
'Odległość dla obydwu obłoków Magellana.
(Według J. B. A. A. vol. 66, 80, 1956).
M. K.

PORADNIK OBSERWATORA

W lipcu

Meteory
meteory z następujących radiantów:
= ===
Współrzędne radiantu l
Okres akt ywności
de kl.
rek t.

promieniują

Nazwa roju
2 Sge
Sigma And
37 Oph
22 And
Beta Cas
Psi Aq1
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Zeta Aqr
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17 12
o 8
o 56
20 32
23 32
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22 26
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-H 17°
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+11
+ 45
+ ' 63
- 10
+ 16
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- l
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---

6-12 VII
7-20 VII
8-11 VII
9-21 VII
19 VII-15
20 VII- 8
23 VII- l
24 VII- 3
25 VII- l
27-31 VII

VIII
VIII
VIII
VIII
VIII

Andrzej Pacholczyk

W sprawie obserwacji zórz polarnych w Polscc w
Roku Geofizycznym 1957/58

Międzynarodowym

Zjawisko zórz polarnych polega na świeceniu rozrzedzonych gazów
górnych warstw atmosfery pod wpływem bombardowania przez dodatnio
naładowane atomy, głównie wodoru oraz przez elektrony. Cząstki te
wyrzucane są z aktywnych ośrodków na powierzchni Słońca. Mając pręd
kość rzędu 1000 km/sek., po upływie 1-2 dni od momentu opuszczenia
Słońca osiągają one atmosferę ziemską i prowadzone przez linie sił pola
magnetycznego Ziemi ku regionom polarnym, wywołują zjawisko zórz.
Obserwacje kształtu i położenia zórz dostarczają cennych informacji
-o cząstkach słonecznych wywołujących zorze w naszej atmosferze. Wiele
jednak jest jeszcze niejasności. Najmniej wiadomo o zachowaniu się
strumienia korpuskularnego w przestrzeni między Słońcem a Ziemią.
Stanowi ono przedmiot dyskusji naukowych od wielu lat.
Badanie zórz posiada także aspekt praktyczny. Zorze powstają
w dolnych warstwach jonosfery, najczęściej na wysokościach 90-130 km,

URANIA
wpływają na jej strukturę
kację radiową. Zakłócenia
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i wskutek tego

zakłócają powazn1e komunipowstają także w komunikacji kablowej.
Studium warunków pojawiania się zórz, ich położenia i rozkładu ma
więc i z tych względów duże znaczenie.
Pas największej częstości zórz przebiega średnio w pobliżu 67° szerokości geomagnetycznej, ale w czasie silnej aktywności słonec znej i geomagnetycznej zorze pojawiają się także w niższych szerokościach . Znane-

nawet wypadki zórz zwrotnikowych.
Dotychczas najlepiej jest zbadany właśnie ten główny pas. Zorzom.
z niższych szerokości nie poświęcano do niedawna prawie zupełnie
uwagi. Obserwacje były najczęściej przypadkowe. Obecnie zorze te są
przedmiotem szczególnego zainteresowania geofizyków i w Międzynaro
dowym Roku Geofizycznym (MRG) 1957/58 kładzie się na ich obserwacje
duży nacisk.
Związek zórz polarnych ze zjawiskami aktywności słonecznej i geomagnetycznej nie ulega wątpliwości. Stwierdzono korelację zarówn()
z plamami na Słońcu jak i z burzami geomagnetycznymi, a także jonosferycznymi. Ponieważ zaś w nadchodzącym MRG spodziewana jest
są

wzmożona aktywność Słońca, należy się również spodziewać wzmożonej
częstości i nasilenia zórz polarnych.
Obserwacje zórz w MRG 1957/58 będą miały tym większe znaczenie,
że będą prowadzone w ścisłej kooperacji z badaniami nad wyronienio-

nymi zjawiskami słonecznymi i ziemskimi.
Jest rzeczą ważną, aby każda zorza była obserwowana równocześnie
z kilku miejsc. Dla wyznaczenia bowiem wysokości i położenia zorzy
w atmosferze nie wystarczy obserwacja tylko z jednego punktu, lecz
konieczne są równoczesne obserwacje co najmniej z dwóch miejsc. Poza
tym przy studiach zjawiska tak dynamicznego i zmiennego jak zorze,
pożądane są oczywiście jak najliczniejsze i jak najbardziej szczegółowe
obserwacje. Szczególną wagę należy położyć na obserwacj~ zórz bliskich
zenitu, ponieważ wskazują one bezpośrednio położenie geograficzne zorzy.
Na nadchodzący MRG 1957/58 planowane są obserwacje zórz różnymi
metodami m. i. z samolotów i rakiet, a także badania przy pomocy echa
radiowego. Będą one miały duże znaczenie, ale z natury rzeczy dadzą
tylko ograniczone wiadomości o zorzach . Najwięcej informacji co do
rozkładu geograficznego zórz, ich wysokości w atmosferze, ruchu, zmian
w barwie, kształcie i położeniu należy się spodziewać niewątpliwie po
zorganizowanej sieci obserwacji wizualnych rozciągniętych na cały glob.
.ziemski. W obserwacjach zaś tych liczy się przede wszystkim na obser- ·
watorów wolontariuszy.
Obserwacje wizualne me wymagają wyposażenia instrumentalneg()
ani specjalnych kwalifikacji obserwatorów. Dzięki temu każdy chętny
może wziąć udział w międzynarodowym wysiłku badań w okresie MRG
i przyczynić się swoimi spostrzeżeniami do wyświetlenia zagadnień zwią
zanych z zorzami polarnymi, oddając tym duże usługi nauce.
Najbardziej pożądane są zorganizowane obserwacje całonocne, np. C()
godzinę (wynik negatywny jest również ważny), a w razie pojawienia
się zorzy, bardziej zagęszczone. Jednak nawet kilkuminutowa obserwacja długotrwałej zorzy z podaniem czasu spostrzeżenia ma znaczenie.
Bliższe szczegóły dotyczące metody obserwacji oraz nadsyłania sprawozdań znajdą przyszli obserwatorzy w instrukcji, w którą zostaną
zaopatrzeni po zgłoszeniu swego udziału.
Instrukcja została opracowana na podstawie wytycznych Komisjl
Naukowej Międzynarodowego Roku Geofizycznego w Brukseli.
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Zgłoszenia udziału w obserwacjach zórz proszę uprzejmie adresować

w

następujący

sposób:

Zorze polarne
Dr Stefania Kosibowa
w.-oclaw

ul. Kopernika 11
Obserwatorium Astronomiczne
Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu W1·oclawskiego
Wroclaw, ul. Kopernika 11
Zakład Geofizyki PAN Warszawa, ul. Nowy Swiat 72

Gwiazdy zmienne
Poniżej zamieszczamy mapkę części gwiazdozbioru Delf~na, gdzie
:znajdują się ciekawe gwiazdy zmienne U Del i EU Del. U Del jest
.gwiazdą o amplitudzie zmian blasku 5m·6-7'!15 (wg Kuk ark i n a) .
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Ze względu na krótki czas eksycji (5 i 10 sekund) oraz absorbcję
Rys. l. Mapka okolicy gwiazd zmiennych U Del, EU Del, V Del, X Del,
Z Del, S Del, T Del (Wg Webba).
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Dotąd nie spostrzeżono żadnych prawidłowości w jej zmiennosc1, jest
to więc gwiazda nieregularna. EU Dcl jest zmienną wykrytą dopiero
niedawno. Zmiany blasku mają charakter półregularny. Obserwacje
wykonywane w Warszawic w latach 1954-1956 dały wartość jej śred
niego okresu 64d.l. Dalsze obserwacje obu gwiazd sa bardw pożądane.
Oprócz tego na mapce zaznaczone są położone w pobliżu gwiazdy dłu
gookresowe V Del, X Dcl, Z Dcl, S Del i T Del. Są to wszy~tko gwiazdy
słabe, w maksimum blasku czasem tylko dochodzą do ósmej wielkości.
Mogą je więc obserwować tylko posiadacze większych lunetek.
Efemerydy gwiazd zaćmieniowych na lipiec 1957 (podane są momenty przybliżone, w czasie środkowo-europejskim):
RZ Cas: VII, 5d19hQOm, 6d23h 15m, 12d23hOQm, 13d22h3Qm, 2Qd3hl5m,
24d22hQQm, 26d2h45m, 3Qd21h3Qm.
(~ Lyr: VII, 11d14h, 24dl2h.
U Oph. VII, 1d2QhQQm, 6d2Qh45m, lld21h45m, 16d22h3Qm, 21d23hQQm,
26d23h45m.

A·ndrzej Wróblewski

OBSERWACJE
ObserwacJe fl"Wiazdy zmiennej EU Dei

W okresie VI 1954 - XII 1956 obserwowałem mało znaną gwiazdę
zmienną EU Del. Zmienność tej gwiazdy została niedawno odkryta. Według "Trzeciego dodatku do ogólnego katalogu gwiazd zmiennych"
B. W. Kukarkina i P. P. Parenago gwiazda ta ma ampiltudę
6In2-6 1!19 i wykazuje półregularne zmiarny blasku z okresem około
60.5 dnia.
Moje obserwacje potwierdzają półregularny charaider zmian blasku.
Obserwowałem następujące momenty maksimów:
Max. J. D.
E
0-C
2434964
o
ł- 4
35025
l
l niezbyt pewne
35278
5
- 3
:;:;~4)
6
o
35402
7
-7
35731
12
~ 2
bardzo dobre
35797
13
+ 4 niezbyt pewne
Na podstawie tych momentów wyliczyłem okres P
64.<11. Odskoki
Qd efemerydy wyliczonej z tym okresem są niewielkie. Proponowane
Elementy Max= J. D. 2435731 T 64. 1XE.
Szczegółowe wyniki i orygi.nalne obserwacje będą podane w Dodatku Naukowym "Uranii".
Andrzej

Wróbtew ki

Sekcja Obserwacyjna PTMA W-wa

KALENDARZYK ASTRONOMICZNY
Lipiec 1957 rok.
M. Bielicki
Dan e o zjawisku gwiazd spadających podajemy w dziale "Poradnik Obserwatora" w artykule "Meteory", efemerydy zaś gwiazd zmiennych w artykule
.,Gwiazdy zmienne".
Chwile wszystkich zjawisk podano w czasie średnim słonecznym środkowo
-europejskim, który jest czasem obowiązującym w Polsce. Dnie, godziny, minuty
l sekundy czasu oznaczono symbolami d , h, m, s. Przez u i {> rozumiemy rekta:scensję i deklinację, czylt współrzędne równikowe równonocne ciała niebieskiego.
Opracował
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ld-31h. Można poszukiwać przez lunety niewidocznych gołym okiellh
planet Urana i Neptuna oraz planetkę Vestę. Najłatwiej odszukać Urana
(w lipcu b. r. niewidoczny w blasku Słońca), trudniej Neptuna i Vestę.
Po naznaczeniu w atlasie gwiezdnym wpółrzędnych ciała niebieskiegO>
Opodanych na ostatniej stronie kalendarzyka), rozpoznajemy to miejsce
na niebie między jaśniejszymi gwiazdami, nas,tępnie zaś robimy przez..
lunetę dokładne rysunki położenia wszystkich słabych gwiazd w niewielkim otoczeniu tego miejsca. Planetę odnajdujemy po zmianie·
położenia między gwiazdami, porównując rysunki z różnych nocy.
ld-3-Id. Mając dobrą lornetkę lub lunetę można obserwować ciekawe zjawiska, zachodzące w układzie 4 księżyców, t. zw. galileuszoWYCh Jowisza. Przez lornetkę możemy zauważyć początki i końce zać
mień tych księżyców, w szczególności bardziej odległych od Jowisza,
czyli księżyców 3 i 4. Inne zjawiska w tym układzie, a więc zakrycia
księżyców przez Jowisza oraz przejścia księżyców na tle tarczy planety lub ich cieni po tarczy Jowisza, ·wymagają dla obserwacji już
lunet astronomicznych i odpowiednich powiększeń. Można wtedy
obserwować ruchy poszczególnych księżyców wokoło Jowisza, porównując
ich położenia na niebie względem tarczy Jowisza. Podczas
przejścia księżyców na tle tarczy Jowisza oraz cieni księżyców po
tarczy planety, zarówno księżyce, jak i ich cienie nachodzić będą na
tarczę Jowisza od brzegu lewego w rzeczywistości, a więc i w lunecie
o obrazie prostym, od prawe-go zaś ·brzegu w lunecie astronomicznej
odwracającej obn·zy; przesuwać się będą po tarczy planety równolegle·
prawie do ciemnych pasów równoleżnikowych chmur w atmosferze·
Jowisza, aby w końcu zejść z brzegu przeciwległego tarczy. Cienie
księżyców będą widoczne wyl'ażnie jako małe czarne okrągłe tarczki,
same natomiast księżyce są zwykle trudniej dostrzegalne, jako trochę:
ciemniejsze lub jaśniejsze plamki, w zależności od tła w danym miejscu
powierzchni Jowisza.
Momenty początków i końców wszystkich tych zjawisk oraz ustawien'ie się wzajemne Jowisza i księżyców w oznaczonych chwilach
czasu, podane są w chronologicznym zestawieniu w tablicy zjawisk
w układzie księżyców galileuszowych Jowisza.
Obecny okres czasu jest dogodny do obserwacji przez lunetę Saturna~
jego pierścieni i największ,ego księżyca Titana. Titan krąży wokoło
planety prawie po kole w płaszczyżnie pierścieni Saturna. Odległość:
księżyca od planety wynosi około 23 promieni rówtnikowych Saturna,
a okres obiegu synodycznego wokoło Saturna (okres czasu, w którym
powtarzają się n. p. największe odchylenia wschodnie księżyca od planety, obserwowane z Ziemi) jest 15d23h. W ten sposób, wiedząc, że
największe odchylenia (elongacje) wschodnie przypadają w
dniach:
VII. 3d14h, VII. 19d12h, VIII. 4dlOh, możemy określić położenie księżyca
względem planety w dowolnej chwili i rozpoznać go wśród gwiazd na
niebie jako gwiazdę 9 w. gw.
ld-3d . . Wieczorami obserwować światło popielate Księżyca.
ld-6d. Po północy próbować zaobserwować stożek światła zodiakalnego we wschodniej stronie nieba.
3d-lh. Ziemia znajduje się w aphelium (punkcie odsłonecznym)
swej orbity, czyli najdalej oq Słońca (152% milionów km).
3dllh. Księżyc mija na niebie Jowisza po stronie południowej~
w odległości około 6°.
4d6h, 5d23h. Merkury najpierw jest w złączeniu górnym ze Słońcem
(czyli znajduje się w tym samym kierunku co Słońce i poza nim), na-
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km). Różnica w tych 2 chwilach wynika z
siebie płaszczyzn orbit Ziemi i Merkurego
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Ziemi (około 200 milionów
nachylenia wzajemnego do
oraz ekscentyczności tych

'()rbit .
Wieczorem przez lu::1etę astronomiczną możemy zaobserwować
układzie księżyców galileuszowych Jowisza ciekawe zjawiska. Około
2lh45m księżyce będą znajdowały się wszystkie po jednej stronie planety
i w odchyleniach od niej na niebie zgodnych w kolejności z odległoś
ciami rzeczywistymi przestrzennymi od Jowisza. Jednocześnic na tarczy
planety będą widoczne 2 ciemne krążki cieni księżyców l i 2.
. 4d.

w

Jasna gwiazda Kłos (Spica) zostanie zakryta przez Księ
Zjawisko będzie obserwowalne w południowej części Oceanu Spokojnego, u nas natomiast możemy prześledzić tylko zbliżanie się Księ
życa do tej gwiazdy, a póżniej oddalanie się od niej.
5d22h. Księżyc wskazuje na niebie miejsce Neptuna, które jest od
Księżyca w tej chwili o 3Y, 0 na północ.
6d-29d. W dniach tych nastąpią ciekawe zbliżenia się do siebie na
.niebie i wzajemne mijania się, w których będą brały udział następujące
-ciała niebieskie: Merkury, Wenus, Mars, Uran oraz najjaśniejsza gwiazda
Lwa-Regulus. Zjawiska będą zachodzić kolejno w sposób następujący
podczas mijania:
Wenus o 1° na północ od Urana w chwili 6dlh.
Wenus o 0°.4 na północ od Marsa w chwili lld20h.
Merkury o l 0 .2 na pólnoc od Urana w chwili 15d23h.
Merkury o 0°.1 na pólnoc od Marsa w chwili 23d23h.
Wenus o 1°.2 na pólnoc od Regulusa w chwili 25d5h.
Merkury o 0°.2 na pólnoc od Regulusa w chwili 29dl4h.
Zjawiska będą dosyć trudno dostrzegalne w blasku zorzy wieczornej,
niektóre z nich warto jednak próbować prześledzić, a w szczególności
·duże zbliżenia się do siebie Merkurego z Marsem w dniu 23 oraz z Regulusem w dniu 29.
8dl8h. Księżyc zakrywa Saturna dla obserwatorów południowej
Afryki. W Polsce zjawisko to nie zachodzi, Księżyc natomiast przesunie
się po niebie blisko Saturna, po stronie południowej od niego, co będzie
my mogli prześledzić wieczorem.
9d. Wieczorem w lunecie astronomicznej stwierdzimy nagromadzenic
.się wszystkich 4 księżyców galileuszowych blisko tarczy Jowisza.
10dl2h, lldl2h. Krążąc wokoło Słońca planety Merkury i Wenus są
w największych odchyleniach od płaszczyzny drogi Ziemi w kierunku
północnym, kolejno odpowiednio o kąty 7° i 3°.
lldl5h, 12dllh. Neptun jest nieruchomy na niebie najpierw w dłu
gości ekliptycznej, następnie zaś w rektascensji.
Ud. ·vvieczorem przez lunetę astronomiczną zaobserwujemy na tarczy
Jowisza jednocześnie same księżyce l i 2 oraz ich cienie.
13d. Nawet już dobrą lornetką możemy prześledzić, zgodnie z momentem podanym w tablicy zjawisk w układzie księżyców Jowisza, ukazanie się 3 księżyca (z lewej strony tarczy, w lunecie odwracającej obrazy
- z prawej), który wynurzy się ze stożka cienia planety.
14d. Podobnie jak w dniu 4. b. m. położenie księżyców Jowisza
będzie odpowiadało kolejnością swoją ich odległościom od planety.
16d. Wszystkie 4 księżyce galileuszowe Jowisza są bardzo blisko
koło tarczy planety (jak w dniu 9 b. m.).
5d8h.

życ.

222

URANIA

Nisko · nad zachodnią stroną horyzontu można szukać:
zodiakalnego. Dosyć trudna obserwacja wieczorna.
18d4h. Saturn jest w odległości 6° na północ od Antaresa, najjaś
niejszej gwiazdy Niedźwiadka.
2ld-25d. Nad ranem obserwujemy światło popielate Księżyca, dosyć:
wysoko i dogodnie wznoszącego się nad horyzontem.
23dlh. Neptun jest w kwadraturze ze Słońcem, a więc kierunki
z Ziemi do Słońca i Neptuna tworzą ze sobą kąt prosty.
23d4hl5m. Słońce wkracza do znaku zodiakalnego Lwa.
27dl3h, 28dl6h, 29dOh, 29d9h. Księżyc mija kolejno na niebie planety
na południe od nich w odpowiednich odległościach: Urana 6°, Marsa 61/2°,
Merkurego 6°, Wenus 61/2°.
27d-3'1d. Przed świtem szukamy we wschodniej stronie nieba stożka
światła zodiakalnego.
29d-3'1d. Wieczorem obserwujemy światło popielate Księżyca.
29d20h, 30dl9h. Uran jest najpierw najdalej od Ziemi (około 2,9 miliarda km), potem zaś w złączeniu ze Słońcem.
3'ldlh. Jowisz jest o 5° na północ od Księżyca.
3·ld3h. Krążąc wokoło Słońca Mars jest w największej odległości od
Słońca (w aphelium) czyli około 250 milionów km od niego.
17d-27d.

stożka

światła

Zjawiska w

ukł adzi e księżyców

galileuszowych Jowisza
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l
2

21 45
21 45
22 30
22 45
2114
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20 45
2145
21 55
22 lO
2145
21 45

h

3

4

h

l

zjawisko

~ lśr~~:..

Q

europ.
h

m

42103
4201
2'pk
3 kpk
l pk
4302
lkpk
43210
l kpc
2 kpc
42301
41032

zjawloko

l~ l
Q

m

21 45
21 45
21 45
21 45
20 29
21 38
21 45
22 14
12 21 6.4
21 45
13 21 24.5
2145
7
8
9
lO
11

l

czas
środk.·

europ.

h

40123
21403
20314
31024
l ppk
l ppc
304
2 ppc
l kc
32014
3 kc
10324

14
15
16
17
18
19
20

zjawisko

~l

01234
21034
20314
31402
34021
4320
l kpc
3 kk
4103
40123
41203
42013

24
25
26
27

28
29
30
31

Po.czątek

pc

Jowisza
tar·czy Jowisza
po tar·czy Jowisza

czas
środk.·

europ.

zjawisko

h m

m

21 4·5
21 45
21 45
21 4f,
21 45
21 45
20 13
21 8
2145
21 21 45
22 21 45
23 21 45

Oznaczenia zjawisk:
Zaćmienie księżyca
Zakrycie księżyca przez
Przejście księżyca na tle
Przejśde cienia księżyca

l

pk
ppk
ppc

21 45
21 45
21 45
19 55
19 55
21 8
21 45
21 45
21 45
21 45
21'45

43102
34012
3204
2 pk
l ppc
l kpk
3104
01234
12034
20134
13024

Koniec
kc
kk
kpk
kpc

Oznaczenia ciał: l, 2, 3, 4 - księżyce galileuszowe (lo, Europe, Ganimedes, Callisto) w kolejno wzrastających O-dległościach od Jowisza;
O- Jowisz.
Każdego dnia o 21h45m podano położenie wzajemne księżyców i Jowisza, obserwowane w odwracającej obrazy lunecie astronomicznej.
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Andrespol - Zakłady Ceramiki Budowlanej .
Białystok ul. Biała, Gmach Wieczorowej Szkoły Inżynierskie].
Blecz - Przedmieścle 618.
Częstochowa Obserwatorium Astronomiczne w Parku Staszi'Ca. - Sekretariat
czynny w każdą środę od godz. 17-19. Pokazy nieba w każdą bezchmurną
środę po godz. 19, po uprzednim zgłoszeniu w Sekretariacie.
Frombork - Katedralna 21. Sekretariat czynny we wtorki l piątki w godz . 18-20.
Zebrania odbywają się w każdy drugi czwartek miesiąca. Pokazy nieba
w każdy pogodny wieczór.
Gdańsk Siedzibą Koła jest Ludowe Obserwatorium Astronomiczne Gdańsk
Oliwa, ulica Piastowska 34, teł. 6-419. Sekretariat czynny w poniedziałki
i środy w godz. 17-18.
Gdynia - ul. lO-go Lutego 24. Polskle Linie Oceaniczne.
Gliwice - Pokazy nieba odbywają się w każdy bezchmurny wieczór, po uprzednim telefonicznym porozumieniu : J . Ka•za, Ruda Sląska, ul. Obrońców Stallngr.adu 32, teł. 52-481.
.Jędrzejów Rynek 8, teł. 78. Pokazy nieba l zbiorów gnomonicznych dla wycieczek zgłoszonych listownie lub telefonicznie na umówlony termin.
Katowice - Siedzibą Koła jest Planetarlum l Obserwatorium Ludowe, Chorzów
l. skr. poczt. 10, teł. 301-49. - W każdą pierwszą s0botę miesiąca - wieczory
dyskusyjne w Czytelni Planetarium od godz. 18. - W każdą drugą sobotę miesiąca Zebranie Sekcji Instrumentalnej w Czytelni Planetarlum od godz. 18.
Kraków - ul. L . Solskiego 30, m . 4. - Sekretariat czynny w poniedziałki 1
czwartki w godz. 18-20. Odczyty odbywają się lO-go l 25-go o godz. 18. Kro<no n. W. - ul. Nowotki l, I p .
ł.ód:i ul. Traugutta 18, V p ., pok. 512, teł. 250-02. - Sekretariat l biblioteka
czynne w każdy poniedziałek (powszedni) w godz. 18-20. Pokazy nl&ba przez
lunety odbywają się w bezmurne wieczory na placu przed lokalem Koła.
Nowy Sącz - ul. Jagiellońska soa, teł. 88-52. ::>ek • .,Lal'laL czynny coazleume
w godz. 16-19.
Ols7tyn - Muzeum Mazurskie.
Opole - ul. Strzelców Bytom•klrh 8, Woj . Dom Kulturv, pnltń1 Nr 45 .
Oświęcim ul. Władysława Jagiełły nr 2. Pokazy nieba odbywają się w każdy
bezchmurny czwartek od zmroku, lub po uprzednim porozumleniu s!e : H .
Stupka. ul. Młyńska 445. Biblioteka czynna we czwartki w godz. 18.30 do 20.
Plock - J. Burzyńskl, pl. Narutowicza l. - Delegatura .. Ruch" .
Poznań Chełmońskiego 1. 1. Sekretariat l biblioteka czynne we wtorki
1 czwartki w godz. 17-19, W tymże czasie czynna pracownia s zlifierska. 2 Publlczne pokazy nieba w każdy bezchmurny wieczór wtorkowy l czwartkowy na terenie dostrzegalni P . T . M. A . w Parku lm. Kasprzaka (przy
Palmiarni) .
R.aclbórz - Ka•orow!cza 11. LICP11m dla Pracujacvrh
Szczecin Katedra Fizyki Politechnlkl Szczecińskiej . Sekretariat czynny w e
środy w godz. od 20-te1 do 21-• zej . Pokazy nieba odbywają s ię w każdą
pogodną środę a w razie niepogody rezerwowanym dniem j est czwartek.
Toruń 111 M Konernika 17. Sekretariat l biblioteka czynne w poniedziałki
1 czwartki w godz. 18-20 oraz w soboty w godz. 17-19. Dnia 8. VII. o godz . 18
odczyt inż . J. Sołoniewlcza p . t . " Os tatnie osiągnięcia a s tronautyki".
W~lrz Zakład Wvlegu Drobiu.
Warszawa - Al. Ujazdowskie 4. Sektetariat l Sekcje czynne we wt'>rkl , czwartKI
i • oboty w godz. 18- 21 , biblioteka we wtorki w godz. 19- 21. Pokazy nieba
odbywają •Ie w bezchmurne w ieczory w godz. 19-21.
\Vrocław Pioni e r ska 11. - W ml esia cu lipcu br. ze względu n a okres wakacyjny, przerwana zostaje działalnoś ć na odcinku odczytowym .
Zawiadomlenie
Zawiadamia się P . T . Członków P. T . M . A ., że decyzją Zarządu Głównego ,
składka roczna członków zwyczajnych na rok 1957 została ustalona na 36.zł . 
Opłata prenumeraty na 48.- zł Cena mapki obrotowej ni e ba wynosi 12.- zł . Cena 2 płyt szklanych do szlifowania zwierciadeł teleskopowych, z dodatkiem
50 gr tlenku ceru, o średnicy 150 mm wynosi 50.- zł, o średnicy 250 mm wynosi 200.- zł.
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Obelisk Jerzego Joachima Re tyk a, ucznia Kopernika, z roku 1557,
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Pismo zalecone reskryptem Ministerstwa Oświaty z dnia 20. X. 1950 r.,
Nr Oc-506/50, jako pożądane w bibliotekach licealnych i nauczycielskich

ANDRZEJ WROBLEWSKI -

Warszawa

SŁOŃCE

A ZIEMIA (II)

Inaczej przedstawia się sprawa wpływu aktywności Słońca
zjawiska zachodzące w troposferze. Stan troposfery
zależy od kilku niezależnych czynników np. ciśnienia, temperatury i wilgotności. Ważną rolę odgrywają poza tym
czynniki geograficzne: zimne i ciepłe prądy morskie, okresowe
wiatry (mansuny i pasaty), pustynie, bagna, dżungle itd.
WS'zyS'tkie te lokalne osobliwości m8.s:kują i, zmieniają właściwy
związek ·z jawisk troposferycznych z aktywnością s~oneczną.
Do dziś pewna grupa uczonych przeczy istnieniu takiego
związku.
Inna grupa sądzi, że aktywność Słońca wpły
wa na trapasfeTę poprzez zmiany ogólnego natężenrl.a promieniowania słonecznego (zmiany stałej słonecznej). Obserwacje
wska:zują jednak, że jeśli wogóle takie zmiany zachodzą, to
ich amplituda nie przekracza 2 %, przy czym kiorelacja ze
zmianami aktywności (np. liczbami Wolfa) jest słaba.
Najrozsądniejsze wydają się poglądy trzeciej grupy badaczy, którzy starają się powiązać zmiany Sltanu troposfery ze
zm;ila:nami natężenia jorrizującego promieniowania słonec~ego
(podobrue jak to ma mieJsce w jonosferze). Twierdzą oni, że
promienicowanie jonizujące może wpływać na troposferę za
pośrednictwem warstwy ozonu, znajdującej Slię na wysakości
ok!oł:o 30 km. Ozon, jak wiadomo, silnie absorbuje promieniowanie podczerwone w obszarze 9-10 mikronów, gdzie leży
maksimum natężenia pTomieniowania cieplnego Ziemi. Obok
dwutlenku węgla ~ pary wodnej ozonosfera stanowi więc po...
chłaniacż zatrzymujący oiepło promieniowane przez Ziemię
w przestrzeń. Zmiany natężenia promieniowania ultrafioletona
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wego

wywołują

szać

,równowagę

wahania

gęstości

ozonosfery, mogą więc naTutym samym wpływać na
zjawiska te są prawdopo-

cieplną Ziemi a
W rzeczywistości

zmiany pogody.
dobnie dużo bardziej złożone .
Zagadnienie mechanizmu wpływu aktywności Słońca na
troposferę nie jest więc dotąd wyjaśnione. Tymczasem jednak
od wielu lat prowadzone są badania zależności poszczególnych
czynników meteorologicznych od stanu aktywności słonecznej.
W powodzi prac dających często sprneczne wyniki trudno jest
wyłowić jakieś ogólne prawidłowości. Obecnie jednak pewne
takie prawidłowości wydają się już zarysowywać. Stwierdzono
na przykład niezbicie, że wzrost aktywności słonecznej powoduje zwiększenie się gradientów ciśnieniowych, tzn. obniżenie
ciśnienia w obszarach niżu barometrycznego i ~iększenie
ciśnienia w obszarach wyżowych. Tak np. F. W a l ker stwierdził, że w 'z imie, w okresie maksimum aktywności Słońca,
ciśnienie atmosferyczne jest średnio wyższe w obszarach wyżowych ·- antycyklonalnych (kontynent Europy, płn. Azji,
płn. Ameryki), niższe natomiast w obszarach niżowych cyklanalnych (płn. Atlantyk, Morze Sródziemne). Takie
WZlffia'cnianie różnic ciśnienia prowadzi w kOIUSekwencji do
zwiększenia cyrkulacji atmosferycznej. Zauważono np., że
w okresie maksimum aktyWiności sŁonecznej zwiększa się
średnia lic:oba burz w iniskicrr szerokościach geogTaficznych
(E. H u n t i n g t o n), wzrasta liczba cyklonów i zwiększa się
ich intensywność (A. J. H e nr y), wzrasta natężenie pasatów
(G. A u g e n h e i ster) jtd. Oczywiście chodzi tu o wartości
średnie; w poszczególnych miejscach decydujący wpływ mogą
mieć lokalne czynniki geograficzne, jednak średnia zależność
od aktywności Słońca jest wyraźna.
Pogłębianie różnic ciśnienia ma oczywiście ścisły zwią:oek
z opadami i one więc wykazują zależność od zmian aktywności
słonecznej. Podobne korelacje występują również, jeśli wziąć
pod uwagę średnie temperatury wielkich obszarów (W. K 6 pp e n, F . N a n s e n). W zależności od obszaru korelacja jest
ujemna lub dodatnia, tzn. maksimum aktywności odpowiada
minimum lub maksimum temperatury (rys. 1).
Ostatnio stwierdzono również bezpośredni związek nagłych
zmian pogody z gwałtownymi krótkotrwałytni impulsami
aktywności Słońca . Przekonano się, że wkraczanie chłodnych
mas powietrza arktycznego na kontynenty następuje zwykle
po upływie jednego dnia od prnejścia wielkiej grupy plam
słonecznych przez południk centralny tarczy Słońca (B. M.
R u b a s z e w, M. S. E j g e n s o n, H. C l a y t o n). Opóźnienie
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świadczyłoby

o tym, że czynnikiem odpowiedzialnym za naruszenie równowagi wielkich mas powietrza jest promieniowanie korpuskularne.
Niewykluczone są również związki powolnych zmian klimatu z długookresowymi zmianami aktywności Słońca. Tak
np. M. S. Ejgenson twierdzi, że obserwowane w ostatnich latach
ocieplanie się klimatu sfer umiarkowanych i arktycznych jest
związane ze wzrostem aktywności w cyklu 80-letnim.

+0~5

o

-0~5

1820 18-,0 1&10 IEl:JJ !860 1870 1&50 1890 1900 1910
Rys. l. Związek zmian temperatury stref umiarkowanych (krzywa dolna)
i temperatury zwrotników (krzywa środkowa) ze zmianami liczb Wolfa
(krzywa górna). - Według F. Nansena i B. Helland-Hansena.
Aktywność Słońca wpływa również za pośrednictwem
zmian pogody na rzeźbę powierZichni Ziemi (szybkość wietrzenia, erozji, ilość osadów, poz~om wody w jeziorach i rzekach).
Wpływ aktywności na głębsze warstwy Ziemi jest millej
jasny. Ch. D a vis o n twierdzi, że istnieje związek częstości
·występowania trzęsień Ziemi ze zmianami aktywności. M. S.
Ejgenson próbuje wiązać z aktywnością Słońca ruchy epeirogeniczne (powolne ruchy skorupy ziemskiej). Aktywność
Słońca rruałaby wpływać na te zjawiska poprzez zmiany cyrkulacji atmosferycznej, które wywoływałyby nierównomierności obrotu Ziemi dokoła osi, co prowadziłoby z kolei do
przemieszczeń mas we wnętrzu Ziemi.
Zależność zjawisk biosfery od aktywności słonecznej ma
charakter jeszcze bardziej złożony. Wiąże się to z bogactwem
czyrnlników, od których -,za!leży rozwój żywych :organizmów.
Tak np. aktywność słoneczna może wpływać poprzez zmiany
klimatyczne na urodzaje, a tym samym pośrednio na warunki
życia zwierząt. Możliwy jest również wpływ bezpośredni:
wiadomo, że promieniowanie ultrafioletowe wpływa zabójczo
na rrukroorganizmy (związek z epidemiami chorób), a niektó-
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rzy sugerują nawet,
puskularnego mogą

że szybkie cząstki promieniowania korwywołać mutacje. Aktywność sł0111.eczna
mogłaby więc wpływać na ewolucję!
Badania związku tych zjawisk z aktywnością słoneczną
i jego :im.terpretacje muszą być przeprowadzam.e z wielką
ostrożnością. Przytoczę tu przykład cytowany przez F. L i n k a.
C. G. A b b o t badając stan zaopatrzenia rynku w futra
w latach 1860-1900 stwierdził, że wyka:zuje ono ścisły zwią
zek ze zmianami aktywności Słońca: w minimum aktywności
na rynku było najwięcej futer. Nasuwa się wiele możliwości
interpretacji takiego związku : l) aktywność Słońca wpływa
na warunki życia zwierząt futerkowych (urodzaje? klimat?)w minimum aktywności warunki są najlepsze; 2) aktywność
Słońca wpływa na warunki życia wrogów zwierząt futerkowych (szkodliwe bakterie?) - w maksimum aktywności wanmki ich rozwoju są najlepsze; 3) w okresach maksimum
aktywności Ziimy są chłodniejsze, a więc futra szybciej znikają
z rynku i:td. Pozostaje oczywiście również możliwość zbież
ności przypadkowej. Z tego przykładu widać jak skomplikowany może być •związek aktywności Słońca ,ze zjawiskamil
w biosferze i jak trudny jest wybór właściwej interpretacji
takiego związku.

1830
Rys. 2.
tością

dolna)

1840 f850 1860

1670

f&50

!ć90

1900

1910

Zależność szybkości rocznego przyrostu drzew
słojów (]krzywa górna) od zmian aktywności

według

mierzonego groSłońca (krzywa
pomiarów A. E. Douglassa w Anglii, Szwecji, Norwegii,
Niemczech i Austrii.

Najwyraźniejszy jest wpływ aktywności Słońca na życie
roślin. Warunki rozwoju drzew (mierzone grubością :vocznych
słojów przymstu) powstają w ścisłym związku ze zmianami
aktywności: w maksimum aktywności roczny przyrost drzew
jest największy. Zwią21ek ten rzuca się w oczy mn:iej lub bardziej zależnie od gatunku drzew czy lokalnych osobliwości

klimatycznych, stwierdzono go jednak prawie

wszędzie

(rys. 2).
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PrzekonaJ11.o się również, że na krzywej rocznego przyrostu
drZJew odbijają się wszelkie zaburzenia i nilieTegularności
zmian aktywności słonecznej.
Poprzez warunki wzwoju roślin i urodzaje aktywność
Słońca może także wpływać po,śred!nio na tak złożone zjawiska
jak np. ceny rynkowe. Na rys. 3 przedstawiona jest ciekawa
zależność średnich cen pszenicy w Anglii od zmian aktywności
słonecznej. Mimo dużych nieregularności wiooczny jest średni
związek.

J

Rys. 3.

Zależność

Ceny pszen1cy

cen pszenicy w Anglii od zmian
(według D. H. Menzla).

aktywności słonecznej

W Kanadzie stwierdzono wyraźną cykliczność występowa
nia ptaków, zajęcy, drapieżników i ryb w rzekach orarz jej
związek z aktywnością słoneczną. Prrekonano się, że wystę
powanie chorób zakaźnych: tyfusu*), cholery, grypy, zapalenia
opon mózgowych itd. pozostaje w wyraźnym zwiąrzku z aktywnością Słońca. Niektórzy dopuszczają nawet możliwość wpływu
aktywności Słońca na psychikę ludzi. W pewnych przypadkach
zależność taka może być zamaskowana. Tak np. w występo*) ,ZIOib. Urania
między

XXVIII, 7, str. 217 -

intensywnością

brzus=y.

działalności

J. Kocyan: · Uwagi o

Słońca

a

zapadalnością

związku

na dur
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waniu dyfterytu w latach 1890-1930 stwierdzono wyraźny
cykl 7-letni (W. C. W h i t e), pozornie nie mający nic wspólnego z okresem zmian aktywności słonecznej. Jeśli jednak
przyjąć wysuwany prze~ niektórych pogląd, że bakterie dyfterytu mają 4-letni cykl rozwojowy, to sprawa wyjaśnia się
bardro łatwo: cykl 7-letni powstaje z nakładania się (dudnienia)
cyklów 4-letniego i 11-letniego.
Podobnych przykładów możnaby mnożyć wiele. Cóż z tego
jednak, jeśli w większości przypadków praca badacza ogranicza się do zestawienia krzywych charaktery~ujących przebieg
poszczególnych zjawisk i do szukania między rnimi związku.
Znajdujemy mniej lub bardziej wyraźny :związek, możemy
na tej podstawie opracować mniej lub więcej udane prognocy pogody, urodzajów itp., jednak daleko nam jeszcze do
znajomości przyczyn takiego związku. Wyraźne i ścisłe wytłumaczenie powiązania z aktywnością Słońca możemy znaleźć jedynie w przypadku zjawisk jonosferycznych . W innych
przypadkach, sZJczególnie jeśli chodzi o biosferę, jakże mało
różni się po·z iom naszej wiedzy od wiedzy starożytnych astrologów. Zapewne dopiero długie lata pracy uczOIIlych wszystki·c h specjalności pozwolą na ścisłe poznanie przyczyn i form
zaJ.eżności Ziemi od Słońca . I jeszcze na zakończenie jedna
uwaga: po przeczytaniu tego artykułu ·n ie należy patrzeć na
świat fatalistycznie. Cywilizacja dzisiejsza może już kierować
życiem nie gorz.e j niż aktywność Słońca. Umiemy dziś już
zwalczać epidemie, polepszać urodzaje a w przyszłości nauczymy się być może regulować pogodę. Tym niemniej jednak
poznanie wpływów kosmicznych ma dla naszej przyszłości
duże znaczenie.
ADAM

STRZAŁKOWSKI

-

Kraków

U JUGOSŁOWIANSKICH ASTRONOMÓW
W

ślad

za unormowaniem

się

stosunków politycznych z Ju-

gosławią zacieśnia się również współpraca na polu gospodarczym i kulturalnym i w konsekwencji stają się możliwe wy-

jv.zdy do tego kraju. \Miłośnicy astronomii wykorzystują oczywiście swe służbowe wyjazdy również dla nawiązania osobistych kontaktów z miłośnikami i astronomami jugosłowiań
skimi. Pierwszy nawiązał takie kontakty członek Zarządu Głów
nego PTiVIA doc T. A d a m ski w czasie swego pobytu w Jugosławii w styczniu br. Bawiąc nieco później w Jugosławii, ja
również odwiedziłem tamtejsze ośrodki astronomiczne i pragnę
podzielić się z naszymi miłośnikami swymi wrażeniami.
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Zacznijmy od stolicy - Belgradu. Na niewysokim wzgórzu
Veliki Vracar około 5 km od centrum Belgradu wznosi się
duże centralne obserwatorium astronomiczne. Przyjmuje mnie
dyrektor obserwatorium dr M. P r o t i ć, wypytuje o polską
astronomię, o swych dobrych, dawnych znajomych prof. S .
Piotrowskiego i dra W. Opalskiego. Zwiedzam
obserwatorium w towarzystwie przemiłego dra Vahe O skan i a n a. Głównym narzędziem obserwatPrium jest wielki,
o średnicy obiektywu 65 cm, refraktor, jeden z pierwszych
największych refraktorów Zeissa. Mieści się on w potężnej
kopule zaopatrzonej w ruchomą podłogę. W pozostałych kopułach mieszczą się mały refraktor, astrograf i niewielka lunetka
używana do poszukiwania komet. Osobny pawilon zawiera
narzędzia astrometryczne. Głównym tematem prac obserwatorium są zagadnienia astronomii klasycznej, obserwacje małych planetek, zakryć gwiazd przez Księżyc, pewne zagadnienia astrometryczne. Flanuje się jednak również prace astrofizyczne; właśnie pod kierunkiem dra Oskaniana buduje się do
tych celów fotometr fotoelektryczny. Obserwatorium posiada
dużą bibliotekę, warsztaty, dobrze zorganizowaną służbę czasu.
Miejmy nadzieję, że w tym dobrze wyposażonym obserwatorium będą mogli pracować również polscy astronomowie, wznawiając piękne tradycje dawnej współpracy jeszcze z okresu
przed'woj~nnego.

Miłośnicy astronomii w Jugosławii grupują się w Towarzystwach Przyrodniczych, tworząc w nich sekcje astronomiczne. Towarzystwa takie istnieją trzy : serbskie, chorwackie
i słoweńskie. W Belgradzie miłośnicy astronomii współpracują
z Towarzystwem Astronautycznym, wydając wspólne czasopismo "Vasiona". Bardzo czynna i liczna (około 200 członków)
jest chorwacka grupa miłośników astronomii w Zagrzebiu.
Kieruje nią dr Leo R a n d i ć. Niestety nie udało mi się dotrzeć
do zagrzebiańskich miłośników astronomii, pozwolę sobie zatem skorzystać tu z informacji udzielonych mi uprzejmie przez
doc. Adamskiego, który z grupą tą nawiązał bliższy kontakt.
Ruch miłośniczy w Zagrzebiu ma już za sobą z górą pięćdzie
sięcioletnią tradycję,
gdyż
zapoczątkowany
został
jeszcze
w r. 1903 przez dra Ottona Ku cerę. Miłośnicy dysponują
tu nawet własnym obserwatorium, umieszczonym na wieży
obserwacyjnej, stojącej na granicy dwu zwaśnionych dawniej
miast Kaptolu i Gricu, na które dzielił się dawniej dzisiejszy
Zagrzeb. W swym obserwatorium posiadają miłośnicy lunetę
o średnicy obiektywu 6" oraz dwie mniejsze 4-calowe lunetki.
Prowadzą obserwacje plam słonecznych, Księżyca, meteorów,
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rozpoczęli próby fotografowania nieba. Wydają roczniki "Almanah Bosković", w bieżącym roku rozpoczęli wydawanie czasopisma "Zemlja i Svemir"; doc. Adamski otrzymał od nich te
wydawnictwa w darze dla PTMA. Naszą "Uranię" otrzymują
i znają. Wydaje się, że między naszymi Towarzystwami mogła
by się rozwinąć współpraca w dziedzinie szlifowania zwierciadeł i konstrukcji teleskopów.
W pięknie poro·żonej wśród gór stolicy republiki słoweń
skiej - Lublanie istnieje też uniwersyteckie obserwatorium
astronomiczne. A właściwie dopiero powstaje. W towarzystwie
dyrektora tego obserwatorium prof. F. D o m i n k o jadę samochodem na jedno ze wzgórz pod miastem. Astronomowie
otrzymali tu niewielki stary i zniszczony budyneczek, który
obecnie odnawiają i rozbudowują. W nowo wzniesionej kopule
stanie refraktor o średnicy obiektywu 16 cm. Dużo wysiłków,
trudu, zabiegania o fundusze wkładają słoweńscy astronomowie w swe nowopowstające obserwatorium.
I na zakończenie jeszcze jedna ciekawa dla polskich miło
śników astronomii informacja. W instytucie Badań Jądrowych
,.Boris Kidrić" w Vint:a koło Belgradu pracują elektryczne
maszyny do liczenia, skronstruowane przez pracowników tego
Instytutu, maszyna do rozwiązywania równań liniowych i analizator różniczkowy. Maszyny te wykorzystują do obliczeń
fizycy, technicy, a także astronomowie. Jak mnie poinformowali konstruktorzy, stosują oni do obliczeń krakowianowe
metody polskiego astronoma T. B a n a c h i e w i c z a, uważa
jąc je za najlepsze.

\

.JERZY POKRZYWNICKI

Warszawa

NOWE OKAZY METEORYTU MORASKO
Opis meteorytów z Moraska (dawna nazwa Morawsko) podany został przeze mnie w skrócie w "Uranii" w r. 1955 1) i nieco
szerzej w "Acta Geologica Polonica" 2 ) i w "Acta Geophysica
Polonica" 3). Interesujący się nimi czytelnik może odświeżyć
swoje wiadomości na ich temat, zaglądając do tych wydawnictw, nie będę więc powtarzać umieszczonych w nich danych.
Uważam jednak za celowe poinformować naszych czytelników
o nowo znalezionych okazach tego meteorytu, które wybitnie
l
l
l

t

'

l

~i

.,0 meteorytach naszych Ziem Zachodnich". Urania, nr 6, 1955.
"O niektórych mało znanych polskich meteorytach", "Acta Geologica Polonica", r. 1955, vol. V, s. 433-437.
3) "Les meteorites Polonais", Acta Geophysica Polonica, vol. IV.
II 1956.
1)
2)
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meteorytów w kolekcjach meteorytów

w naszym kraju.
Było rzeczą jasną, że kilka przypadkowych znalezisk sydel"Jtów, czyli meteorytów żelaznych, w Morasku wskazuje, że
mamy tu do czynienia z "deszczem" meteorytów i że w samym
Morasku i być może jego okolicy muszą się znajdować jeszcze
inne, prawdopodobnie liczne okazy. Na moją prośbę udał się
w r. 1955 do Moraska pracownik Instytutu Zoologicznego PAN,
oddział w Poznaniu. Zygmunt P n i e w s ki, jednak nowych
okazów nie znalazł. Ustalił on jedynie w przybliżeniu, na podstawie opowiadania jednej z mie&zkanek Moraska, miejsce gdzie
w r. 1914 został wydobyty przez Niemców pierwszy okaz tego
meteorytu masy 77.5 kg. Dnia 23 lipca 1956 r. udałem się osobiście do Moraska, gdzie obejrzałem wspomniane miejsce
i przeszukałem okolicę, lecz bez wyników. Prosiłem również
miejscowe duchowieństwo i nauczycielstwo o zachęcenie miejscowej ludności do poszukiwań, wyjaśniając równocześnie
wartość naukową jaką przedstawiają okazy meteorytów.
We wrześniu 1956 r. udało mi się dzięki poparciu płk. Mieczysława Z a w a d z ki e g o z Domu W. P., płk. W o ł y ń c a
z M. O. N. i gen. Kamiński e g o, zorganizować w dn. 25-27
wspomnianego miesiąca ekspedycję poszukiwawczą w Morasku
z udziałem saperów, zaopatrzonych w szukacze min. W ekspedycji tej wzięli udział m. in. mjr. Stanisław P a d e w ski, mjr.
Woj c i e c h o w ski z D. W. P. i wspomniany wyżej pracownik Instytutu Zoologii w Poznaniu z. P n i e w ski ;ako
ochotnik.
Poszukiwania nasze objęły część lasu przylegającą od pół
nocy do pól ornych na górze Moraska i sąsiednie pola, lecz
nie dały one wyników. Ten wynik negatywny można tłuma
czyć następująco. Spadek w Morasku, o którym brak jakichkolwiek zapisków kronikarskich, był spadkiem prawdopodobnie przedhistorycznym, a w każdym razie bardzo dawnym.
Jeśli więc chodzi o tereny leśne, to w ciągu wieków warstwa
gleby na skutek opadu liści i wegetacji musiała znacznie wzrosnąć, z czego wniosek, że spadłe w swoim czasie meteoryty
znalazły się znacznie głębiej pod powierzchnią ziemi niż
w chwili swego spadku i szukacze min wykryć ich nie mogły.
Co się zaś tyczy odcinków pól ornych, to ZJostały one już na
głębokości zasięgu pługa "wyeksploatowane" w swoim czasie
przez miejscową l dność. Niemniej, mając możność dzięki
udzielonemu mi uprzejmie przez wojsko samochodowi, poruszania się w terenie, udało się nam dolmnać ciekawych znalezisk. Mianowicie jeden z miejscowych księży (ks. Stanisław
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N o w a k), którego prosiłem w swoim czasie o zainteresowanie
meteorytami w Morasku, poinformował nas, że podobno
na podwórzu u jednego z mieszkańców Moraska znajduje się
jakiś okaz metemytu. Odszukaliśmy owego mieszkańca p. Józefa O l e k s e g o, u którego na podwórzu znaleźliśmy piękny
duży okaz meteorytu (p. zdjęcie na wkładce). Według jego
opowiadania okaz ten wykryty został przez niego w jesieni
1947 r. na sąsiednim jego polu podczas orki. Tkwił on ostrzem
w dół na głębokości około 1;2 metra, został przez Oleksego wydobyty przy pomocy łomu i przewieziony na podwórze. Ponieważ przeciętna oł'ka sięga w głąb nie więcej jak na jakieś
15 cm, należy sądzić, że górna część meteorytu musiała się
znajdować mniej więcej na tej właśnie głębokości.
P. Oleksy, gdy się dowiedział o znaczeniu naukowym znaleziska i przeznaczeniu go do zbinrów meteorytów PAN, zezwolił mi bez żadnych trudności na zabranie okazu. Okaz zważony przez nas w miejscowym PGR wa·żył 78 kg, a więc jest
na razie największym okazem meteorytu w zbiorach polskich.
"Na razie", ponieważ mam wszelkie nadzieje znalezienia
wkrótce jeszcze innych, być może i większych, okazów meteorytów w Morasku *).
.
W drodze dalszych rozpytywań miejscowych mieszkańców
dowiedziałem się od jednego z gospodarzy, pana Ryszarda
N o w i ck i e g o, że w r. 1936 wyorane zostały jeszcze
następujące okazy: okaz około 80 kg, który zaginął podczas II wojny światowej, oraz jeszcze do 8 sztuk meteorytów masy od l Vo do 8 kg, wszystkie w tej samej najbliższej
okolicy na polach IMOTaska. Okazy te :oostały oddane na złom,
być może jednak, że niektóre z nich ocalały i znajdujące się
obecnie w Poznaniu okazy pochodzą właśnie z tego źródła.
Dowiedziałem się również, że uczeń Nowicki oddał jeden ze
znalezionych okazów do szkoły podstawowej w sąsiedniej wsi
Suchylas. Istotnie w jednej z szaf w tej szkole ' znaleźliśmy
okaz meteorytu masy około 6.38 kg, który kierownik miejscowej szkoły, p. Stefan Re w er s, ofiarował nam do zbiorów.
Oba wspomniane okazy zostały przez nas przewiezione do Poznania do Instytutu Zoologicznego P AN, którego kierownik, •
doc. dr A. W r ó b l e w s k i, zarządził uprzejmie opakowanie
ich i wysłanie do Warszawy, gdzie weszły w skład tworzącej
się kolekcji meteorytów PAN. Okaz 78 kg i inne zostały zademonstrowane publiczności podczas odczytu o meteorytach,
się

*) W ma.rcu br. autor artykułu znalazł jeszcze jeden okaz meteo;rytu
o masie 4.175 kg. Okaz ten włączony został do zbioru meteorytów PAN.

URANIA

235

wygłoszonego

przez podpisanego dnia 17. I. 1957 r. w sali
obserwatorium Astronomicznego w Warszawie.
Uwzględniając obywatelskie stanowisko p. Oleksego, PAN
przyznała mu nagrodę pieniężną w wysokości 1.500 zł, a uczeń
Nowicki otrzymał nagrodę książkową.
Znaleziska meteorytów, szczególnie dużych, należą w Europie do rzadkości. W bieżącym stuleciu możemy, jak się zdaje,
zanotować tylko parę większych od naszego znalezisk meteorytów żelaznych: okaz masy 134 kg, znaleziony w Colomera
w Hiszpanii w r. 1912 i ostatnio, nie wciągnięty jeszcze do katalogów,okaz 303 kg wyorany w r. 1954 we wsi Fukowo na
Mińszczyżnie w ZSRR, o którym dowiedziałem się podczas
konferencji meteorytowej w Moskwie w listopadzie ub. r.
Zasługuje na uwagę, że w lesie Moraska znajdują się dwa
duże wgłębienia eliptyczne, jedno na oko o średnicy 20 metrów
i drugie, sądząc z mapy, średnicy 75-90 metrów, o głębokości
rzędu kilku (a moze i więcej) metrów. Nie są to jak się zdaje
dzieła rąk ludzkich, ponieważ miejscowa ludność uważa, że
istnieją one ,,od niepamlętnych czasów". O ile nie są to oczka
lodowcowe, to w związku z sąsiednimi znaleziskami meteorytów nasuwa się hipoteza ich meteorytowego pochodzenia, albowiem kras w tej okolicy jest mało prawdopodobny. Dalsze badania i poszukiwania są więc konieczne i będą prowadzone.
Należy wreszcie zauważyć, że dzięki propagowaniu meteorytyki prowadzonemu od paru lat przez Sekcję Meteoretyki
PTM(A w Warszawie, otrzymano z terenu szereg różnych okazów, które jednak po zbadaniu nie okazały się niestety meteorytami. Niech to jednak nie zniechęca naszych członków i sympatyków do dalszych poszukiwań. Znaleziska meteorytów należą w Europie do wielkich rzadkości, ponieważ ludność tej
części ~wiata miała już w ciągu wieków wiele sposobności do
znalezienia i zużycia okazów meteorytów żelaznych na swoje
potrzeby lub do ich zniszczenia. Natomiast znaleziska w Ameryce były ostatnimi czasy znacznie częstsze, co się tłu
maczy tym, że cywilizacja zastała w tej części świata wiele
terenów dziewiczych.
KRONIKA
Promieniowanie radiowe Wenus

Promieniowanie radiowe Wenus wykryte zostało w pierwszej polowie 1956 r. niezależnie w dwóch obserwatoriach amerykańskich: Obserwatorium Uniwersytetu Ohio oraz Naval Research Laboratary w Waszyngtonie.
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Badacze z Waszyngtonu: C. H. Mayer, T. P. Me Cullough
i R. M. S l o a n e ker używali radioteleskopu o średnicy 15.2 metra
pracującego na fali o długości 3,15 centymetra. "Jasność" radiową Wenus porównywano z "jasnością" radiową tła nieba (30 razy na sekundę).
Pierwsze sygnały z Wenus odebrano 2 maja; były one wtedy na granicy
zdolności odbiorczej aparatury. Następnic w miarę zbliżania się Wenus
do Ziemi natężenie promieniowania rosło. Obserwowana jasność Wenus na fali 3,15 cm odpowiada temperaturze 350° K (przy założeniu, że
obserwowane sygnały są promieniowaniem termicznym). Niewiadom'l
jednak czy można tę temperaturę przypisać powierzchni planety, czy
też odnieść ją do atmosfery.
W Obserwatorium Uniwersytetu Ohio J. K r a u s używał do obserwacji Wenus interferometru składającego się z dwóch szeregów anten.
Pierwsze sygnały (na fali o długości 11 metrów) odebrano już w lutym,
jednak dopiero w maju upewniono się, że pochodzą one z Wenus.
Promieniowanie odbierane w pierwszych miesiącach .obserwacji
miało charakter zbioru przypadkowych gwałtownych błysków o czasie
trwania l sek. albo mniejsz:r,n. Błyski te przypominały nieco promieniowanic radiowe Jowisza. Po przyłączeniu do aparatury głośnika sły
chać było szumy i trzaski podobne do ziemskich zaburzeń atmosferycznych. We wszystkich przypadkach promieniowanie odbierane było
w przeciągu 2- 3 godzin. Natężenie promieniowania było zmienne a odstęp czasu między maksimami .wynosił średnio 90 minut.
Drogą porównania z radioźródłem Cygnus A znaleziono, że natężenie
promieniowania Wenus (na fali 11 m) wyno~i 3.9 >( 10-22W m-2Hz- 1 •
Widmo sygnałów nie jest dokładnic znane, jeżcli jednak przyjąć, że jest
podobne do widma ziemskich wyładowań atmosferycznych to można
wyliczyć, że całkowita moc sygnału wynosi 4 X: 109 watów. Dla porównania: moc wydzielająca się podczas wyładowań w atmosferze ziemskiej! wynosi 1013 walów. Jeśli przyjąć, że 0.001 mocy wydziela się w postaci promieniowania radiowego to otrzymamy liczbę zbliżoną do obserwowanej wartości mocy promieniowania Wenus. Zgodność tych wyników wskazuje, że promieniowanie radiowe Wenus może pochodzić
z wyładowań w atmosferze tej planety.
W czerwcu Kraus zaobserwował po raz pierwszy promieniowanie
innego typu. Miało ono postać bardziej rozciągłych impulsów (czas trwania od kilku do kilkunastu sekund) o stopniowym wzroście i nagłym
spadku natężenia. Impulsy takie następowały zupełnie przypadkowo
w odstępach kilkudziesięciu sekund lub kilku minut. Można je było
odbierać w paśmie częstości o szerokości conajmniej 2 MHz. Kraus
nazwał to promieniowanie sygnałami II typu w odróżnieniu od poprzednio odbieranych sygnałów I typu.
W niektórych przypadkach impulsom II typu towarzyszyły "echa" impulsy nieco słabsze. o podobnym kształcie, które występowały
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w określonych odstępach czasu za impulsami głównymi. Kraus tłuma
czy to zjawisko w następujący sposób: impulsy główne są sygnałami
pochodzącymi bezpośrednio z Wenus, natomiast "echa" są to sygnały
odbite od powierzchni Księżyca. Obserwowane opóźnienie "echa·' było
we wszystkich przypadkach zgodne z opóźnieniem wyliczonym przy założeniu, że sygnały są odbite od Księżyca. Wątpliwość budzi jednak dość
znaczna, w porównaniu z sygnałem głównym, wysokość "echa". Można
wyliczyć, ża jeżeli promieniowanie jest odbijane przez powierzchnię
Księżyca, to natężenie .. echa" jest dużo mniejsze. Możliwe jest, że promieniowanie zostaje odbite od dna jakiegoś wielkiego krateru, który
stanowiłby swego rodzaju wklęsłe zwierciadło. Kraus jednak uważa,
że rozsądniejsze jest tłumaczenie, że promieniowanie z Wenus odbija się
nie od powierzchni Księżyca lecz od obłoku jonów otaczającego Księżyc.
Obserwacje dostarczają dalszych argumentów potwierdzających to
przypuszczenie. W czerwcu obserwowano kilkakrotnie silne promieniowanie pochodzące bezpośrednio z Księżyca (na fali 11 m). Obserwacje
interferometryczne wykazały, że źródło ma rozmiary 10-2° przy czym
jest położone nieco asymetrycznie w sto~unku do tarczy Księżyca. Kraus
sądzi, że źródłem tego promieniowania jest właśnie wspomniany obłok
jonowy.
Skąd jednak mógłby powstać taki obłok? I tu obserwacje dostarczyły podstaw do ciekawej hipotezy. Mianowicie 10. II. obserwowano na
Słońcu wielki wybuchowy wyskok, zaś 17. V., 26. V. i 31. VIII. potężne rozbłyski chromosferyczne. We wszystkich przypadkach, po upły
wie killm dni odbierano silne promieniowanie z Wenus, a w kilka dni
potem silne sygnały z Księżyca. Kraus sądzi, że strumienie cząsiek
naładowanych wyrzucane przez obszary aktywne na powierzchni Słońca,
dochodząc do Wenus, powodują powstawanic silnego promieniowania
radiowego, następnie zaś dolatują w pobliże Księżyca i tu "schwytane"
tworzą wspomniany obłok jonowy.
Następną ciekawą informacją, jaką można wyciągnąć z obserwacji
radiowych Wenus jest przybliżona ocena okresu jej obrotu dokoła osi.
Zaobserwowano mianowicie, że promieniowanie (l typu) odbierane przez
szereg kolejnych dni wykazuje te same cechy charakterystyczne z tym
jednak, że każdego następnego dnia pojawia się 1,6-1,85 godziny wcześniej. W ten sposób, po upływie około 13 dni, promieniowanie jest znów
odbierane o tej samej porze..Jeśli przyjąć, że źródło promieniowania
~ajmuje stałe położenie względem powierzchni planety (może być zresztą kilka źródeł) to obserwowane zjawisko można wyjaśnić jako efekt
stroboskopowy wynikający z obrotu Wenus i Ziemi dokoła osi. Okres
obrotu Wenus dokoła osi byłby mianowicie o 1,6 do 1,85 godzin krótszy
od okresu obrotu Ziemi (przyjmując, że promieniowanie jest odbie-
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rane z Ziemi tylko wtedy, gdy źródło znajduje się w pobliżu centralnego
tarczy Wenus).
Okazało się, że opisane wyżej prawidłowości występują w całym
ciągu obserwacyjnym od lutego do sierpnia. J. Kraus wyliczył na tej
podstawie, że najbardziej prawdopodobną wartością okresu obrotu Wenus dokoła osi jest 22h17m±1Qm.
Dodać należy, że już wielokrotnie przedtem różni badacze oceniali
okres obrotu Wenus dokoła <>si na około 23 godziny. W r. 1666 D. C a ssin i ocenił tę wartość na 23h21m. Była to pierwsza próba wyznaczenia
doby Wenus. Podobne wartości (22-24 godziny) otrzymywali następnie
Bianchini (1727), J. Cassini (1740) , Schroter (1791), Trouve1 o t (1875), B re n 111 er (1895), F o urn i er (1899), B i e ł o p o l ski (1900),
Evoershed Cl919), 'Rordame (1922), Yanles (1922), Schanin
(1928), Jar r y -D Je s l o g e s (1929), S p a n g e n b er g (1934), B ar tl e t t (1952). W większości przypadków oceny te oparte były na wizualnych i fotograficznych obserwacjach różnych plam na Wenus; jedynie
wYniki Bielopolskiego i Eversheda oparte były na obserwacjach spektroskopowych. Wart.o dodać, że pomiary wy1kazują prawie dokładną
równość temperatur oświetlonej i nieośv;ietlonej części Wenus, co również świadczy o jej szybkim obrocie dokoła osi. Tak więc obserwacje
wizualne, fotograficzne, spektroskopowe i radiowe zgodnie zdają się
wskazywać , że doba Wenus ma wartoś ć zbliżoną do ziemskiej. Trzeba
więc nareszcie zrezygnować z wartości 225d otrzymanej przez S c h i aP a r e 11 i e g o, którą można spotkać w większości zestawień.
Pozostaje jeszcze jedno pytanie w związku · z promieniowaniem radiowym: dlaczego źródła tego promieniowania zajmują stałe położenie
na powierzchni Wenus? Wysunięto przypuszczenie, że na powierzchni
Wenus znajdują się wielkie wulkany. Jak wiadomo, wybuchy wulkaniczne na Ziemi są prawie zawsze połączone z potężnymi wyładowa
niami atmosferycznymi. Jeśli wulkany występują na Ziemi, to nie ma
powodu do przypuszczenia, że nie ma ich na Wenus.
Z tego zestawienia widać jak wiele nowych problemów wyłoniło
się w związku z odkryciem promieniowania radiowego Wenus. Otrzymaliśmy dzięki •t emu nowe narzędzie badania przyrody tej planety.
południka

A . W.

Promieniowanie radiowe Marsa
Grupa astronomów amerykańskich z Naval Research Laberatory
w Waszyngtonie C. H. Mayer, T . P. McCullough i R. M. Sloan e ker wykryła promieniowanie radiowe Marsa. Obserwacje były dokonywane na fali o długości 3,15 centymetra przy pomocy radioteleskopu o średnicy 15,2 metrów. Obserwowana wartość natężenia tego
promieniowania zgadza się z zał0żeniem, :i:e jest to po prostu promieniowanie termiczne wysyłane przez powierzchnię Marsa, która posiada
temperaturę zbliżoną do 0° C.
A. W.

239

URANIA
Największy

księżyc

planetarnym Słońca znamy dotychczas 32 księżyce
liniowe większych z nich pomierzono bezpośrednio mikrometrem przy użyciu dużych teleskopów. średnice mniejszych obliczono,
:zakładając, że albedo powierzchni tych ciał jest takie samo, jak odnośnych planet. Okazuje się, że na ogół księżyce są to bardzo drobne ciała
w odniesieniu do macierzystych planet, gdyż ich średnice liniowe nie biorąc pod uwagę naszego satelity - wynoszą zaledwie 1% średnic
planet macierzystych.
Dla Księżyca ziemskiego stosunek ten wynosi aż 27%. Tak więc sate·lita ziemski zajmuje pod względem rozmiarów odniesionych do Ziemi,
zupełnie wyjątkowe stanowisko w układzie planetarnym Słońca. Toteż
niektórzy astronomowie uważają układ Ziemia-KsięZyc za planetę
W

układzie

średnice

podwójną.

J. G.
Niezwykła

:~~mienna zaćmieniowa

W Biuletynie 464 Holenderskiego Instytutu Astronomicznego, J. P o us e n opisuje ciekawą gwiazdę zaćmieniową w Niedźwiadku. Jest ona
stosunkowo jasna (jasność jej zmienia się od 6.8 do 7.3 mg z okresem
:1.28 dnia).
Minimum wtórne nie występuje w połowie pomiędzy mm1mami
głównymi; zmienna osiąga prawie 7.3 mg przy fazach 0.80 i 2.48 dnia.
Orbita zaćmieniowej ma więc dużą ekscentryczność, przynajmniej 0.4,
co jest niezwykłe dla gwiazd zaćmieniowych o tak krótkim okresie.
Zmienna jest jaśniejszą składową gwiazdy wizualnej podwójnej
h 5000; ma towarzyszkę 9.5 mg oddaloną od niej o 8", zaobserwowaną
po raz pierwszy przez J. H er s c h e l a w 1837 r. Jej współrzędne na
rok 1950 są: a= 17h55m8, ()
-36D57'.
L. L.

=

Eksperyment w górnej atmosferze
Duża częsc energii słonecznej jest gromadzona w wysokich warstwach atmosfery przy absorpcji słonecznego ultrafio etu przez drobiny
tlenu. Absorp-cja ta powoduje rozszczepienie tych drobin na atomy tlenu.
Doświadcrenia laboratoryjne wykazały, że obecność 1:lenku azotu (NO)
powoduje gwałtowną rekombinację atomów tlenu; powstają drobiny
tlenu i wydziela się znaczna ilość energii. W wysokiej atmosferze występuje oczywiście NO, lecz w ilościach zbyt małych do wywołania
obserwowalnej reakcji. Geofizyk dr Murray Z e l i k o f f, zaproponował
sztuczne wprowadzenie tlenku azotu do wysokich warstw atmosfery dla
zaobserwowania wydzielania się na wielką skalę nagromadzonej w tych
warstwach energii słonecznej.
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Eksperyment ten wykonano w nocy z 13-14 marca 1956 w Halloman Air Development Center w New Mexico. Rakieta Aerobee wypuściła na wysokości 60 mil sprężony tlenek azotu.
Obserwatorzy na ziemi zobaczyli świecący punkt jasności blisk()
dwukrotnie większej niż Wenus. Swiatło to było widoczne gołym okiem
przez 10 minut rozszerzając . się do plamy o średnicy pięciu tarcz Księ
życa. Zjawisko było obserwowane w promieniu 60 mil od miejsca wystrzelenia rakiety.
W dniu 12 marca tlenek azotu został wypuszczony z rakiety dla
przeprowadzenia badań radiowych. Działanie światła słonecznego na
powstały podczas reakcji tlen molekularny utworzyło sztuczny obłok
elektrycznie naładowanych cząstek. Sygnały radiowe wysłane z nadajnika znajdującego się na powierzchni ziemi odbijały się od obłoku (zjawisko analogiczne do odbicia fal radiowych w jonosferze) i były odb'erane na ziemi. Takie wykonane przez człowieka obłoki jonosferyczne
uformowane w pasmo, być może zostaną użyte do zwiększenia zasięgtl
w krótkofalowej komun'kacji radiowej.
L. L.

Czy Ziemia zderzyła się kiedyś z kilmetą ?
Wiele zainteresowania budzi ,zagadnienie tektytów, tajemniczych
szklistych brył znajdowanych w pewnych miejscach na kuli ziemskiej
(patrz "Urania" nr 11, 1955 r.) . Dotąd nie· można znależć hipotezy, która
by w zadawalający sposób tłumaczyła ich pochodzenie. Część badaczy
twierdzi, że te'ktyty powstały na Ziemi (potrzebne są jednak do tego
bardzo specyficzne warunki - wysoka temperatura) . część natomias t
przypisuje im pochodzenie kosmiczne.
Ostatnio zajął się tym zagadnieniem znany uczony amerykański
H. C. U re y. Twierdzi on, że można w zadawalający sposób wytłuma
czyć powstanie tektytów, jeśli przyjąć, że Ziemia zderzała s'ę w przo:>szłości z kometami. Jak wiadomo, głowa i warkocz komety mają gę
stość tak małą, że ich spotkanie się z Ziemią przebiegałoby zupełnie
niepostrzeżenie (np. przejście Ziemi przez warkocz komety Halleya
w maju 1910 roku). Natomiast jądro komety, którego rozmiary wyno-·
szą najczęściej od 10 do 70 km, jest prawdopodobnie utworzone z czę
ści stałych. Energia kinetyczna takiego jądra o średnicy 10 km i szybkości 42 km/sek (prędkość paraboliczna w pobliżu Ziemi, jaką zwykle
mają komety) wynosi 5 X 10 28 ergów, a więc jest równoważna energii,
jaka się wydziela przy wybuchu 500 000 bomb jądrowych.
Przy zderzeniu komety z Ziemią jądro wtargnąwszy w atmosferę
utworzyłoby przed sobą olbrzymią "poduszkę" zgęszczonych gazów, nagrzewając ją do bardzo wysokiej temperatury, co z kolei doprowadziłoby do gwałtownego spalania się materiału komety (węglowodory!)
Eksplozja przypominałaby więc wybuch bomby wodorowej, byłaby
jednak wielokrotnie silniejsza. Fala rozżarzonych gazów dotarłaby d()

Okaz meteorytu Moraska o wadze 78 kg.

Przekrój pnia sosny, na którym widać 11-letni cykl rocznego przyrostu.

Og0lny widok Belgradzkiego Obserwatorium Astronomicznego.

Wielki refraktor o średnicy obiektywu 65 cm Belgradzkiego Obs~rwa
torium Astronomicznego.
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Elektryczn a ma> zyna do rozwiązywania równań liniowych Instytutu
Bori3 Kidrić w Vinc·a p od Belgrad em.

Analizator różniczkowy Instybtu Boris Kidrić w Vinl-a pod Belgradem.
Przy m a szynie konstruktor dr R. T o m o v i c.

Grupa

miłośnikóvv

astronomii z Zagrzebia (Jugosławia) na tarasie
obserwacyjnej.

wieży
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powierzchni Ziemi i spowodowałaby częscwwe stopienie skał i gruntu.
krzemionki utworzyłyby właśnie tektyty. Rozrzucenie tektytów na dość znacznych obszarach powierzchni Ziemi można
wytłumaczyć tym, że jądro komety jeszcze przed wtargnięciem w atmosferę podzieliło się na kilk& części. W ten sposób pochodzenie wszystkich tektytów można wyjaśnić przy pomocy niewielu zderzeń. Hipote:t.a
Ureya tłumaczy różnice w chemicznym składzie tektytów, gdyż materiałem, z którego mają one powstav.-ać, jest przecież powierzchnia skał.
Urey wyliczył, że Ziemia powinna się zderzać z kometą raz na 50 milionów lat (przyjmując obserwowaną obecnie częstość pojawiania się
komet).
Ciekawe jest, że wśród tektytów można wyróżnić dwie grupy róż
niące się wiekiem. Jedna grupa pochodzi z plcistocenu, druga natomia~t
z eocenu, jest więc starsza o około 50 miloniów lat (ltyle wynosi śre
dni czas między dwoma zderzeniami). Można więc przypuścić, że znajdowane dziś tektyty pochodzą z dwóch zderzeń komety z Ziemią.
Warto dodać, że nigdy nic zaobserwowano bezpośrednio spadku
tektytu na powierzchnię Ziemi. W świetle hipotezy Ureya jest to zupełnie
zrozumiałe. "Zademonstrowanie" tworzenia się tektytów mogłoby nas drogo kosztować.
(wg "Naturc", 179, nr 4459, 1957 r.)
A. W.
Zastygające bryłki

353 nowych galaktycznych orbit gwiazdowych
W obserwatorium astronomicznym w Monachium oblicza się orbity
galaktyczne bliskich nas gwiazd (patrz: "Urania", 1956, str. 146 artykuł p. t. " 1026 galaktycznych orbit gwiazdowych"*) w miarę pojawiania się w druku katalogów trygonometrycznych paralaks gwiazd publikowanych przez obserwatorium uniwersytetu w Yale t1JSA). Ostatnio
Winfried P e tri ogłosił nowy katalog takich orbit dla 353 gwiazd o paralaksach ;?:: 0",030, tj 109 lat światła.
Wyniki tej pracy zasługują na oMówienie.
Dotychczasowe obliczenia dotyczą przede wszystkim gwiazd północ
nej półkuli nieba, dla której pomiary paralaks i ruchów radialnych są
kompletniejsze. W. Petri wprowadził do nowego katalogu pewną poprawkę, powiększając składowe ruchów gwiazd w kierunku prostopadłym do płaszczyzny Galaktyki o 7 km/sek. Jest to wynik ruchu naszego Słońca w przeciwnym kierunku.
Gwiazdy nowego katalogu otrzymały numerację od 1101 do 1454
w nawiązaniu do katalogu poprzedniego. Katalog zawiera: przybliżone
współrzędne równikowe gwiazd na r. 1900, ich jasności widome i bezwzględne. Te ostatnie obliczono z odnośnych jasności widomych i para•) W artykule tym
światła".

należy

poprawić

w 4-tym wierszu "parseki" na "lata,
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laksy trygonometryc:tnej gwiazdy, uwzględniając pochłanianie światła
przez ciemną materię międzygwiazdową. Ponadto podano dla każdeJ
gwiazdy składowe ruchu własnego w rektascensji i deklinacji, wyrażone w tysięcznych częściach sekundy łuku na rok. Wreszcie w katalogu figurują paralaksy trygonometryczne poszczególnych gwiazd wyrażone w 0",001. Podano też nachylenie płaszczyzny orbit gwiazd (i),
mimośrody Ce), połowy osi wielkich elips (a), odległości peri (q)
i apogalaktyczne (q') oraz także okresy obiegu dokoła środka masy Galaktyki (U), przyjmując dla Słońca wartość 100. Wreszcie tabele katalogowe zawierają prędkości orbitalne poszczególnych gwiazd w km/sek.
oraz trzy składowe rzeczywistej prędkości względem Słońca.
Jakkolwiek są to wciąż jeszcze prace o charakterze pionierskim,
z nich, że astronomowie zaczynają coraz wnikliwiej penetrować
otaczający nas świat najbliższych gwiazd.
widać

Jakie ogólne wnioski można wysnuć z omawianego katalogu? Oto
one: gwiazdy sąsiedztwa Słońca krążą po orbitach, których płaszczyzny
nieznacznie odchylają się od płaszczyzny Galaktyki (zaledwie dla
11 gwiazd mamy i) 10°). W tej grupie na czele kroczy gwia:lda nr 1408
(i= 45°,4). Jest to "podkarzeł" o ;asności widomej 14m,4 i jasności bezwzględnej 13m,1, czyli 200 razy mniejszej, niż u Słońca. Gwiazda nr 1408
jest też najpowolniejsza, gdyż biegnie obecnie po swej orbicie z pręd
kością tylko 84 km/sek. po silnie wydłużonej elipsi(> (e -= 0,901). W punkcie apogalaktycznym oddala się od środk:a ma&y Galaktyki na 32 000 L
św., w perlgalaktycznym natomiast zbliża się do niego na l 600 l. św.
Jeden obieg tej gwiauly trwa 0,84 "roku galaktycznE.' go", gdzie przez
rok galaktyczny rozumie się okres obiegu Słońca oceniany na 220 milionów lat. Z danych tych wynika, że gwiazda nr 1408 jest najwidoczniej "gościiml" przybyłym do nas z pobliza środka masy Galaktyki.
Jest jeszcze jedna gwiazda podobnego pochodzenia : nr 1384 (e = 0,915,
q = 500 l. św.). Okazuje się, że orbity silnie wydłużone należą do rzadkości (tylko dla trzech gwiazd mamy e) 0,400). Jedynie dla 10 gwiazd
badanych odległości apogalaktyczne wynoszą od 45 000 do 65 000 l. św.
Rzecz interesująca, że w katalogu omawianym nie ma ani jednej gwiaz.dy
J. G.
o ruchu wstecznym, czy też hiperbolicznym.
Sekstans radiowy "na

każdą pogodę "

Spośród przyrządów, które obecnie wchodzą w użycie do celów nawigacji powietrznej, zasługuje na uwagę sekstans radiowy umożliwia
jący wyznaczanie pozycji Słońca i Księżyca bez względu na pogodę.
Wykorzystuje on promieniowanie radiowe emitowane przez Słońce
i Księżyc.

Oryginalny model zbudowany dla marynarki Stanów Zjednoczonych
$POSiada antenę o średnicy 75 cm i pracuje na fali 1,9 cm. Taka długość
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dużych wymiarach, a absorpcja fal tej
w atmosferze nie jest zbyt duża .
Zbudowano takż e model o średnicy anteny 60 cm przeznaczony dla
lotnictwa. Podaje on pozycję Słońca z błędem około 2'.
K.ró~sze długości fali pozwalają korzystać z anten o mniejszej śred·
nicy. Np. przy długości fali 87 mm (leżącej pomiędzy pasmami absorp·
cji atmosferycznej tlenu i pary wodnej) antena może posiadać tylko
30 cm średnicy. Sekstans taki przy dużych wysokościach lotu działa
zupełnie zadowalająco, na niższych praca jego zależy jednak w znacznej
mierze od warunków atmosferycznych.
L. L.

fali wymaga anteny o niezbyt
długości

Drobiny

krzemowo-węglowe

w gwiazdach klasy N

System pasm niebiesko-zielonych w widmach gwiazd klasy N odkryty w 1926 r. przez M er r i 11 a i R. F. S t a n for d a pozostawał niezidentyfikowany, aż do czasu laboratoryjnych eksperymentów B e u g t a
Kle m a n a z kanadyjskiego National Research Council. Widma takie
otrzymywał Kle m a n przez ogrzewanie krzemu w piecu elektrycznym w temperaturach od 22000 do 25ooo.
Porównanie widm laboratoryjnych z widmami gwiazd klasy N,
w szczególności z widmami wysokiej dyspersji wykonanymi przez Stanforda dla gwiazdy VX Andromedy dało zupełnie pewną identyfikację pasm. Kleman przypisuje te pasma drobinie Si-C-C, zawierającej
jeden atom krzemu i dwa atomy węgla. W swym komunikacie w Astrophyskal Journal, Kleman donosi także o zaobserwowaniu w czasie eksperymentów silnego widma ciągłego. Kontinuum to, wg Klemana, może
odpowiadać silnej absorpcji w ultrafiolecie obserwowanej u gwiazd
z niebiesko-zielonym systemem pasm.
L. L.
Czyżby

skutki

dziełalności lodolądu

w wale Ungavy?

Badania nad kraterem kosmicznym Ungava, zwanym również "New
Quebec crater" wciąż trwają; każdy rok przynosi o nim jakieś publikacje. Ungava jest kraterem powstałym w podobny sposób co krater
arizoński, przez eksplozję masy meteorytowej
po zagłębieniu się
w ziemi. Otóż dla tego typu kraterów zarówno księżycowych jak i ziemskich, B a l d w i n podał dwa empiryczne równania, określające zależno
ści między średnicą wału otaczającego krater, wysokością wału i cał
kowitą głębokością krateru - ser to:
D = 0·1083 d 3 + 0·6917 d+ 0·75
E = -0·097 D 2 + 1"542 D- 1'841

gdzie: D jest lg średnicy krateru w stopach
d
lg głębokości krateru w stopach
E " lg wysokości wału w stopach
(stopa 0,305 m)

=
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P. M. M i 11m a n (Kanada) zastosował te równania dla Ungavy
i otrzymał następujące wyniki - wartość głębokości krateru Ungava
wg równania Baldwina: 1.535 stóp, - rzeczywista 1.185 stóp; wysokość
wału 655 stóp, rzeczywista 330 stóp. Wartość rzeczywista wysokości
wału jest więc o połowę mniejsza niż to wynika z równania Baldwina.
Rozpatrzmy jednak odpowiadające tym wartościom różnice:
1.535 - 655
880 stóp (teoretyczna wartość)
1.185- 330 = 855 stóp (rzeczywista wartość)
Mimo więc, że wartości rzeczywiste różnią się od teoretycznych, raznice prawie są zgodne. Gdyby wartość wysokości wału nie była mniejsza o połowę od wartości teoretycznej to profile Ungavy i Arizony (Bar"ringer Crater) byłyby w odpowiednich proporcjach identyczne i charakterystyczne dla kraterów z eksplozji w głębi ziemi. Jest bardzo prawdopodobne, że w przypadku Ungavy, mamy
czynienia z redukcją
wysokości wału przez działanie lodolądu. Są jednak pewne niewyjaśnione dobrze fakty jak np. że wał Ungavy jest najwyższy w strefie
NE a najniższy w strefie SW; w związku z tym H ar r i s o n sugerował k<ierunek posuwania się lodowca z SW na NE. Nicpewna jest też
raczej możliwość, by różnice w wysokości wału powstały w związku
z kierunkiem uderzenia masy meteorytowej, która eksplodowała w głębi,
a formując krater działała symetrycznie we wszystkich kierunkach.
Trzeba zwrócić uwagę również na to, że Ungava w odróżnieniu od porównywanych z nią kraterów z eksplozji, utworzona została w twardych skałach prekambryjskich, krystalicznych, co być . może wpłynęło
także na te różll'ice.
M c e n zauważył pewną liczbę szczelin i dolinek w poprzek wału Ungavy, z których 20 można wyróżnić z samej mapy krateru. Wszystkie
są zorientowane w kierunku azymutu 233°-53°, Harrison przypuszcza,
że powstały wskutek posuwania się lądolodu. Rysy i dolinki są widoczne
na fotografii lotniczej krateru najlepiej w jego NE części.
(Wg "Publ. o.f the Dominion Observatory"'
Vol. XVIII No 4, Ottawa 1956)
B. S.

=

fO

Nowa ciekawa planetoida -

Geografia

W 1951 r. została odkryta 48 calową kamerą Schmidta na Mount
Palom.ar nowa niezwykła planetoida. Otrzymała ona numer 1620
i n.azwę Geografia. Planetoida wykonuje pełny obieg wokół Słońca
w ciągu 17 miesięcy. W perihelium zbliża się do orbity Wenus,
a w aphelium wychodzi nieco poza orbitę Marsa. Planetoida nie ma
prawdopodobnie większej średnicy niż 2 ktn. Ciekawym jest fakt, iż
jak wykazują obliczenia, planetoida przejdzie w 1969 r. w odległości
roiecałych 8 milionów km od Ziemi. Fakt ten zostanie wykorzystany dla
wyznaczenia dokładnej odległości Ziemi od Słońca.
A. M.

\
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200 milionów wizualnych meteorów na
Na

dobę

spada dziennie 200 milionów możliwych do zauwaokiem meteorów i 3-5 meteorytów. Masa reprezento~na
przez nie wynosi około 10 ton.
A. M.
całą Ziemię

:ż enia gołym

PORADNIK OBSERWATORA
Gwiazdy zmienne
Przypuśćmy, że zapis obserwacji gwiazdy zmiennej
v wygląda
następująco: a m v n b. Jeżeli :nie uwzględniamy w,pływu ekstynkcji
jak wiemy, jasność gwiazdy zmiennej mo2ma oblicz~ć ze wzoru:

to,

V =

a

+m

-

b-a

--

(l)

nz +n
gdzie a i b są jasnościami gwiazd porównawczych.
Przypuśćmy teraz, że wpływ ekstynkcji jest znaczny i trzeba go
uwzględniać. Niech e:~ , eb i ev ozna•czają odpowiednia osłabieni•e blasku
gwiazd a, b i v. Obserwowane jasności tych gwiazd będą więc wynosić:
a+ ea, b+ e b i v +e" (im słabsza gwiazda tym większa jest jej wielkość gwtazdowa). Zależność analogiczna do wzoru (l) będzie teraz
miała postać:

(v

Po

+ eu ) =

przekształceniu

(a+ ea ) +m

(b+ eb ) - (a+ea )
111

otrzymamy:

b- a]
V = [ a+m m:-1-n

+ [n (e a -

ev )

+n

+m

m+n

(e b

-

ev )]

(2)

Otrzymaliśmy

wzór na jaSII'lość g<Niazdy zmiennej w przypadką
ekstynkcji. Charakterystyczną cechą tego wzoru jeiSt to,
on z dwóch części, z których pierwsza jest taka sama
jak w prz.y padku, gdy nie trzeba uwzględniać ekstynkcji, druga zaś
stanowi popr:1wkę na ekstynkcję. Jak widać, poprawka ta zależy od
różnic •e kstynkcji blasku gwir,zd porównawczych i gwiazdy zmiennej.
Opracowując obserwacje jakiej.ś gw~azdy można się ~atwo wrientować
(przybliżone wyliczenia), kiedy różnke ekstynkcji są duże, a kiedy
znikomo małe i w których obserwacjach należy wobec tego tę poprawkę

uwzględni•enia
:że składa się

uwzględniać.

Wyliczenie jasności gwiazdy zmiennej najlepiej jest więc przeprowadzać w dwóch fazach. W pierwszej fazie wyliczamy jasntO·ŚĆ zmiennej
nie uwzględniając ekstynkcji (pierwsza część wzoru (2). Do tego celu
warto się posłużyć metodą grafkzną, którą podaję za P. G. Ku l i k o wski m. Na papierze milimetrowym wykreślamy poziomą prostą, która
będzie naszą skalą wielkości gwiazdowych i zaznaczamy na niej pionowymi liniami gwiazdy porównawcze, których używamy przy obserwacjach. Niech np. mają one jasności: a (5lll\'il), b (5'Y'96), c (611125) itd
(patrz cysunek). Opróaz tego wycinamy z papieru linijkę, na
któtrej zaznaczamy zem (pośrodku) i kolejne liczby całkowite (po obu
stronach zera). Chcąc wyliczyć np. jasność gwiazdy zmiennej z oceny
a2v4b umieszczamy linijkę tak aby podzi,ałka 2 (po jednej stronie zera)
stykała się z linią oznaczają•cą gwiazdę porównawczą a, natomiast
podziałka 4 (po drugiej stronie zera) wskazywała linię b. Jasność
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gwiazdy zmiennej odczytamy na
c . r,2• skali wykreślając z podziałki zerowej linię prostopadłą do skali (v =
5'!'66). Metoda ta pozwala łatwo i
'
t'
szybko wyliczać jasności gwiazd.
W drugiej fazie wyliczeń obliczamy dla każdej gwiazdy ekstynkcję
r., .· jej blasku. (patrz poprzedni numer
Uranti), wyliczamy różnicę tych
ekstynkcji i na podstawie drugiej
części wzoru (2) dostajemy poprawkę
na ekstynkcję. Dla wielu gwiazd
oczywiście wyliczenia redukują się
do pierwszej fazy.
Zamieszczamy poniżej mapkę okolicy ciekawej gwiazdy półregular
Rys. l. Graficzna metoda wyznanej W Cyg. Jest to gwiazda dość
czania jasności gwiazd
jasna, o amplitudzie 5'!' 0-7'~'6 (wg
zmiennych.
katalogu B. Ku k a r ki n a i P.
P ar e n a g o). W zmianach blasku
można zauważyć okres około 131 dni. Obok tej gwiazdy znajduje się
gwiazla CP Cyg, której zmienność nie została dotąd dokładnie zbadana.
Niektórzy sądzą, że jest to gwiazda niezmienna o jasności 6'!''11, a zmiany blasku, na które zwracano uwagę , były spowodowane błędami obserwacji. Warto byłoby zająć się jeszcze tą sprawą .

.
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.-.. ... _.....c
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owcyg
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oCPCyg

•
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m
a- 5.34

b- 5. 35

~45°

c- 5. 54
d -6.47
cz- 6. 56
g- 6. 70
~C~g- 4 22

Rys. 2. Okolica gwiazd zmiennych W Cyg i CP Cyg.
Z gwiazd długookresowych można w sierpniu obserwować gwiazdę
T Cep, której maksimum nastąpi prawdopodobnie w końcu miesi<l!Ca.
Warto dodać, że obecnie gwiazda ta "spieszy się" w stosunku do efemerydy o prawie dwa miesiące.
Efemerydy gwiazd zaćmieniowych na sierpień:
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RZ Cas (D 4h-8) : VIII, Jd2hJ5m, 5d2JhQOm, 7dJh30m, 11d2QhJ5m,
13dlhOOm, 17d19h45m, 19dOh3Qm, 23d19h}5m, 24d23h45m, 30d23h}5m.
AR Lac (D 8h.5): VIII, 2d2h45m, 4d2hJ5m, 6dlh45m, 8dlhJ5m, IOdlhOOm,
12dOh30m, 13d24hQOm, 15d23h45m, 17d23h}5m, 19d22h45m, 21d22h30m,
23d22hQOm 25d21h45m 27d2Ih3Qm 29d2JhQQm 31d20h30m
RR Lyn (D ioh): VIII: i7ct5h30m, 27d4hOOm.
'
.
tl Lyr: VIII, 6dJOh, 19d9h.
U Oph (D= 7h): VIII, 6dld30m, 7d17h30m, 11d2h}5m, 12d}8h30m, 17dl9h}5m,
22d2QhQQm 27d2Qh45m
tl Per (D= 9h.'S): VIII, I4ct4hi5m, 17dlhi5m, 19d22hOOm. 22dJ9hOOm
Andrzej Wróblewski

Meteory
Rozpoczął

się

Międzynarodowy Rok Geofizyczny. Trwać on będzie
do 31 grudnia 1958 roku. W ciągu tych 18 miesięcy geofizycy i astronomowie badać będą całokształt procesów zachodzących wewnątrz

Zie>mi i w jej atmosferze.
Ważną dziedziną badań w Międzynarodowym Roku Geofizycznym
sa badania meteorów. Fazwalają one na wyciągnięcie szeregu cennych
wniosków odnośnie wysokich warstw atmosfery ziemskiej: gradientu
temperatury, gęstości itp.
W dziedzinie obserwacji meteorów poważną rolę mogą i powinni
odegrać miłośnicy astronomii. Obserwacje miłośnicze powinny iść w następujących kierunkach:
! . Obserwacje wizualne.
a) zliczanie meteorów indywidualnie (.,Urania". XXVI, s. 211, 237,
(1955)) i grupowe ("Urania", XXVIII, s. 19, (1957)),
b) nanoszenie torów na mapę nieba ("Atlas Nieba do obserwacji meteorów", "Urania" XXVII, nr 2, (1956) w celu wyznaczenia radiantów, szczególnie słabych meteorów ("Urania", XXVII, s. 219,
310, (1956)).
c) obserwacje z dwóch punktów w celu wyznaczenia dróg meteorów sporadycznych (\,,Urania", XXVIII, s. 85, (1957)).
2. Obserwacje teleskopowe (;,Urania", XXVII, s. 219, 253, Cl956)).
a) zliczanie meteorów teleskopowych,
b) obserwacje z dwóch punktów (2-6 km).
3. Obserwacje fotograficzne.
Obejmują one pr-oste fotografowanie dające materiał do wyznaczania
fizycznych własności meteorów i atmosfery ziemskiej, oraz fotografię
widm meteorów. Sekcja Meteorów nie mogła z powodu szeregu
trudności zorganizować systematycznych obserwacji fotograficznych
w Międzynarodowym Roku Geofizycznym. Osobom posiadającym kamery odpowiednie do fotografqwania meteorów radzimy zająć się tą
metodą obserwacji meteorów. Zainteresowanym chętnie udzielimy rad
i wskazówek technicznych. Zresztą w jednym z następnych odcinków "Meteorów" ukaże się notatka na ten temat.
4. Obserwacje śladów meteorów.
Obserwacjom tym będzie poświęcony jeden z następnych odcinków
"Meteorów".
Organizatorem i kierownikiem ba.dań meteorów w Międzynarodowym
Roku Geofizycznym jest prof. dr Vladimir G u t h. Sekcja Meteorów
P TMA nawiązała w tej dziedzinie kontakt z prof. Guthem.
Obserwatorom meteorów polecamy jako lekturę referat prof. Gutha,
zamieszczony w nr l z br. "Postępów Astronomii".
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W czasie trawania Międzynarodowego Roku Geofizycznego zostały
l:Stalone specjalne daty i okresy czasu, które są poświęcone na dokonywanie całego zespołu obserwacji przez wszystkie placówki, biorące
udział w Międzynarodowym Roku ~ofizycznym. Poniżej podajemy za
kalendarzem astronomicznym W AGO (1957 str. 194) kalendarz Między
narodowego Roku Geofizycznego. Kwartalne dni meteorolog1czne obwiedzione są ramką. Międzynarodowe dni, w których powinny być
szczególnie obserwowane meteory, ślady meteorów, świecące obłoki
nocne i zorze polarne zaznaczone są kursywą. Tłustym drukiem oznaczone są międzynarodCJwe dni przypadające na okres nowiu Księżyca.
W okresach silnej aktywności rojów meteorów dni te są podkreślone.
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Dalszy ciąg kalendarza zostanie zamieszczony w jednym z następnych
, numerów.
Prosimy obserwatorów o szczególne uwzględnienie w swych programach obserwacyjnych dat wyróżnionych w powyższym kalendarzu.
Wyniki obserwacji można nadsyłać na adres Sekcji Meteorów, Warszawa, Ujazdowskie 4. Tam też można kierować zapytania związane
z obserwacjami meteorów w Międzynarodowym Roku Geofizycznym.
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Ksi Dra
Lambda Peg
Alfa Cam
I Cas
R Lyr
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Delta Del
Epsilon Ari
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2100
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l

radiantu
de kl.

l

radiantów:
Okres aktywności roju

o

+57
45
51
24
36
22
26
47
48
66
44
46
57
23
65
56
42
82
52
62
13
22
29
26

16 VII-20 VIII
28 VII- 15 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
9-11 VIII
9-18 VIII
9-21 VIII
10-13 VIII
10-15 VIII
10-16 VIII
10-24 VIII
11-24 VIII
15-25 VIII
16-27 VIII
lf)-27 VIII
18-27 VIII
19-26 VIII
20-25 VIII
Andrzej Pacholczyk

PRZEGLĄD

WYDAWNICTW

Ludwik Z aj d l er, D zieje Zegara. Wiedza Powszechna. Warszawa
1956, str. 312, rys. 131.
Każdy kulturalny ,c zytelnik, a miłośnik astronomii specjalnie, z wielką
przyjemnością i wielkim dla siebie pożytkiem winien przeczytać tę doskonale, lekko i przystępnie napisaną książkę o zmaganiach się ludzkich
w ciągu dziejów naszej kultury z dokładnym pomiarem czasu, zmaganiach będących zarazem historią postępu ludzkości. Od prymitywnych
prób uchwycenia podziałów roku i doby, poprzez przyrządy , rządzone
prawami makrokosmosu (prawo powszechnego ciążenia we wszechświe
cie ; zegary słoneczne , księżycowe i gwiazdowe; prawo ciążenia na ziemi:
zegary wodne, piaskowe, wagowe, wahadłowe), przyrządy rządzone innymi prawami fizycznymi! (sprężystość ciał : zegary sprężynowe i balan-
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sowe; przepływ prądu elektrycznego) dochodzi autor w swym przeglą
dzie do przyrządów powstałych w ostatniej dobie, opartych na prawach
mikrokosmosu: zegarów "atomowych", "elektronowych·' i wyzyskaniu
własności promieniotwórczych. Dowcipny i swobodny styl bardzo ułatwia
zapoznawanie się z tym ciekawym tematem. Autor wykorzystał przy tym
doskonale literaturę przedmiotu.
Słabą stroną ksiązki są i'lustracje i to zarówno pod względem technicznym jak i pod względem doboru, coprawda dość obfitego. Razi wyjątkowa niechlujność odbicia klisz siatkowych . niechlujność rysunków
i prawie wyłącznie opieranie się na obcych publikacjach. Brak również
tematyki polskiej, która by niewątpliwie była bardzo atrakcyjna dla
polskiego czytelnika. Zresztą zarzut ten musimy powtórzyć i dla strony
tekstowej, która znów nazbyt opiera się na obcych opracowaniach i przez
to za mało daje przykładów z dz·i ejów zegara w Folsce, które nawet
w dziejach światowego pomiaru czasu zajmują niepoślednie miejsce.
Są to jednak niezbyt wielkie uzupełnienia jakie można zawsze do następnego wydania wprowadzić, przepracowując zarazem tylko gruntownie - stronę ilustracyjną wydawnictwa, nawet w tej postaci tak
po7.ytecznego i doskonale napisanego.
Tadeusz Przypkowski
Jędrzejów

NASZA

OKŁADKA

Obelisk Jerzego Joachima Retyka, najstarsze architektoniczne
obserwatorium astronomiczne na ziemiach polskich

Jedynym uczniem Mikołaja Kopernik a był Jerzy Joachim Retyk C1514-1574), młody profesor matematyki uniwersytetu w Wittenberdze, który spędziwszy parę lat u swego mistrza we Fromborku nie
może już o Folsce zapomnieć i spotkawszy się po powrocie z Folski
i zorganizowaniu na zachodzie gorącej propagandy dla odkrycia koper.nikowskiego - z wieloma nieprzyjemnościami, powraca do Folski osiedlając się w Krakowie. Znajduje tutaj możnego protektora w osobie
Jana B o ner a, dziedzica Balie pod Krakowem, kalwina, tak jak protestantem był i Retyk. W prospekcie dzieł Jana W er ner a z r . 1557
("Urania" 1957, nr 4, str. 122) wydanym w Krakowie pisze wyraźnie
Retyk, iż dzięki właśnie szczodrobliwości Jana Bonera mógł on sobie
wznieść, przedstawiony na drzeworycie w tymże prospekcie, obelisk (rycina na okładce) wysokości 45 stóp, co odpowiada przeszło 14,5 metra.
Ze używał go do wszelkich obserwacji astronomicznych, a nie tylko
jako gnomonu, wyraźnie sam w tymże prospekcie pisze. Wspominając
bowiem obelisk egipski Sezostrysa, który na zlecenie cesarza Augusta
astronom ManiHus ustawił na Folu Marsowym (40 m wysokości) uważa
za astronomiczne jego osiągnięcie umieszczenie na szczycie obelisku
h-uli, potrnebnej do astronomicznych obserwacji. Fodobną kulę mamy
i na obelisku Retyka. "Boski August, czego świadkiem Flinius, przy
pomocy obelisku poznawał godziny dnia; zwyczaj bardzo to piękny; lecz
jak możemy porównywać Ren, bardzo piękną rzękę, do całego morza,
ziemię do nieba, tak i gnomoniczne znaczenie obelisku do całokształtu
jego wykorzystania". Oto własne słowa Retyka. W uwielbieniu obelisku
jako przyrządu naukowego dochodzi on do metafizycznych parafraz:
"Nie jest obelisk wynalazkiem człowieka, lecz Bóg jest jego autorem,
nie po to by zadawalał ciekawość ludzką, lecz by uczył Geometrii
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Boga na niebie i ziemi. Sfery armillarne zaś, reguły, astrolabia, kwadranty ludzkimi są wynalazkami". Retyk był bardziej matematykiemgeometrą,, aniżeli
astronomem-obserwatorem. W świadomości naszej
znaczenie, jakie w dziejach astronomii nowożytnej posiada jego popularyzacja odkrycia kopernikowskiego, przysłania nam nieco jego wła
sny dorobek naukowy. A przecież jego "Opus palatinum" wydane dopiero w 22 lata :po jego śmierci, a będące szerokim rozbudowaniem wydanego w r. 1551: "Canon doctrinae triangulorum", jest wielkim etapem
w dziejach trygonometrii i powstawaniu jej nowożytnej postaci, postaci
czysto matematycznej, podczas gdy dawniej miała ona raczej postać
geometryczną. Tej geometrycznej postaci trygonometrii, zasadniczej dyscyplinie twórczej Retyka, odpowiadał znakomicie obelisk jako przyrząd obserwacyjny. Marzył Retyk o nim od dawna, gdyż od czasu powrotu z Rzymu w r. 1548, gdzie musiał się osobiście z antycznymi obeliskami spotkać, stale umieszcza jego wyobrażenie na frontispisach
wszystkich swych matematycznych rozpraw. Marzenie swoje realizuje
dopiero pod Krakowem. W norymberskim wydaniu Witruwjusza z roku
1548, a więc w okresie i w środowisku bardzo Retykowi bliskim, mamy
dwa drzeworyty objaśniające użycie obelisku: raz do pomiarów szerokości geograficznej, drugi raz w przedstawieniu skrótów perspektywicznych, a zarazem ilustracji jak obserwowano wysokości ciał niebieskich; obserwacje azymutu były jeszcre prostsze przy odpowiednich
podziałkach na terenie, na którym obelisk wzniesiono. Niestety, jak
dotychczas nie możemy dokładnie tego miejsca wskazać, a znajdowało
się ono podobno gdzieś w dobrach Bonera w pobliżu Tyńca ("Taniecz"?).
Wiadomo tylko, że w dniu 10. X. 1574 r. żacy krakowscy podszczuci
przez fanatyków-katolików zburzyli ten cenny zabytek jako "heretycki przyrząd"! Obalony leżał on jeszcze w połowie w. XVII-go i być
może, iż jeszcze jakieś jego okruchy tkwią w ziemi.

Rys. l. Pomiar

wysokości

za pomocą obelisku według norymberskiego
wydania Witruwiusza z roku 1548.

Od r. 1557 do pierwszej połowy XVIII w. i przejęcia drukarni Cezarych przez uniwersytet krakowski wszystkie poważniejsze wydawnictwa
naukowe krakowskie są znaczone widokiem tegoż najstarszego naukowego obserwatorium krakowskiego. Ta dwuchsetletnia tradycja jest
chyba aż nadto wystarczająca, aby piękny graficznie znak ten przyjąć jako znak zmartwychwstałej Akademii Umiejętności w Krakowie!
Tadeusz Przypkowski
Jędrzejów
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Z KORESPONDENCJI
Nie było spadku meteorytu na statek
W czerwcowym zeszycie "Uranii" z br. znalazłem notatkę o spadku
meteorytu na statek. W związku z tym pragnę zauważyć, że w istocie
żadnego takiego spadku nie było. Otrzymałem bowiem "Biuletyn meteorytowy" nr 3 z maja br., z którego treści wynika, że podjęty z pokładu statku odłamek nie jest meteorytem, a węglem z domieszką
piaszczysto-węglowego materiału. Również żadnych zjawisk charakterystycznych dla spadku meteorytu nie zaobserwowano.
Jerzy Pokrzywnicki

Warszawa
Errata:
W artykule P. Ryb k i "Problemy instrumentalne astrornetri pow nrze 4 "Uranii" str. 105 w. 16 od góry.
zamiast: "rektascensja", ma być: "deklinacja".

łudnikowej"

W numerze 6 "Uranii" z r. 1957 str. 182 w. 11 od dołu:
zamiast " ...przez zenit, nadir i daną gwiazdę",
ma być: " .... przez oś świata i daną gwiazdę".
Nr 6, trzecia strona wkładki: nazwisko autora fotografii winno
brzmieć .,Wohlfeil".
KALENDARZYK ASTRONOMICZNY
Sierpień 1957 roku
Opracował

M. Bielleki

Dane o zjawisku gwiazd spadających podajemy w dziale "Poradnik obserwatora" w artykule "Meteory", dem<:rydy zaś gwiazd zmiennych w artykule
"Gwiazdy zmienne., ,
Chwile wszystkich zjawisk podano w czasie średnim słonecznym środkowo
europejskim, który jest czasem obowiązującym w Połsce . Dni, godziny, minuty,
l sekundy czasowe oznaczono symbolami d , h, m, s. Przez a l b rozumiemy rektascensję l deklinację, czyli współrzędne równikowe równonocne ciała niebieskiego.
W kalendarzyku lipcowym br. podane są informacje, dotyczące poszukiwań
przez lornetkę lub lunetę planet l planetek, niewidocznych gołym okiem. Tam
również podane są pewne ogólne wyjaśnienia dla obserwacji zjawisk w układzie
księżyców galileuszowych Jowisza oraz dla obserwacji ruchu Tltana, najjaśniej
szego księżyca Saturna. Największe odchylenia (elongacje) wschodnie Titana
przypadają w chwilach: VII. 19ól2h, VIII. 1d16h, VIII. 20d9h, IX. 5d8h.

Pny rosnącym sierpie Księżyca widać jeszcze światło pobrakującej c~ęści tarczy.
1d-5d. Można próbować odszukać nad ranem we wschodniej stronie
nieba ukośnie położony nad horyzontem stożek światła zodiakalnego.
1dl4h. Zakrycie gwiazdy Kłos w gwiazdo?.biorze Panny (Spica, czyli
o. Virginis) przez Księżyc. U nas zjawisko nie zajdzie wogóle i Księżyc
minie gwiazdę od strony południowej, w poludniowo-zachodniej zaś
EurOpie będzie obserwowalne za d:1ia przez lunety.
2d4h. Księżyc w swym ruchu obserwowanym na sferze niebieskiej
mija planetę Neptuna, w odległości 3° na południe.
1d-2d.

pielate
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2d22h. Merkury, obiegając Słońoe, przekracza płasroozyznę orbity
Ziemi ze strony północnej na południową, czyli jest w węźle zstępującym
swej orbity.
3<1. Patrząc przez lunetę na Jowisza, widzimy bardzo blisko jego
tarczy cztery małe gwiazdki - to księżyce galileuszowe Jowisza, uło
żone tak na swych orbitach, że znajdują się blisko prostej, łączączj
Jowisza z Ziemią.
4d22h. Zakrycie Saturna przez Księżyc. W Polsce nie będziemy mogli
zaobserwować zjawiska, gdyż Księżyc minie Saturna po stronie południowej planety, w nicwielkiej odległości od niej co będziemy
mogli właśnie prześledzić. Mieszkańcy południowej Europy natomiast
i obszarów okolicznych będą widzieli to zjawisko.
6d16d. Zbliżenie na niebie Marsa do najaśniejszej gwiazdy LwaRegulusa, trudno obserwowalne w blaskach zorzy wieczornej. Odległość
kątowa między ciałami 0°.7, przy czym Mars jest bardziej na północ.
9d. Obserwujemy wieczorzm przez lunetę Jowisza i jego księżyce
galileuszowe, ugrupowane wszystkie z jednej strony tarczy planety,
przy czym ułożone w kolejności, zgodnej z kolejnością ich odległości
od Jowisza w przestrzeni.
lld23h, 12d9h. W swym ruchu na 1le gwiazd Saturn przestaje zmieriać najpierw współrzędną A (długość ekliptyczną), potem zaś rektascensję a. Mówimy wtedy, że Saturn jest stacjonarny w A lub a.
13d5h. Merkury jest w aphelium swej orbity, czyli w największej
odległości od Słońca, wynoszącej około 69 milionów km.
13dllh. Merkury osiąga na niebie największe odchylenie wschodnie
od Słońca (przeszło 27°). Pomimo tego warunki zaobserwowania planety
są bardzo niedogodne, gdyż tylko krótko i nisko nad horyzontem świeci.
<ma po zachodzie Słońca, w blaskach zorzy wieczornej.
15d-25d. Bardzo niedogodne do zaobserwowania światło zodiakalne
po nastaniu ciemności, na zachodniej stronie nieba, niSiko nad horyzontem.
19<i-23d. Nad ranem widać w dogodnych warunkach światło popielate Księżyca.
22d16h. Wenus i Jowi:;:z znajdują się na niebie w odległości zaledwie
niecałe 0°.5, przy czym Wenus jest bardziej na południe. Tego dnia
wieczorem, niedługo po zachodzie Słońca, można zaobserwować to zbliżf'nie nisko nad horyzontem, na zachodzie.
23dllhl8m. Słońce wkracza do znaku zodiakalnlego Panny, czyli
jego długość ekliptyczna wynosi dokładnie 150°.
23d15h. Planeta Pluton jest w złączeniu ze Słońcem, a więc daleko
poza nim w przestrzeni, w odległości okofo 5.3 miliarda km od nas.
25d-3lh. Nad ranem dosyć dogodne warunki odszukania na niebie
stożka światła zod'akalnego.
26d7h. Księżyc mija Marsa w odchyleniu kątowym prawie 6° od niego
na południe.
26d20h, 27d9h. Merkury stacjonarny (!patrz wyjaśnienie dla Saturna
w dniu 11 i 12 bm.) najpierw w ft, potem w A.
27d-31d. Obserwujemy światło popielate Księżyca.
27d1h. Zakrycie Merkurego przez Księżyc, w Polsce nieobscrwowalnc.
Widać będzie zjawisko we wschodniej Azji, ale obserwacje jego będą
bm·dzo utrudnione bliskością na niebie Słońca.
27d18h, 28d2h, 29d12h. W «wym ruchu miesięcznym po sferze niebieskiej Księżyc mija od strony poludniowej kolejno planety Jowisza,
Wenus, Neptuna w odległościach odpowiednio: 4 1/2°, 3 1/2°, 3°.
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28d22h. Podobnie jak l bm. Księżyc zakrywa gwiazdę Kłos w gwiazdozbiorze Panny (Spica). Zjawisko w Polsce nie będzie widoczne, obserwowane natomiast będzie w Ameryce Północnej. U nas możemy prześledzić wieczorem tego dnia coraz większe zbliżanie się Księżyca do
tej gwiazdy.
3'1d. Ciekawe i łatwo obserwowalne u nas zjawisko zakrycia i odkrycia przez Księżyc gwiazdy ~ Scorpii (Niedżwiadka) o jasności 2 9 w.
gw. Ponieważ w czasie zachodzenia zjawiska Księżyc będzie prawie
·w l--ej kwadrze, zniknięcie gwiazdy nastąpi za ciemnym brzegiem tarczy
Księżyca (rozświetlonym trochę światłem popielatym), ukazanie się zaś
gwiazdy odbędzie się przy jasno oświetlonym brzegu. Z tych powodów
łatwiejsza i dokładniejsza będzie obserwacja zniknięcia gwiazdy (nawet
zv,;ykłą

lornetką).

Oto tabelka momentów zakrycia według danych "Rocznika Astronomicznego Obserwatoorium Krśkowskiego" na rok 1957, dla 5 miast
Felski: Miasto
Zakrycie
Odkrycie
Poznań
18h37m.6
19h23m.2
Wrocław
18 37 .6
19 26 .4
Toruń
18 39 .9
19 24 .5
Kraków
18 41 .4
19 33 .l
Warszawa
18 42 .9
19 29 .9
31dl8h. Saturn znajduje się w kwadraturze ze Słońcem, a więc odległość kątowa na niebie między nimi jest dokładnie 90o.
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Andrespol -

Zakłady Ceramiki Budowlanej.
ul. Biała, Gmach Wieczorowej Szkoły InżynierskleJ.
Przedmieście 618.
Częstochowa Obserwatorium Astronomiczne w Parku Stasz!·ca.

Białystok

Blecz -

Sekretariat
godz. 20.30 do 21.30, a pokazy nieba w każdą bez21.30.
Frombork - Katedralna 21. Sekretariat czynny we wtorki i piątki w godz. 18-20.
Zebrania odbywają się w ka:tdy drugi czwartek miesiąca. Pokazy nieba
w każdy pogodny wieczór.
Gdańsk Siedzibą Koła jest Ludowe Obserwatorium Astronomiczne Gdańsk
Oliwa, ulica Piastowska 34, te!. 6-419. Sekretariat czynny w poniedziałki
i środy w godz. 17-18.
Gdynia - ul. 10-go Lutego 24. Polsk!e Linie Oceaniczne.
Gilwice - Pokazy nieba odbywają się w każdy bezchmurny wieczór, po uprzednim telefonicznym porozumieniu: J: Ka•Za, Ruda Sląska, ul. Obrońców Staling~:adu 32, te!. 52-481.
.Jędrzejów Rynek 8, te!. 78. Pokazy nieba l zbiorów gnomonicznych dla wycieczek zgłoszonych listownie lub telefonicznie na umówlony termin.
Katowice - Siedzibą Koła jest Planetarium l Obserwatorium Ludowe, Chorzów
l. skr. poczt. 10, te!. 301-49. - W każdą pierwszą sG>botę miesiąca - wieczory
dyskusyjne w Czytelni Planetarlum od godz. 18. - W każdą drugą sobotę miesiąca Zebranie Sekcji Instrumentalnej w Czytelni Planetarium od godz. 18.
Kraków ul. L. Solskiego 30, m. 4. Sekretariat cz:vnny w noniertziałki l
czwartki w godz. 18-20. Odczyty wstrzymane ze względu na okres wakacyjny.
Kro,nn "· W. - ul. Nowotki l, 1 p.
ł..ódi ul. Traugutta 18, V p., pok. 512, tel. 250-02. - Sekretariat l biblioteka
czynne w każdy poniedziałek (powszedni) w godz. 18-20. Pokazy nl&ba przez:
lunety odbywają się w bezmurne wieczory na placu przed lokalem Koła.
Nowy Sącz - ul. Jagiellońska 50a, te!. 80-52. Sekretariat czynny codziennie
w godz. 16-19.
Olsdyn - Muzeum Mazurskie.
Opole - ul. Strzelców Bytomskich 8, Woj. Dom Kultury, pokój Nr 45.
Oświęcim ul. Władysława Jagiełły nr 2. Pokazy nieba odbywają się w każdy
bezchmurny czwartek od zmroku, lub po uprzednim porozumleniu się: H.
Stupka, ul. Młyńska 445. Biblioteka czynna we czwartki w godz. 18.30 do 20.
Plock - J. Burzyński, pl. Narutowicza l. - Delegatura "Ruch".
Poznań Chełmońskiego 1. 1. Sekretariat l biblioteka czynne we wtorkł
i czwartki w godz. 17-19. W tymże czasie czynna pracownia szlifierska. 2. Publiczne pokazy nieba w każdy bezchmurny wieczór wtorkowy i czwartkowy na terenie dostrzegalni P. T. M. A. w Parku im. Kasprzaka (przy
Palmiarni).
Racibórz - Kasprowicza 11. Liceum dla Pracujących.
Szczecin Katedra Fizyki Politechnlkl Szczecińskiej. Sekretariat czynny we
środy w godz. od 20-tej do 21-szej. Pokazy nieba odbywają się w każdll
pogodną środę a w razie niepogody rezerwowanym dniem jest czwartek.
Toruń · - ul. M . Kopernika 17. Sekretariat l biblioteka ('7Vr>ne w oontP.d7•~'1d
l czwartki w godz. 18-20, oraz w soboty w godz. 17-19. Dnia 12. VIU.
o godz. 18 odczyt H. Witkowskiego p. t. "Największa planeta naszego
układu Jowisz".
Wałcz Zakład Wvlę~u Drobiu.
Warszawa- Al. Ujazdowskie 4. Sektetarlat l Sekcje czynne we wtorki, czwartki
l soboty w godz. 18-21, biblioteka we wtorki w god~. 19-21. Pokazy nieba
odbywają się w bezchmurne wlerzorv w ~odz. 18-21.
Wrocław ul. Pionierska 11. - W miesiącu sierpniu br. ze wz~;;lędu na okres
wakacyjny, przerwana zo~taje działalność na odcinku odczytowym.
czynny w
chmurną

każdą środę od
środę od godz.

Zawiadomlenie
Zawiadamia się P. T. Członków P. T. M. A., że decyzją Zarządu Głównego,
składka roczna członków zwyczajnych na rok 1957 została ustalona na 36.- zł.
Opłata prenumeraty na 48.- zł Cena mapki obrotowej nieba wynosi 12.- zł. Cena 2 płyt szklanych do szlifowania zwierciadeł teleskopowych, z dodatkiem
50 gr tlenku ceru, o średnicy 150 mm wynosi 50.- zł, o średplcy 250 mm VIYnoal 200.- zł.
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Pismo zalecone reskryptem Ministerstwa Oświaty z dnia 20. X. 1950 r.,
Nr Oc-506/50, jako pożądane w bibliotekach licealnych i nauczyctelskicn
BOLESŁAW

LISOWSKI -

Warszawa

POLE MAGNETYCZNE ZIEMI I JEGO ZMIANY
Gdy kamień rzucony ręką chłopca, zatoczywszy łuk, spada
na ziemię, móW!imy: Z~emia przyciąga karmeń. Gdy harcerz
odaretowuje igłę kompasu, ażeby zorientować się, gdzie jest
północ, mówimy: południowy biegun magnetyczny naszej planety przyciąga północny biegun magnetyczny igły i pod wpły
wem tej siły ustawia się ona w danym miejscu obserwacji
zawsze jednakowo i wskazuje kierunek północ-południe.
W jednym i w drugim wypadku mamy do czynienia ze zjawiskiem przyciągania, ·natura jednak tych zjawisk inna jest
w jednym, a inna jest w drugim wypadku.
W pierwszym działa siła grawitacji, ta sama, która zmusza
Księżyc do obiegania Ziemi, a Ziemię do obiegania Słońca.
W drugim zaś działa siła magnetyczna, pochodząca od ziemskiego pola magnetycznego. Fole to, jak wykazały badania
geofizyków, ulega ciągłym zmianom. Powiedzenie zatem, że
igła kompasu ustawia się w danym miejscu zawsze jednakowo
nie jest, ściśle rzecz biorąc, zgodne z rzeczywistością. Powiedzenie takie ma sens o tyle tylko, o ile ustawienie się igły
wzdłuż chwilowego miejscowego południka magnetycznego
pozwala nam zorientować się w stronach świata, c:z.y też
zmierzyć przy pomocy takiego kompasu kąt pomiędzy dwoma
punktami znajdującymi się od nas w pewnym oddaleniu.
Powiedzenie to przestaje być jednak miarodajne przy rozwią
zywaniu zagadnień wyma~jących dużej dokładności pomiaru.
Wiedzieli już o tym dobrze żeglarze z górą czterysta lat temu, .
biorą to pod uwagę artylerz;yści, lotnicy, geodeci i inni.
Jak wiadomo geofizycy, dla lepszego opisania pola magnetycznego oraz dla lepszego zbadania zmian w nim zachodzących.
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wprowadzają

w miejsce

całkowitego

wektora pola F trzy

elementy:
deklinacja magnetyczna; jest to kąt pomiędzy południkiem astronomicznym i południkiem magnetycznym,
H - składowa pozioma, czyli składowa wektora pola cał
kowitego mająca kierunek poziomy,
Z - składowa pionowa, czyli składowa wektora pola
całkowitego o kierunku pionowym.
Igła kompasu ustawia się zawsze rówoolegle do wektora H;
leży ona zatem w płaszczyźnie południka magnetycznego
i tworzy pewien kąt z południkiem astronomicznym; miara
tego kąta decyduje o wartości elementu D. Jeśli natomiast
namagnesowaną igłę zawiesimy pionowo w taki sposób, że
będzie ona mogła dowolnie poruszać się w płaszczyźnie pionowej, ustawi się ona pod pewnym kątem do poziomu. Kąt
ten nosi nazwę inklinacji I, a kierunek igły zgodny jest
wówczas z kierunkiem całkowitego wektora F ziemskiego pola
magnetycznego w danym miejscu i wskazuje kierunek do
bieguna magnetycznego.
Punkty, znajdujące się na powierzchni naszego globu,
dla których Z= O, wytyczają równik magnetyczny. Równik
ten nie pokrywa się z równikiem astronomicznym. Miejsca,
dla których H= O, oznaczają bieguny magnetyczne na powierzchni Ziemi i jest ich oczywiście tylko dwa. N a równiku
m~netycznym I = 0°, na biegunach I = 90°.
H zmienia się od O (na biegunie) do 0,33 Oe (na równiku),
Z zaś od O (na równiku) do 0,8 Oe (na biegunie) *).
Zmiany pola magnetycznego badane są na podstawie
ciągłej rejestracji wartości chwilowych trzech wymienionych
tutaj elementów (D, H, Z). Aparatura służąca do tego celu
nosi nazwę zestawu wariografów. Zestaw taki składa się
z 3-ch aparatów, z których każdy notuje zmiany jednego
z elementów na papierze fotograficznym. Dla każdego z 3-ch
elementów otrzymuje się w ciągu każdej doby ciągłą linię
krzywą. Linia ta łącznie z pomiarami absolutnymi, które podają nam wartości D, H, Z w momencie wykonywania pomiaru,
pozwala nam wyznaczyć średnie wartości godzinne każdego
z elementów pola oraz średnie wartości dla całej doby. NadD -

*) W naszych szerokościach geograficznych średnie wartości rocz:ne
wynosiły dla
próbę ujęcia

epoki 1954,5: D :.= 0°,54, H= 0,183 Oe, Z= 0,448 Oe. Pierwszą
we wzory matematyczne rozkładu pola magnetycznego na
ziemiach Folski dokonał P a w ł o w s k i dla epoki 1928.5.
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mienić tu należy, że geofizycy posługują się przy tym zarówno
czasem uniwersalnym (U T) jak i czasem miejscowym zwią
zanym ściśle z miejscem obserwacji, zależnie od rodzaju rozwiązywanego zagadnienia.
Analizę zmian przeprowadza S!ię metodami statystyki matematycznej, jak również za pomocą analizy harmonicznej.
Materiałem wyjściowym są wspomniane uprzednio wartości
godzinne i średnie wartości dobowe. Na podstawie tego materiału geofizycy obliczają średnie wartości godzinne i dobowe
z okresów dłuższych, a mianowicie z okresów miesięcznych,
sezonowych (obejmujących 4 miesiące), rocznych i wieloletnich.
Bardzo często geofizycy w swych obliczeniach dzielą okres
roczny na trzy podokresy - sezony:
l) zimowy - SS - XI, XII, I, II,
2) równonocny - Equ - III, IV, IX i X,
3) letni - NS - V, VI, VII, VIII.
Ponadto geofizycy dzielą wszystkie dnie kalendarzowe na
trzy grupy:
l) wszystkie dni - grupa ta obejmuje wszystkie dni bez
wyjątku;

2) dni spokojne grupa ta obejmuje dni najbardziej
magnetycznie spokojne dla całego globu w każdym
miesiącu i wreszóe:
3) dni burzliwe - grupa obejmuje dni najbardziej zakłó
cone przez burze magnetyczne dla całego globu
w każdym miesiącu.
Dwie ostatnie grupy dni ustalane są w centralnym ośrodku
badań naukowych, a mianowicie w de Bilt (Holandia) na
podstawie materiału obserwacyjnego pochodzącego z różnych
obserwatoriów specjalnie do tego celu wytypowanych. Każda
z tych 2-ch grup obejmuje tylko pięć dJni z każdego m-ea,
czyli zawiera 60 dni na przestrzeni roku.
Pole magnetyczne Ziemi ulega zmianom cyklicznym
i zmianom niecyklicznym. Zmiany cykliczne, jak o tym czytelnik przekona się za chwilę, są odbiciem okresów obserwowanych w ruchach ciał naszego układu słonecznego.
Na czoło tych zmian wysuwają się dzienne zmiany słoneczne
i księżycowe związane z obrotem Ziemi dokoła osi i trwające
24 godziny. W ciągu tego czasu wartość każdego z elementów
pola waha się w pewnych granicach: wahania D są rzędu
średnio 10', wahania zaś H i Z są rzędu przeciętnie 20 y i lO y
odpowiednio.*)
*) Niewielkie zmiany natężenia pola magnetycznego Ziemi podajemy
zwykle w jednostkach y. l y = 10-5 Oe.
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Bliższa

analiza zmian dziennych wykazuje, że wielkość tych
od ruchu Ziemi dokoła Słońca. Istnieją tzw.
zmiany roczne amplitudy i fa?Jy rozważanych tu zmian dziennych. Rys. l. przedstawia mm zmilla.ny dzienne D, H i Z
na Helu, unaocznia on nam wpływ Słońca na pole magnewahań zależy

f------,~-1-~+2'

jrz" czasu

mKlJSCO""'J'

1'2

Rys. l.

średnie

zmiany dzienne ziemskiego pola magnetycznego na Helu.

tyczne: w godzinach, w których Słońce świeci nad Helem,
zachodzą szybkie i duże wahania wartości rozważanych skła
dowych, w tych zaś godzinach, kiedy Słońce oświeca inne
części globu, na Helu wahania te są o wiele powolniejsze
i słabsze.
Zmiany roczne amplitudy i fazy dziennych zmian słonecz
nych polegają na tym, że przechodząc od miesięcy zimowych
(SS) do letnich (NS) obserwujen\y wzrost zakresu wahań dobowych, a zatem rosną wartości krańcowe każdego z elementów,
oraz powiększa się odległość czasowa tych momentów, w których są osiągane wartości krańcowe. Ilustracją tego zjawiska
jest rys. 2., który podaje zmiany dzienne H w Swidrze dla
trzech omówionych poprzednio sezonów w dniach spokojnych.
Widzimy tutaj, że amplituda zmian dobowych zmienia się od
10 y zimą do 34 y latem i jednocześnie wzrasta odległość czasowa maksimów od 14g zimą do 16g latem.
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Jeśli teraz porównamy ze sobą dzienne zmiany słoneczne
z trzech wymienionych grup dni, to łatwo spostrzeżemy, że
najmniejsza amplituda zmian dziennych przypada na dni spokojne, największa zaś - na dni burzliwe.
Dalsza analiza tych zmian wykazuje wpływ obrotu Słońca
112h czas u mi<>js cowego
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Rys. 2. średnie zmiany dzienne składowej poziomej H pola magnetycznego ziemskiego w Świdrze, w dniach spokojnych w okresie zimowym (SS), równonocnym (Equ) i letnim (NS).
dokoła osi na ziemskie pole magnetyczne. Istnieje 26-dniowa
okresowość dziennych zmian słonecznych ; polega ona na
zmianie wielkości amplitudy zmian dobowych w okresie
26-dniowym, maksimum wartości amplitudy przypada na 11-ty
dzień

tego okresu. Rys. 3. przedstawia nam to zjawisko na
składowej poziomej. Poza tym tis1mieje wyraźna
tendencja 27-mio dniowa do występowania zakłóceń pola o tym
samym w przybliżeniu natężeniu. Polega ona na tym, że
w odstępach 27-miu dni występują zakłócenia pola magnetycznego o tej samej mniej więcej mocy. Tendencja ta zwią
zana jest ze zjawiskami ZJachodzącymi na powierzchni Słońca;
mam tu na myśli plamy słoneczne i ich pochodne, lub mówiąc
ogólnie, wszystkie przejawy magnetyczne aktywności Słońca.
Ze zmian cyklicznych słonecznych należy tu wspomnieć
jeszce o wpływie, jaki wywiera na pole magnetyczne Ziemi,
11-to letni cykl słoneczny.
Jeśli weźmiemy pod uwagę średnie wartości roczne każdego
z elementów i porównamy je ze sobą, to zauważymy, że kolejne
różnice między tymi wartościami wykazują wyraźną tendencję
przykładzie
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11-to letnią: najmniejsze różnice przypadają na okres minimum
plam na Słońcu, największe zaś - na okres maksimum plam.
Należy tu zaznaczyć, że burze magnetyczne występują przeważnie w 25 godzin po ukazaniu się na Słońcu większej plamy,
lub grupy plam, ponieważ przeciętna szybkość rozchodzenia

15

Rys. 3. 26-dniowe zmiany

się

•

21

26
On•

śre dniej wartości wektora
Słońca dokoła osi.

H

zw i ą zan e

z obrotem

promieniOlWail1Jia korrpuskularnego. wywołującego te burze
waha się w granicach od 1000 do 2000 km/sek.
Literatura naukowa, a ostatnio prasa codzienna i Polskie
Radio, podają liczne informacje o zjawiskach towarzyszących
okresowi wzmożnej aktywności Słońca. Dowiadujemy się z nich,
że wraz ze wzrostem ilości plam wzrasta częstość występowa
nia burz magnetycznych, częstość pojawti.ania się zórz polarnych, oraz wzrasta natęż,enie każdego z tych zjawisk, co ujemnie wpływa na komU!llikację radiową.
Niewątpliwie na zmiany pola magnetycznego Ziemi mają
również wpływ i i:n:ne ciała układu słonecznego. N a czoło tych
wpływów wysuwa się wpływ naszego sateliity. Sprawa dobo-wych zmian księżycowych przedstawia się bardzo podobnie do
omawianych tutaj dobowych zmian słonecznych. Z rys. 4,
widzimy, że amplituda i charakter tych zmian zależy przede
wszystkim od faz Księżyca. Uwarunkowane są one również
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porami roku. Trzeba tu jednak odrazu nadmienić, że zmiany
w naszych szerokościach geomagnetycznych są
bardzo małe, prawie 100 krotnie mniejsze od zmian słonecznych.
Z wpływów innych planet można przykładowo przytoczyć
wpływ planety Wenus.
Poza wymienionymi tu zmianami pole magnetyczne podlega
również
zmianom dobowym
niecyklicznym, zmianom wiekowym i innym. Dla analizy
zmian wiekowych potrzebna
f:'
jest długa seria obserwacji ~~~~~--r-~~~~~~
eJ
obejmująca przynajmniej kilka
11-letnich cykli słonecznych;
na podstawie tejże serii oblicza
się
kolejne średnie wartości
11-letnie.
()
Na zakończenie niniejszego
nader
krótkiego
przeglądu
zmian ziemskiego pola magnetycznego i źródeł tych zmian
()
należy wspomnieć, że niektóre
gwiazdy zmienne posiadają wyjątkowo silne pola magnetyczne. O ile Słońce i gwiazdy jemu podobne posiadają stałe
pola magnetyczne o natężeniu 0'::-;hc--':-3 --6'::---'9:-----"::--'o:---'-:--~--:!.
5 -7- 10 Oe, o tyle inne gwiazdy
posiadają pola stałe lub zmienne o natężeniach 100 krotnie Rys . 4. Dzienne zmiany księży
cowe deklinacji magnetyc:itnej i
wyższych. I tak: 78 Virg. ich związek z fazami Księżyca
3
1,5.10 Oe -- pole stałe;
zaznaczonymi po prawej stronie
wykresu.
HD 125248- 6,5 -7- 7,8.10 3 Oe
-- pole zmienne.
Ze względu na duże oddalenie tych gwiazd od Ziemi wpływ
ich nie może być silny. Musimy tu pamiętać o tym, że natężenie
pola magnetycznego maleje z kwadratem odległości, oraz o tym,
że natężenie pola magnetycznego plam słonecznych waha się
w granicach od l-go do 6-ciu tysięcy Oe.
Z powyższego wynika, że zainteresowania geofizyków zwią
zane są często z wynikami badań astronomów. Stąd wniosek,
że kontakty pomiędzy obu grupami badań powinny być
częstsze i ściślejsze aniżeli to miało miejsce dotychczas.
księżycowe
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KONRAD RUDNICKI -

Warszawa

JAK BADAMY "NIEZBADANE" PRZESTRZENIE
WSZECBSWIATA

Teoretycznie możliwe jest zaobserwowanie pojedynczych
gwiazd w odległościach dochodzących do 25.' megaparseków
(niecałe 10 milio!llów lat światła). Pojedylllcze gallaktyki widzimy jesz•cZJe w odległości około 600 Mps (2 miliardy lat św~art:ła).
W wyjątkowych wypadkach, jeśli dwti.e galaktyki, zderzywszy
się, przenikają przez siebie i powodują wzajemllle zakłócenia
w polach elektromagnetycznych, jesteśmy w stanie odbierać
od nich fale radiowe nawet z odległości tysięcy Mps. Ponieważ
nie umiemy jednak tymczasem odróżnić promieniowania
radiowego dalekich zderzających się galaktyk od promieniowania .i!nnych, słabych lecz bliskich obiektów, więc w praktyce
odległość 600 Mps możemy uważać za graniczną, w której
potrafimy jeszcze wskazać pojedynczy obiekt. Do tej odległości
możemy prowadzić badania statystyczne dotyczące rozmieszczenia ciał niebieskich, możemy ustalać ogólny charakter budowy tej części kosmosu. Możemy ją nazwać poznanym obszarem wszechświata. To co leży nazewnątrz, to przestrzenie,
w których nie potrafimy dojrzeć żadnego obiektu. Można by je
nazwać niepoznanym, niezbadanym obszarem wszechświata,
z tym jednak zastrzeżeniem - jak się zaraz przekonamy że i o tym obszarze obserwacje dostarczają pewnych danych.
Bezpieczniej więc będzie wyraz ,.niezbadany" ująć w cudzysłów.
W obszarze "niezbadanym" nie dostrzegamy żadnej indywidualnej galaktyki, żadnej gromady galaktyk, a jednak światło
wysyłane przez ciała znajdujące się tam dociera do nas. Fotony
światła wysyłane przez te odległe ciała rozbiegają się we
wszystkich kierunkach. Tylko fantastycznie wątłe wiązki promieni docierają do ziemskiego obserwatora, a jednak z ,,pustych" miejsc nieba, w których nie widzimy żadnej gwiazdy
ani galaktyki, dociera do nas ciągła poświata niezliczonych,
choć niewidzialnych oddzielnie, odległych galaktyk. Natężenie
tej poświaty, którą z trudem potrafimy wyróżnić z nocnego
świecenia ziemskiej atmosfery stanowi jedną z najważniejszych
obserwacyjnych danych o "niezbadanych" przestrzeniach
wszechświata.

Najprościej

byłoby

przypuścić, że w obszarze "niezbadaz tym samym, co poznaliśmy w zbadanej
części wszechświata, że aż do nieskończoności we wszystkich
kierunkach występują tylko te same obiekty i te same zja-

nym" spotykamy

się
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wiska, które znamy w obszarach bliższych. Jeśliby jednak
w każdą stronę we wszechświecie aż do nieskończoności
ciągnęły się galaktyki, to w jakimkolwiek kierunku byśmy
spojrzeli, nasz wzrok musiałby napotkać jakąś galaktykę.
Jest to dość oczywiste. Rachunki wykazują ściśle, że choćby
galaktyki były rozmieszczone jaknajrzadziej, jeśliby tylko z tą
choćby najmniejszą gęstością wypełniały wszechświat aż do
nieskończoności,
prom1en widzenia w każdym kierunku
musiałby się przeciąć z jedną z nich.
W fizyce istnieje prawo, że jasność powierzchniowa jakiegoś przedmiotu nie zależy od jego odległości. Krawędź kartki
papieru oświetlona latarką ustawioną przed nią wyda mi się
z odległości czterech metrów dwa razy mniejsza niż z odległości
dwu. Cztery razy słabsze promieniowanie dojdzie do mnie od
kartki z tej odległości niż z odległości 2 metrów, ale
powierzchnia kartki w obu wypadkach pozostanie jednakowo jasna. Jeśli w naszej ffileJscowoscl latarnie uliczme
mają matowe klosze, to wyszedłszy w noc bez mgły i pyłu
możemy się łatwo przekonać, że dalsze latarnie wydają
się wprawdzie wskutek perspektywy mniejsze niż bliskie, ale
ich matowe klosze świecą jednakowo jaskrawo bez względu
na odległość.
Gdyby więc nasze proste wyobrażenie o budowie wszechświata było słuszne, patrząc na niebo widzielibyśmy je całe z wyjątkiem obszarów zasłoniętych ciemnymi mgławicami
naszej Galaktyki - jakby usłane galaktykami. Byłyby wśród
nich bliskie i dalekie, jedne miałyby rozmiary kątowe duże
inne niesłychanie małe, ale wszystkie razem szczelnie wypeł
niałyby całą powierzchnię obserwowanego nieba, a ponieważ
jasność powierzchniowa nie zależy od odległości, całe niebo
świeciłoby tak jasno jak przeciętna galaktyka, a więc mniejwięcej z jasnością Drogi Mlecznej. Łatwo sprawdzić, że tak
nie jest.
Fakt niezgodności elementarnych obserwacji z założeniem,
że nieskończony wszechświat zbudowany jest według tego
schematu, jaki obserwujemy w obszarze otaczającym nas,
wydaje się rzeczywiście zaskakujący, a gdy słynny badacz
dróg komet O l b er s w początku wieku XIX po raz pierwszy
zwrócił na to uwagę*) wydało się to czymś tak nieprawdopo*} Wiedza o galaktykach jeszcze wówczas nie istniała. Oryginalne
rozumowanie Olbersa miało więc nieco inną postać stosownie do stanu
ówczesnej wiedzy astronomicznej.
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dobnym, że zjawisko łącznie z przytoczonym prostym rozumowaniem uzyskało nazwę paradoksu fotometrycznego lub paradoksu Olbersa.
Paradoks fotometryczny do dziś nie został .rozwiązany.
Potrafimy jednak wyliczyć niektóre możliwości jego rozwią
zania. Oto one:
l. Poza pewną odległością ani galaktyk ani innych skupień gwiazd już niema. Dalej ciągnie się pusta przestrzeń,
lub przestrzeń wypełniona materią o całkiem innej strukturze.
2. Światło dalszych galaktyk zasłania przed nami jakaś
ciemna materia.
3. Cały wszechświat ekspanduje, rozszerza się.
4. Promienie światła nie są w stanie biec bez straty energii
nieskończenie daleko nawet w pustej przestrzeni.
5. Cały wszechświat posiada budowę hierarchiczną.
Możliwość pierwsza, że materia w postaci świecących gwiazd
skupia się tylko w niewielkiej, uprzywilejowanej części wszechświata wydaje się dziś ze względów filozoficznych niemożliwa
do przyjęcia. Nie można udowodnić jej nieprawdziwości, ale
współczesny astronom wzdraga się ją przyjąć. Warto zaznaczyć, że przyjęcie relatywistycznej skończoności (zamkniętości)
wszechświata bynajmniej nie usuwa paradoksu fotometrycznego. We wszechświecie zamkniętym, ale nie rozszerzającym
się, całe niebo powinno również świecić z jasnością Drogi
Mlecznej.*)
Drugą możliwość uważa się za wartą bliższego zainteresowania. Znamy ciemną materię wypełniającą wnętrza galaktyk**), więc istnienie jakichś ciemnych mgławic przesłania
jących dalekie galaktyki wydaje się całkiem możliwe. Co wię
cej, w ostatnich latach pewne prace astronomiczne z: daią siP
obserwacyjnie potwierdzać obecność ciemnej materii również
w przestrzeniach międzygalaktycznych. Oszacowano nawet
liczbowo współczynnik pochłaniania tej materii międzyga
laktycznej. Otóż okazuje się, że dla wytłumaczenia tak silnego
*) Można to sobie poglądowo przedstawić w ten sposób, że wprawdzie liczba galaktyk jest wtedy skończona, ale promienie światła krążąc
w zamkniętej przestrzeni, nie mają gdzie się rozbiec i w rezultacie z każ
dego kierunku przybywd ich do nas odpowiednio dużo.
**) Gdyby galaktyki nie zawierały ciemnej materii, byłoby poprzez
jedną galaktykę widać inne poza nią leżące. W tym przypadku promień
widzenia w każdym kierunku musialby się przeciąć z jakąś indywidualną
gwiazdą. Paradoks fotometryczny dałoby się więc sformułować jeszcze
efektowniej: całe niebo powinno swiedć ze średnią jasnością powierzchniową gwiazd, a więc mniej więcej jak Słońce.
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osłabienia poświaty odległych galaktyk trzebaby przy)ąc, iż
materia międzygalaktyczna w dalszych obszarach, leżących we
wszystkich kierunkach, mniej więcej milion razy silniej pochłania światło, niż ciemna materia międzygalaktyczna w poznanej części wszechświata. A więc znowu musielibyśmy
przyjąć, że nasz obszar wszechświata jest jakoś uprzywilejo-

wany, w tym przypadku przez to, że zawiera mniej ciemnej
materii międzygalaktycznej.
Trzecia możliwość wiąże się z zaobserwowanym zjawiskiem
przesunięcia prążków widmowych galaktyk ku czerwieni.
Przesunięcie tego typu obserwujemy u ciał promieniujących,
które szybko oddalają się od nas (zjawisko D o p p l er a).
Jeśli przyjąć, że w przypadku galaktyk mamy do czynienia
z przesunięciem prążków właśnie wskutek oddalania się, otrzymamy teorię rozszerzającego się wszechświata. Wszystkie galaktyki oddalają się nawzajem od siebie. Im odleglejsze są od
nas galaktyki, tym szybciej się oddalają. W najdalszych galaktykach, których widma potrafimy jeszcze fotografować, obserwujemy przesrunięcie ku czerwieni odpowiadające prędkości ponad
60 000 km/sek, to jest około 1/5 prędkości światła. W odległości
paru tysięcy Mps prędkość oddalania równałaby się prędkości
światła. Promienie wysyłane ku nam z odległości jeszcze
większej nie mogłyby -jak uczy teoria względności- nigdy
do nas dotrzeć. W ten sposób moglibyśmy obserwować tylko
ograni.c:wny obsrza1r wszechświata, rozwiązywałoby to paradoks
fotometryczny. Warto zaznaczyć, że tłumaczenie paradoksu
w ten sposób stało się osta:tnio popularne w ZSRR. Zwolennikami tej teorii są tam tak znani astronomowie jak Szkło wsk i
i P ar e n a g o.
Wśród teoretyków zachodnich więcej zwolenników zyskuje
natomiast możliwość czwarta. W laboratoriach obserwujemy
promienie świetlne tylko na niewielkich odległościach. Nie mamy żadnych podstaw do twierdzenia, że promienie świetlne
biegnące dostatecznie długo w przestrzeni nawet tzw. ,,pustei"
nie ulegną pewnym zmianom. Przeciwnie fakt, że prążki
w widmach odległych galaktyk przesuwają się ku czerwieni
i to tym bardziej im galaktyka jest odleglejsza, możemy
traktować właśnie jako dowód takich zmian. Przesunięcie
wszystkich prążków ku czerwieni świadczy, że promienie
Przebywające długą drogę stają się coraz bardziej długofalowe.
Promienie długofalowe niosą ze sobą mniej energii. Im dalsza
galaktyka, tym fotony idące od niej dłużej biegną do nas
i przynoszą mniej energii. Nazywamy to "starzeniem się"
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odległości.

tak, to prawo niezależności jasnoset powierzod odległości jest słuszne tylko dla niewielkich
Dla dalszych zawodzi. Paradoks fotometryczny zo-

staje rozwiązany.
Który z przypadków zachodzi w rzeczywistości nie wiemy.
Może ciemna materia o wielkiej zdolności pochłaniania, może
rozszerzający się wszechświat, może "starzenie się" fotonów.
Tak czy inaczej obserwacje ,,niepoznanych" części wszechświata wskazują na istnrienie jakiegoś zjawiska nieznanego
przedtem.
Istnieje jeszcze piąta możliwość - hierarchicznej budowy
wsżechświata. Tę omówimy w następnym numerze "Uranii".
WACŁAW SZYMAŃSKI- Dąbrowa

Górnicza

ZMIANY AKTYWNOSCI SŁOŃCA W OKRESIE 80-LETNIM
Aktywność plamotwórcza Słońca zmienia się okresowo.
Podstawowym okresem zmian jest tzw. cykl 11-letni, czas
trwania którego waha się jednak w granicach od 8 do 15 lat.
Obok 11-letniego cyklu można stwierdzić istnienie tzw. 80letniego okresu zmian aktywności.
Wyprowadzono szereg zależności i praw statystycznych,
które rządzą zmianami aktywności, jednak nie są one ścisłe
i wiele cykli z nich się wyłamuje. Powstaje więc pytanie: skąd
taka nieprawidłowość? Czyżby zmiany aktywności były tak
nieregularne, że nie dadzą się ująć w ścisłe prawa?
Jeżeli zmianami aktywności Słońca rządzą ścisłe prawa, to
odnoszą się one przecież do zmian całkowitej aktywności plamotwórczej Słońca, tzn. do zmian aktywności na całej powierzchni
Słońca. Lecz liczby Wolfa nie odzwierciadlają zmian całkowitej
aktywności Słońca, bo odno:::.zą się tylko do części powierzchm
Słońca widocznej z Ziemi (por. "Urania" nr 6 (1956), str. 186).
Zrozumiałe więc jest, że zależności, które spełniałyby zmiany
aktywności Słońca, nie mogą być ścisłe dla liczb Wolfa, które
są w części nawet przypadkowe. Dlatego też nie udaje się znaleźć dla zmian liczb Wolfa ścisłych zależności. Konieczne jest
znalezienie innego wskaźnika dla określania aktywności.
Większość badaczy przyjmuje obecnie, że przyczyny powstawania plam słonecznych szukać należy wewnątrz Słońca.
Można więc przyjąć, że okresowość występowania plam spowodowana jest okresowymi impulsami wewnątrz Słońca. Każdy
impuls powoduje powstanie na powierzchni Słońca pewnej
liczby grup plam słonecznych (cykl podstawowy).
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Silniejszy impuls powoduje powstanie większej ilości grup
odwrotnie.
Aktywność plamotwórcza Słońca mierzona jest aktywnością
grup plam, które ukazują się na Słońcu. Zatem aktywność całego cyklu należałoby mierzyć sumą aktywności wszystkich
grup, które ukazały się w czasie trwania cyklu, nie zaś maksymalną wartością, jaką osiągnęła aktywność Słońca w określo
nym czasie.
Nie mając danych co do aktywności poszczególnych grup,
zwłaszcza za lata bardw odległe, można za miarę aktywności
cyklu przyjąć sumę średnich rocznych liczb Wolfa. Wartość
ta jest bardziej zbliżona do wartości rzeczywistej.
Aktywność poszczególnych cykli obliczona w powyższy
srosób podana jest w tablicy I, rubr. 4. Względna aktywność
poszczególnych cykli wygląda wtedy nieco inaczej. Na przykład
cykl 4 wypada znacznie silniejszy niż cykl 3, cykl 8 wypada
słabszy niż cykl 9 itd.
Tabl. I.
Aktywność

Nr Nr
kolejnych
cykli

Maksymaina średcyklu rok
nia roczna
minimum
liczba Wolfa
Foczątek

cyklu- A Wyrównane Czas trwasuma śred- wartości A nia cyklu
średnie
nich roczod minimum
nych liczb za 3 cykle do minimum
Wolfa

l

2

3

4

5

6

l
2
3
4
5
6
7
8
9
lO
11
12
13
14
15
16
17
18
19

1755,2
1766,5
1775,5
1784,7
1798,3
1810,6
1823,3
1833,9
1843,5
1856,0
1867,2
1878,9
1889,6
1901,7
1913,6
1923,6
1933,8
1944
1954,4

85,9
106,1
154,4
132,0
47,5
45,8
71,0
138,3
124,3
95,7
139,1
63,7
84,9
63,5
103,9
77,8
114,4
151,6

467,1
537,2
615,4
843,2
284,0
236,3
392,0
652,7
694,3
546,9
620,3
381,3
436,7
373,1
443,1
410,4
607,2
765,6

489
540
665
843
284
304
427
530
631
620
620
381
397
418
412
487
594
724

11,3
9,0
9,2
13,6
12,3
12,7
10,6
9,6
12,5
11,2
11,7
10,7
12,1
11,9
10,0
10,2
10,2
10,4
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W rubryce 5 są podalllę sumy rocznych liczb Wolfa
wyrównanych za tr:liY cykle w ramach okresu BO-letniego.
Zmiany aktywności kolejnych cykli przedstawione są na ry~
sunku l. Okres BO-letni występuje bardziej wyraźnie. Na wykresie podana jest również prowizoryczna krzywa zmian aktywności kolejnych cykli.
Jak widać, okres BO-letni 111i.e obejmuje całkowitej liczby
cykli 11-letnich. Długość tego okresu zgodnie z wykresem
wynosi B4,5 lat. Może to wskazywać na inną niż w cyklu podstawowym przyczynę zmian aktywności w tym okresie.
W takim ujęciu dla okresu BO-letniego charakterystyczny
jest stopniowy wzrost aktywności i prawie raptowny spadek
przy końcu okresu. Kolejne maksima wypadają na inne lata
niż podawano dotychczas. Mianowicie około roku 17B8, następne w roku 1873, a maksimum bieżącego okresu powinno
przypaść około roku 1957, w którym prawdopodobnie przypadnie maksimum 19 cyklu. Maksimum 1788 roku wypadło
prawie jednocześnie z maksimum cyklu 4, zaś maksimum
.18713 roku - na czas między cyklem 11 a 12, dlatego .;;padek aktywności w 12 cyklu jest nieco łagodniejszy. Maksimum 1957 roku przypuszczalnie wypadnie prawie jednocześnie z maksimum 19 cyklu. Z wykresu widać, że w 20 cyklu
można spodziewać się raptownego spadku aktywności.
Zakładając, że okresowe zmiany aktywności plamotwórczej
spowodowane są okresowymi impulsami w pobliżu środka
Słońca, można przypuszczać, że silniejszy impuls dochodzi do
powierzchni fotosfery prędzej, słabszy zaś - wolniej. W takim wypadku silniejszy cykl powinien zaczynać się nieco wcześniej, słabszy zaś opóźniać się. Znaczy to, że słaby cykl
będzie opóźniony względem poprzedniego silniejszego cyklu
i odwrotnie. A więc odległość między początkiem słabego cyklu
a początkiem następnego silnego cyklu będzie mniejsza od
średniej odległości między cyklami, a odległość między począt
kiem silnego cyklu a początkiem następnego słabego cyklu
powinna być większa od średniej wartości. Kolejne impulsy
wewnątrz Słońca prawdopodobnie zachodzą w jedinakowych odstępach czasu, różnica zaś w odległościach między sąsiednimi
cyklami spowodowana jest różną szybkością przenoszenia się
impulsu do powierzchni Słońca, zależnie od siły impulsu.
Tak wynikałoby z założeń. A co wykazują obserwacje?
Z tabl. I widzimy, że silniejszy cykl 3 występuje w 9 lat po
słabszym cyklu 2, silniejszy cykl 4 w 9,2 lat po słabszym
cyklu 3, również silniejszy cykl 18 po 10,2 latach po słabszym
cyklu 17. A więc odległość między cyklami jest tu mniejsza od

URANIA

271

średniej odległości między cyklami, która wynosi 11,23 lat.
Odwrotnie, słabszy cykl 12 zaczyna się po 11,7 latach po silniejszym cyklu 11 i również słabszy cykl 5 zaczyna się po
13,6 latach po silniejszym cyklu 4. W tym wypadku odległość
między cyklami jest większa od średniej wartości.
Widać więc, że istnieje zależność między aktywnością są
siednich cykli a czasem ich rozpoczęcia się. Zależność tę można
sformułować w sposób następujący: następny cykl jest silniejszy lub słabszy od poprzedniego zależnie od tego, czy odległość
między początkiem poprzedniego cyklu a początkiem następ
nego jest mniejsza lub większa od średniej wartości między
cyklami.
Wyłamanie się kilku cykli (7, 15, 16) z pod tej zależności
spowodowane jest tym, że rzeczywista aktywność tych cykli
była prawdopodobnie inna niż wykazują liczby Wolfa. Również i czas wystąpienia minimum aktywności może nieco róż
nić się od czasu wystąpienia minimum liczb Wolfa.
Na podstaWiile zmian aktywności ostat:nkh 18 cykli można
wyprowadzić następującą zależność między aktywnościami są

siednich cykli:

An =An-1
gdzie Ani An-1-

+ 105 (11,23- (Tn- Tn-1)] ± 310

(l)
i poprzedniego cyklu
średnich rocznych liczb

aktywność następnego

mierzona sumą
Wolfa.
Tn i Tn-1 - czas wystąpienia minimum (początek cyklu)
następnego i poprzedniego cyklu.
Zależność ta pozwala na obliczenie aktywności cyklu, gdy
znany jest czas jego rozpoczęcia się (minimum). Na przykład
aktywność 19 cyklu powinna wynosić:
.
A 19 = 766 + 105[11,23- (1954,4 -1944)] ± 310 = 853 ± 310
czyli 19 cykl powinien wypaść jako wysoki lub nawet bardzo
wysoki.
Z założeń wymienionych na początku artykułu wynika, że
zależność taka powinna obejmować nie tylko sąsiednie cykle,
lecz w ogóle . każde dwa cykle i w ogólnej formie może być
przedstawiona wzorem:

An =Am

+ 105 (11,23 (n-m)- (Tn - Tm)]± 310

Znając początek
ność 19 cyklu

i

aktywność

l cyklu

można obliczyć

(2)
aktyw-

A 19 =467 + 105(11,23(19-1)-(1954,4-1755,2)] ± 310=776 ± 310

URANIA

272

A więc i z tego obliczenia
wynika, że cykl 19 powinien
być wysoki.
Omawiana zależność wystę
puje bardzo wyraźnie, zwłaszcza
gdy różnica w aktywnościach
sąsiednich
cykli jest bardzo

Tabl. II.
Nr
kolejny
cyklu

I
II
I1I

IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII

cyklu
minimum

Czas trwania cyklu
od minimum
do minimum

1610,8
1619,0
1634,0
1645,0
1655,0
1666,0
1679,5
1689,5
1698,0
1712,0
1723,5
1734,0
1745,0

8,2
15,0
11,0
10,0
11,0
13,5
10,0
8,5
14,0
11,5
10,5
11,0
10,2

Foczątek

l

l

duża.
Możliwa
niezgodność
między rzeczywistą aktywnością Słońca a liczbami Wolfa
nie może wtedy zbytnio zniekształcić tej zależności.
Właśnie taka duża różnica
w aktywności sąsiednich cykli
zachodzi przy końcu 80-letniego
okresu. Fosługując się omawianą zależnością można spróbo-

wać ustalić

czas wystąpienia maksimum tego okresu w cyklach przed rokiem 1749, kiedy wysokość cykli nie była notowana i znamy tylko czas wystąpienia maksimum i minimum.
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cykli w okresie BO-letnim.

W tabl. II zwraca uwagę duża odległość między II i III cyklem, wynosząca 15 lat, oraz między IX i X cyklem- 14 lat.
Wskazuje to na znacZll'lą różnicę w aktywności tych cykli.
Różnica 15 lat wskazuje, że cykl II był bardzo wysoki, cykl
zaś III bardzo słaby. Mała odległość między I a II cyklem,
wynosząca zaledwie 8,2 lat pozwala wnioskować, że cykl II był

Pawilon d0 absolutnych pomiarów magnetycznych w Obserwatorium Magnetycznym w Swidrze. Na
zdjęciu widoczne instrumenty (od prawej): induktor ziemski, dwa teodolity magnetyczne oraz galwanometr połączony z induktorem.

. 19
Zdjęcia zaćmienia Księżyca w dniu 13/ 14 rn~J ·

lhQ6m
'j

n~ J

1957

r. wykonane przez T. S z u f

ę

z

Oświęcimia.

Zdjęćie

komety Arenda-Rolanda wykonane przez T.S z u f

ę

z

Oświęcimia

w dniu 28 kwietnia 1957 r.
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dużo wyższy

od cyklu I. Należy oczyw1sc1e mieć na uwadze,
momenty minimów cyklów przed rokiem 1749 prawdopodobnie nie są zbyt dokładne.
Maksimum więc 80-letniego okresu prawdopodobnie zwią
zane jest z cyklem II. Bardzo duża wysokość cyklu II wska~
zuje, że maksimum 80-letniego okresu przypadło mniej więcej
w jednym czasie z maksimum cyklu II. Nieco mniejsza odległość między IX o X cyklem pozwala wnioskować, że kolejne
maksimum 80-letniego okresu przypadło pomiędzy IX a X cyklem, podobnie jak to miało miejsce w 11 i 12 cyklach (por.
wykres).
Przyjmując za czas wystąpienia maksimum pierwszego
okresu rok 1623 a maksimum bieżącego okresu na rok 1957,
otrzymujemy na średnią długość okresu wartość 83,5 lat, a więc
wartość bardzo bliską do podanej poprzednio.
że

KRONIKA
Rakiety

wysokościowe

w

Międzynarodowym

Roku GeofizyczDYiiD

Najlepszy środek dla przeprowadzania badań geofizycznych w górnych warstwach atmosfery ziemskiej stanowią rakiety wysokościowe
wyposażone w samopisy. Mamy przed sobą program badań w tej dziedzinie następujących ośrodków w USA: Centrala Badań Lotniczych
w Cambridge (A), Morskie Laboratorium Badawcze (B), Laboratoria
Inżynierii
Aparatów Sygnalizacyjnych (C), Uniwersytet Państwowy
w stanie Jowa CD) i Balistyczne Laboratorium Badawcze (E).
Od jesieni 1956 do początku MRG (1. VII. 1957) ośrodki te dokonały
następujących startów:
Instytucja
A

"
B

c
E

Typ rakiety
Aerobee
Nike-Cajun
Nike-cajun
Aerobee
Rock o on
Aerobee
Nike-Cajun

Ilość

l
l
l
4
lO
2
l

Miejsce startu
Fort Churchilla
Fort Churchilla
White Sands
Fort Churchilla
Ocean Spokojny
Fort Churchilla
White Sands

A więc w sumie wystartowało JUZ 20 próbnych rakiet. (Niektóre
typy rakiet były omówione w "Uranii" (1956), str. 37--4:ł).
Program startów podczas samego MRG (1. VII. 1957- 31. XII. 1958)
jest o wiele bogatszy:
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A

B

c
D

E

Aerobee
Nike-Cajun
Aerobee
Aerobee
Rock o on
Rock oon
Aerobee
Nike-Cajun
Nike-Cajun
Rockoon

8
16
7
5
50
20
8
8
16
40

Nike-Cajun
Nike-Cajun

2
10

Fbrt Churchilla
Fort Churchilla
Holioman
WhiteSands
Ocean Spokojny
Antarktyda
Fort Churchilla
Guam
Fort Churchilla
Antarktyda, Arktyka
i Równik
White!Sands
Fort Churchilla

A więc w surnie 207 rakiet. D. J . M ark ar i a n z Baltimore na
ostatnim kongresie techniki rakietowej w Sztutgarcie w r. 1957 zapowiedział start w czasie MRG nie 200 ale 600 rakiet wysokościowych .
Podamy jeszcze statystykę rakiet według celów badawczych. Niekiedy jedna rakieta obsługuje równocześnie kilka celów. Badania
atmosfery - 60 rakiet, badanie wysokościowych prądów atmosferycznych
18, pomiar słonecznego promieniowania ultrafioletowego
i Roentgena - 74, zorze polarne - 15, jonosfera 19, rorzkład ozonu
w atmosferze - 10, pomiar pola magnetycznego w atmosferze - 95,
promieniowanie kosmicz.:1e - 57.
Zastosowanie rakiet wysokościowych w czasie MRG planują także
następujące państwa : ZSRR, Anglia, Francja i Japonia. W literaturze
bieżącej na bliższe omówienia tych zamierzeń nie natrafiliśmy.
J . G.
Przypływy

w atmosferze i zmiany natężenia. zielonej linii
świecenia nieba nocnego
Jednym z ciekawych zjawisk optycznych zachodzących w naszej
atmosferze jest występowanie w świeceniu nieba nocnego wzbronionych
linii widmowych. Jak wiadomo 1) linie takie powstają przy przejściu
atomów z tzw. stanów metastabilnych. Atom wzbudzony do normalnego stanu wzbudzonego posiada w tym stanie bardzo krótki czas
życia rzędu 10-a sek i po tym czasie przechodzi do stanu o energii niż
szej, wysyłając promieniowanie. Istnieją jednak pewne stany tzw. metastabilne, w których skutkiem pewnych reguł zabraniających wypromieniowania atom przebywać może przez czas bardzo długi rzędu wielu
nawet sekund. Zwykle w tak długim czasie występują inne możliwości
straty energii przez atom np. w zderzeniach z innymi atomami czy
elektronami. Częstość takich zderzeń zależy oczywiście od gęstości gazu.
1)

mach

p.
ciał

artykuł

A. Strzałko w ski:
niebieskich i w laboratorium" -

"Prążki

wzbronione w wid,.Urania" 23, 109 (1952) .
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Gdy gęstość ta jest mała jak np. w górnych warstwach atmosfery,
wówczas zderzenia takie zdarzają się bardzo rzadko i atom może wypromieniować linię wzbronioną. Tak np. atomy tlenu w górnych warstwach naszej atmos;fery wypromieniowują zieloną linię wzbronioną
o długości fali 5577 A.
Otóż okazuje się, że natężenie tej zielonej linii wykazuje pewne
periodyczne dobowe zmiany, posiadając maksimum w godz. od 23 do 3
czasu lokalnego. Bardzo interesujący mechanizm powstawania tych
zmian zaproponowany został ostatnio przez młodego astronoma i fizyka
krakowskiego Ludwika L i s z k Q [Acta Phys. Pol. 15, 305 (1956)]. Powiązał on mianowicie zachodzące tu zmiany z przypływami wywoły
wanymi przez Słońce i Księżyc w naszej atmosferze. Przypływy takie
na powierzchni Ziemi mają bardzo małą amplitudę, wywołując nieznaczne tylko zmiany ciśnienia atmosferycznego. Inaczej będzie na dużych wysokościach; tam zmiany będą o kilka rzędów wielkości większe.
Jak już wspominaliśmy, występowanie linii wzbronionych zależy silnie
od gęstości gazu. Jeżeli skutkiem występowania przypływów w atmosferze pojawią się w niej fluktuacje gęstości gazu, to winno to spawodewać również zmiany natężenia linii wzbronionej. W okolicach nowiu
zmiany te będą najsilniejsze, gdyż sumuje się wtedy działanie Słońca
i Księżyca. Powinna przy tym wystąpić korelacja pomiędzy fazą Księ
życa i występowaniem malcsimum natężenia zielonej linii. Korelacja
taka stwierdzona przez L. Liszkę potwierdza piQknie tę ciekawą

A. S.

hipotezę.

Odkrycie niezwykle jasnej komety

Antonin M r kos odkrył dn. 2. VIII. 1957 r. godzinę po północy
w obserwatorium na szczycie Łomnicy (2634 m) nową niezwykle jaSiną
kometę. Był to mglisty obiekt z jądrem pośrodku i warkoczem dłuższym
niż l 0, o jasności 3m, a więc dobrze widoczny gołym okiem. Odkrycie
zostało potwierdzone na skutek telegramu Mrkosa - w 20 godzin
później oraz 3. VIII. 1957 r. 2 godziny po północy przez Sven.da
L a u t s t s e n a w obserwatorium w Kopenhadze. Kometa wędrowała
na tle gwiazd Raka (w tej konstelacji znajdowało się też Słońce) na
północny-wschód już jako obiekt 2m. Można ją było wówczas dostrzec
o zmroku na zachodnim niebie.
J. G.
Pracownia Astronautyczna P AN
W Warszawie przy Polskiej Akademii Nauk powstała Pracownia
Astronautyczna. Zrzesza ona niewielką grupę wysoko kwalifikowanych
polskich specjalistów rakietowych. Plon pracy na najbliższe miesiące
przewiduje szczegółowe przestudiowanie fachowej literatury zagrani~
nej z zakresu rakietowo-astronautycznego.
A. M.
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Nowe badania,

dotyczące mgławicy

Andromedy i jt>j towarzysza, NGC 205.

Najnowsze badania prowadzone prZiez W. A. B a u m a i M. S c h w ar z_
s c h i l d a, odnoszące się do mgławicy Andromedy i jej towarzyszy, dostarczają niezmiernie cennych danych dotyczących struktury tych obieIdów.
Trudność pracy tego rodzaju polega na znalezieniu pewnych ob:;erwov.:alnych charakterystyk, które można by odJ?OWiednio zinterpretować, tzn.
na ich podstawie wywnioskować z jakiej populacji obiektami ma się do
czynienia. Bezpośrednie obserwacje dostarczają danych pozwalaj~cych
na zestawienie następujących charakterystyk:
Rozkład energii jako łunkeja długości fali moze dostarczyć informacji dotyczących gwiazd, które głównie odpowiedzialne są za świecenie
całego układu.

Stosunek masy do jasności jest charakterystyczny i pozwala wnioskoo zawartości gwiazd słabych, które składają się głównie na masę
galaktyki.
Trzecią obserwowalną charakterystyką jest stosunek liczba- jasność,
zdefiniowany jako stosunek liczby oddzielnych gwiazd jaśniejszych 0<1
pewnej granicznej jasności do jasności całego układu. Jest on niezmiernie wrażliwy na różnice populacji wchodzących w skład danego układu
gwiazdowego.
Wymienieni astronomowie podjęli badania stosunku liczba-jasność
w przypadku mgławicy Andromedy i jej bardziej oddalonego towarzysza
(NGC 205). W wybranych specjalnie polach (tak wybranych, aby uniknąć
wpływu pochłaniania przez materię międzygwiazdową) przeli~ali oddzielne gwiazdy do pewnej jasności, jasność zaś powierzchniową mierzyli
fotoelektrycznie. Odpowiednie zdjęcia dokonali za pomocą 200-calowego
teleskopu, jasność zaś powierzchniową mierzyli za pomocą fotoelektrycznego licznika fotonowego, zainstalowanego również na tymże teleskopie.
W granicach błędów obserwacji stosunek liczba-jasność ciała głów
nego Andromedy zgadza się z analo.g icznym stosunkiem d1a nas.u!j Galaktyki w okolicach Słońca. Mgławica Andromedy składa się najprawdopodobniej z gwiazd populacji I.
Towarzysz NGC 205, który jest mgławicą eliptyczną, posiada stosunek
liczba-jasność zbliżony do analogicznego stosunku dla gromad kulistych.
Dla tych ostatnich, jak również dla mgławic eliptycznych na większą
część światła składają się najjaśniejsze gwiazdy. Z drugiej strony w mgła
wicach eliptycznych powinna znajdować się znaczna liczba gwiazd sła
bych, tak aby zdać sprawę z mas tych mgławic nie wpływając dostrzegalnie na ogólną ich jasność.
W ten sposób dawniejsze poglądy Schwarzschilda dotyczące różnic
pomiędzy populacją głównego ciała Andromedy i jej towarzysza NGC 205,
zostały obecnie potwierdwne przez najświeższe obserwacje.
wać

(Według

J. B. A. A. vol. 66, 81, 1956).

M. K.
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A

Łabędź A jest obok radioźródła Kasjopeja A - jednym z dw<Xh
najsilniejszych źródeł pozaziemskiego promieniowania radiowego, Powierzchnia Ziemi otrzymuje od każdego z tych źródeł więcej promieniowania radiowego niż od Słońca - przynajmniej w okresach, gdy
liczba plam słonecznych nie jest specjalnie duża.
W 1954 r. W. B a a d e i R. M i n k o w ski stwierdzili, że radioźródło Łabędź A są to dwie zderzające się galaktyki. Na zdjęciu wykonanym przez 5-metrowy teleskop na Mt. Palomar są one widoczne
jako obiekt 16,2 wielkości gwiazdowej (fotowizualnej) o rozmiarach
18 x 30 sekund kątowych. W środku tego obiektu widoczne są dwa
jądra odległe o 2 sekundy kątowe. Fotografia widma wykazuje obecność tlenu, azotu i neonu o bardzo wysokiej temperaturze, co potwicrdza
przypuszczenie, że galaktyki są w trakcie zderzania się.
Przy spotkaniu dwóch galaktyk zderza się tylko gaz międzygwiaz
dowy, zaś gwiazdy -ze względu na ich wielkie odległości wzajemne -nie odczuwają żadnych skutków takiego zderzenia. Bardzo interesujący jest fakt,
że obserwacje radiowe wykazują również obecność
dwóch "jąder" w radioźródle Łabędź A. Ich odległość wzajemna jest
jednak znacznie większa niż na zdjęciu wykonanym na Mt. Palomar,
wynosi bowiem około 90 sekund kątovvych. Można to wytłumaczyć
w ten sposób, że w czasie zderzenia galaktyk zawarty w nich gaz uległ
sprężystemu odbiciu jak przy zderzeniu dwóch piłek. Jeżeli to przypuszczenie jest słuszne, to w chwili obecnej gaz, pochodzący z każdej
ze zderzających się galaktyk biegnie w kierunku przeciwnym, niż galaktyka. Właśnie ten gaz, rozgrzany podczas zderzenia do nadzwyczaj
wysokiej temperatury, jest - na skutek działania sił elektromagnetycznych - źródłem promieniowania radiowego.
W radiowym widmie źródła Łabędź A obserwowane były dwie linie'
powstałe wskutek absorpcji promieniowania Tadiowego tego żródła
przez neutralny (tzn. niczjonizowany) wodór, znajdujący się w dwóch
ramionach spiralnych naszej Galaktyki. Wskutek obrotu Galaktyki
każde z tych ramion porusza się względem nas z inną prędkością, a zatem wobec zjawiska Dopplera znajdujący się w każdym z ramion
wodór absorbuje promieniowanie o nieco innej dlugości fali.
Oprócz tych dwóch linii obserwowana była ostatnio również trzecia
linia, której pomiary opublikowali w styczniu 1956 r. L i 11 e y i MeC l a i n. Powstaje ona wsb."Utek absorpcji promieniowania radioźródła
Łabędź A przez wodór znajdujący się wewnątrz samego tego radioźró
dła. Obserwowana przez wymienionych autorów długość fali tej linii
wynosiła 22,351 centymetra, gdy tymczasem otrzymana w wyniku pomiarów laboratoryJnych charakterystyczna dla wodoru długość fali
wynosi 21,1060 centymetra. Powyższa różnica długości. fali jeżeli

,
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jako spowodowaną oddalaniem się radioźródła - odpo16700 km/sek. Wartość ta jest - w granicach niedokładności pomiarów zgodna z otrzymaną z pomiarów w widzialnej
części widma prędkością 16805 ± 6 km/sek. Wynik ten ma bardzo doniosłe znaczenie, wykazując, że przesunięcie widma ku czerwieni pozostaje proporcjonalne do długości fali dla promieniowania o długo
ściach fali bardzo różnych, pozostających w stosunku l do 5 000 000.
Odległość radioźródła Łabędź A, obliczona na podstawie przesunię
cia widma ku cz·erwieni, wynosi (wg nowej skali odległości galaktyk)
około 200 milionów lat świetlnych. Przy pomocy wielkiego radioteleskopu w Jodren Bank, posiadającego zwierciadło o średnicy 67 metrów,
można wykryć radioźródła, od których otrzymujemy promieniowanie
radiowe przeszło 4000-krotnie słabsze, niż od źródła Łabędź A. Jest
zupełnie prawdopodobne, że niektóre z tych słabych źródeł są zderzającymi się galaktykami, wysyłającymi promieniowanie z taką mocą, jak
Łabędź A. Odległość ich byłaby wtedy przeszło 60-krotnie większa, niż
odległość radioźródła Łabędź A, czyli wynosiłaby przeszło 12 miliardów lat świetlnych. Gdyby udało się rozpoznawać takie obiekty na
podstawie charakterystycznej dla nich zależności natężenia promieniowania radiowego od długości fali, znacznic rozszerzyłby ,się tobszar
dostępnej badaniom części wszechświata.
KS
wiada

ją

prędkości

Umarłe

gwiazdy populacji I

Wykazało, że gwiazda u. Herculis typu widmowego M5II i jej wizualny towarzysz otoczone są rozszerzającym się gazowym obłokiem o śred
nicy przynajmniej 150 000 razy większej od średnicy Słońca. Gaz ten
został wyrzucony przez gwiazdę do ośrodka międzygwiazdowego w ilości
przynajmniej jednej masy Słońca na 3x107 lat. Ponieważ linie absorpcyjne otoczki są charakterystyczne dla wszystkich gwiazd typu widmoweg<>
M o większej jasności niż normalne olbrzymy, wydaje się prawdopodobnym, że wszystkie te obiekty tracą masę z mniej więcej tą samą prędko
ścią. Ekstrapolując wstecz do 5x1ou lat, na podstawie obserwowanej pręd
kości straty masy i obserwowanej gęstości przestrzennej olbrzymów typu
M znalCIZiono, iż liczba tych, które "umarły" jest prawie równa ocenie
S a l p e t er a, odnoszącej się do całkowitej liczby "umarłych" gwiazd
populacji I. Są to gwiazdy, które zajmują główną ga~ź diagramu
Hertzsprunga-Russela powyżej Mv = + 3.5. Białe karły stanowią prawdopodobnie pozostałości tych początkowo masywnych gwiazd. Możliwe.
iż połowa lub nawet więcej istniejącego gazu międzygwiazdowego znajdowała się niegdyś w olbrzymach typu M. Prawdopodobnie duża część
atomów: helu (He), węgla (C), azotu (N), tlenu (0), neonu (Ne), oraz
pierwiastków cięższych niż miedź (Cu), które obecnie występują w między
gwiazdowym gazie i w gwiazdach wczesnych typów widmowych znaj-
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(Według

A. J. vol. 61, 174, 1956).
Skład

chemiczny

mgławic

M. K.

planetarnych

R. M i n k o w s k i i L. H. Al l e r na podstawie własnych obserwacji
spektra-fotometrycznych przeprowadzonych w obserwatorium na Mt.
Wilson dokonali analizy składu chemicznego mgławic planetarnych NGC
1535, 2022, 2165, 2440, 2392 i 7662. Użyto metody podobnej jak dla mgła
wicy NGC 7027. Efekty budowy włóknistej i jonizacja atomów w rozmaitym stopniu wprowadzają komplikacje, szczególnie dla pierwiastków
takich jak azot, który występuje jedynie w najniższym stopniu jonizacji.
Przyjęty średni skład chemiczny, po włączeniu również NGC 7927, zobrazowany przez względną liczbę atomów jest następujący:
log N
log N
log. N
H
7.23
O
4.0
S
2.95
He
6.13
1.53
F
0.6
Cl
N
3.7
Ne
2.11
3.18
A
(Iw tabelce podano logarytm liczby atomów).
Skład chemiczny rozmaitych obiektów tego typu okazuje się zbliżony,
Rozrzut w indywidualnych wartościach jest spowodowany prawdopodobnie przez różne warunki fizyczne.
(Według A. J. vol. 61, 170, 1956).
M. K.

Glony na śniegach
W pobliżu obsen.vatoriwn astronomicznego, które znajduje się na
Pic du Midi w Pirenejach, na wysokości 3850 m n. p. m. zauważono delikatny czerwony nalot na śniegach. Przy bliższym zbadaniu okazało
się, iż są to glony. Sred.nica pojedyńczej komórki tych glonów wynosi
10 mikronów. Glony te są niezwykle wytrzymałe na zimno i rozrzedzone powietrze. D o 11 f u s zbadał polaryzację światła odbijanegoprzez te pokryte glonami śniegi.. Okazała się ona podobna do polaryzacji światła odbijanego przez niektóre obszary na Marsie. Oczywiście, na wyciąganie jakichkolwiek daleko idących wniosków jest
jeszcze w tej chwili za wcześnie. Niemniej temat ten zainteresował
pracowników Obserwatorium na Pic du Midi tak, iż będą prowadzone
dalej badania w tyn1 kierunku, i ma być nawet założona w tym celu
hodowla tych glonów.
A. M.
Nowa wartość jasności Słońca
Dr Joel S t e b b i n s z Lick Observatory (Mt Hamilton, Kalifornia,
USA) wraz z dr Gerardem E. Kro n e m z Lowell Obserwatory wykonali ostatnio dokładne pomiary fotoelektryczne jasnosc1 wizualnej
Słońca i indeksu barwy Słońca. Otrzymano na jasność wizualną wartość -26:73 mg, a na indeks barwy 0:53 mg; obie w skali międzynaro
dowej.
(Wg "Science News Letter", 8. IX. 1956)
L. L.
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Pochylenie stoków kraterów księżycowych a ziemskich kosmicznych
Fochylenie stoków kraterów ulega zmianom tym większym, im dłuż
szy czas upływa od chwili utworzenia się krateru i im intensywniej działają czynniki zewnętrzne np. erozja i wietrzenie. Wydawać by się mogło, że czynnikli niszczące są większe na Ziemi niż na Księżycu. Zobaczmy, co wykazują średnie wartości kątowe pochyLenia stoków kraterów:

Pochyłości wewnętrzne:

Arizona
Wolf Creek
Odessa (2)
Talemzane
Aonelloul
Kaali-Ozylia
Campo del Cielo (4)
Ungava

zewnętrzne:

36°- 49°

150

25° - 30°
26° i 37°
22° - 30°
20° - 30°
28°
12o, 12°, 16o i 8°
31o

o średnicach od 0-30 km, F a u t h
pochylenia stoków wewnętrznych na 33°.5 (dla
69,7% kraterów z ogólnej liczby podanych). Jeśli chodzi o wartość średnią
pochylenia stoków zewnętrznych kraterów księżycowych, to oceniana była
przez N e i s o n a i S c h m i d t a na l 0-8°. Z danych tych wynika, że krater Ungava ma kąt stoku wewnętrznego równy średniej wartości kątowej
maksymalnej a bliski tejże wartości dla kraterów księżycowych. Natomiast kąt stoku zewnętrznego Ungavy jest wartością maksymalną dla
odpowiedniej wartości kraterów księżycowych a bliską do średniej wartości dla ziemskich. Zwraca uwagę też podobna wartość kątowa stoków
wewnętrznych kraterów Wolf Creek, Talemzane i Aonelloul, na co
wpłynęły zapewne podobne warunki klimatyczne i geograficzne. Tak
więc porównanie wykazało, że różnice są nieduże w średnich wartojciach kątowych pochylenia stoków kraterów, a intensywność wietrzenia i erozji na Ziemi uzupełnia się na Księżycu innymi czynnikami,
prawdopodobnie głównie bombardowaniem meteorytowym.
(Wg "Publ. of the Dominlon Observatory",
Vol. XVIII No 4, Ottawa 1956)
Dla 113 kraterów

księżycowych

podał średnią warto5ć

B. S.

Nowa radio-mapa nieba i model Galaktyki

radiowych Uniwersytetu Ohio opracowano nową
prawie całe niebo obserwowane na tej stazrobiono na pod::tawie obserwacji radio-teleskopem przy często-

Na stacji

badań

mapę radiową, pokrywającą

cji.

Mapę
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ści

250 MHz. Antena posiada wiązkę o szerokości l 0 .2 w rektascensji i s~
w deklinacji· Opracowana mapa pokrywa 85°/o nieba obserwowanego
w szerokości geograficznej północnej 40°·
Rozkład kosmicznego promieniowania radiowego stanowiącego tło
wykazuje dużą koncentrację w płaszczyźnie galaktyeznej i w kierunku
ku galaktycznemu środkowi. W wielu długościach galaktycznych maksimum promieniowania stanowiącego tło wykazuje znaczne odchylenia
ku południowi od galaktycznego równika.
Na mapie umieszczono liczne rozległe i intensywne radio-źródła, jak
również całe ich grupy w gwiazdozbiorach Łabędzia, Oriona i Zagli.
Analiza otrzymanych wyników wykazuje, że nie można uważać obserwowanego promieniowania radiowego galaktycznego głównie jako emisję pochodzącą ze źródeł rozłożonych podobnie jak zwykłe gwiazdy. Wydaje się natomiast, iż promieniowanie galaktycrzme składa się z trzech
oddzielnych podsystemów: l) wąskiego pasa, około 3° szerokości leżącego
w płaszczyżnie galaktycznej ze zwiększoną intensywnością w kierunku
ku środkowi Galaktyki, 2) szerokiej wstęgi promieniowania skoncentrowanego wewnątrz pasa o szerokości galaktycznej 15°, 3) promieniowania
tworzącego podsystem kulisty.
(Według A. J . vol. 61 , 182, 1956).
M. K.

Efekt

Błażki

W 1925 roku S. N. B ł aż k o, badając zmienność gwiazdy RW Dra,
bardzo inter!:sującc zjawisko. Okres zmian blasku tej gwiazdy
wynoszący Qd.4429 podlegał ściśle periodycznym zmianom o okresie
41d.64. W tym wtórnym okresie zmieniały się również wysokości maksimum i minimum oraz kształt krzywej blasku Zjawisko to, nazwane
efektem Błażki, wykryte zostało następnie i u szeregu innych krótkookresowych cefeid (gwiazd typu RR Lyr). Okazało się, że gwiazdy,
u których stwierdzono efekt Błażki, można podzielić na dwie grupy. Do
jednej można zaliczyć ultrakrótkookresowe cefeidy, u których długość
wtórnego okresu jest mniejsza niż jeden dzień. W drugiej grupie wtórny
· okres jest znacznie większy niż podstawowy okres zmian blasku. Blisko
połowa gwiazd, u których stwierdzono efekt Błażki, posiada dwa wtórne
okresy. Stosunek tych okresów jest zawsze bliski 2 9. Im większy jest
stosunek długości wtórnego okresu do okresu podstawowego, tym zmiany
blasku są mniej związane z tymi wtórnymi okresami. Ten fakt przeczy
Wysuniętej dotąd hipotezie, według której efekt Błażki powstaje przy
interferencji głównych pulsacji gwiazdy i powstających przy rezonansie
drgań wzdłuż promienia gwiazdy. Teoria efektu Błażki musi być dokład
niej opracowana.
odkrył

(Według

"Sterne", 1954, 214).

A. W.
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Zmienna SS Cygni

gwiazdą podwójną

Gwiazda zmienna SS Cyg ma normalme jasność 12m, ale średnio
<:o 50 dni jasność jej rośnie nagle od am, wracając po kilku dniach do
poprzedniej wartości. W Astrophysical Journal z września 1956
Dr A. H. J o y z Mount Wilson i Falomar Observatory donosi, iż SS Cyg
jest ciasną gwiazdą podwójną.
Jeden skŁadnik jest żółtym karłem podobnym do Słońca, drugi jest
jasną niebieską

gwiazdą.

A. M.

PORADNIK OBSERWATORA
Gwiazdy zmienne
Poniżej zamieszczona jest mapka okolicy dwóch gwiazd zmiennych
z gwiazdozbioru Pegaza. TW Peg jest gwiazdą półregularną o amplitu-
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dzie 7'~'0--9 1~2. Podstawowym okresem zmian jasności jest okres 956.4
dni, na który nakłada się okres 90·-dniowy. Gwiazda TW Peg należy
więc do typu f..l. Cep.
Gwiazda A W Peg jest zmienną zaćmieniową o stosunkowo długim
okresie zmian blasku P = 10d.62248 i długo trwającym minimum (D=
19h.7). w środku minimum występuje "płaskie dno" trwające 8h.6. z~
względu na długie minimum nie można oczywiście obserwować od razu
cbu gałęzi krzywych. Należy więc obserwować poszczególne odcinki
krzywej zmian blasku i z nich potem "złożyć" całe minimum. Amplituda zmian blasku A W Peg wynosi 1 111 '2 (7';'6-8 111 8).
Efemerydy gwiazd zaćmieniowych na wrzesień:
RZ Cas (D 4h.8): IX, ld4hQOm, 4'118hQOm, 5d22h30m. 7d3ł•30m, lld22hGQlr>,
13d3hQOm, 17d2lh30m, 19d2h15m, 23d21hQQm, 25dlh45m, 29d2Qh3Qm.
AR Lac (D=8h.5): IX, 2d20h15m, 4d19h45m, 6dl9h15m, 8d19hQOm,
10d18h3·om 12d18hOO 14dl7h45m 16dl7h15m 18d16h45m 20dl6h3Qm
RR Lyn (D = ,lOh): IX, Bd3hQQm, 16dlh30m, 26dO,h15m.
'
.
fi Lyr: IX, ld7hQQm, 14d5h15m, 27d3h45m.
U
Oph (D=7h): IX, ld21h3Qm, 6d22h3Qm, lld23hOOm, 13d15h3Qm,
16d23h45m, 18d16hQQm, 23d16h45m, 28d17h3Qm.
AW Peg (D 19h.7): IX, 11d15h15m, 22d6hl5m.
fl Per (D=9h.8): 3d5h45m, 6d2h45m, 8d23h45m, lld2Qh3Qm, 14d17h1Sm,
26d4h3Qm, 29dlh30m.
A3drzej Wróblewski

Meteory
We

wrześniu promieniują

Nazwa roju

Współrzędne

l

rekt.
h

Aurygidy
Teta Cas
Sigma Boo
Fi Cyg
Kappa Cep
Chi Reg

5
o
22
21
20

Wrześniowe

11

Perseid)
Gamma Mon
Beta Tri
Piscydy
b And
Epsilon Cas

meteory z

o
7
l

o
2
l

m
44
52
32
00
32
24
36
20
52
00
20
56

nast<:pujących

radiantu
dek l.
o

+41
+56
-12
+47
+82
+19
+53
5
+37
+ 4
+42
+21

radiantów:

Okres

aktywności

l IX
1-6 IX
2-7 IX
3-7 IX
9-11 lX
11-21 IX
16 lX
21 IX
20-30 IX

.

cały wrzesień

22-23 IX
24-29 IX

Dal>zy ciąg kalendarza MiędzynarodowP.go Roku
zamieszczony będzie w grudniowym odcinku "Meteory".

Geofizycznegl)

Andrzej Pacholczyk
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PRZEGLĄD

WYDAWNICTW

Pierwszy numer dodatku naukowego "Uranii"

Liczba miłośniczych prac astronomicznych na poziomie naukowym
znacznie wzrosła po wojnie. Dział "Obserwacje" w Uranii stale przynosił nowe obserwacje gwiazd zmiennych, meteorów a nawet pewne
prace teoretyczne. Niestety były to publikacje w języku polskim, a więc
o zasięgu głównie lokalnym. Zdarzały się wprawdzie sporadyczne wyp adki cytowania i korzystania z wyników prac obserwacyjnych z Uranit
w publikacjach zagranicznych - radzieckie wydawnictwo Reteratiwnyj
Zurnał dawało ich krótkie streszczenia, niektóre były referowane
w niemieckm roczniku Astronomischer Jahresbericht- na ogół jednak
realny dorobek naukowy członków P. T. M. A. pozostawał w świecie
zupełnie nieznany.
Aby temu zapobiec, Komitet Astronomiczny P . A. N. już w roku
1954 zalecił wydawać w osobnym wydawnictwie zasługujące na to prace
członków P. T. M. A. w językach przyjętych w literaturze międzynaro
dowej. Po pokonaniu licznych przeszkód finansowych i organizacyjnych
ukazał się z datą 1956 pierwszy numer tego wydawnictwa pod nazwą
AnnuaL Scientific SuppLement to Urania the popuLar astronamicaL magazine ("Roczny dodatek naukowy do Uranii, popularnego pisma astro-

nomicznego"). Wydawnictwo jest przeznaczone na wymianę zagraniczną .
Numer zawiera 12 prac w języku angielskim i francuskim. Większość
prac znamy z U rainiL Przewijają się nazwistka: W. Jodłowski,
A. Kruszewski, A. Marks, Z. Maślakiewicz, S. Otfin o w s k i, Z. O ż d że ń ska, A. G. P a c h o l c z y k, K. S e r k o w s k i,
E . Szczepkowski, A. Wroblews ki. Większą część numeru
zajmują opracowane przez Marksa 1 Wróblewskiego obserwacje gwiazd
zmiennych, zgodnie z zaleceniami Międzynarodowej Unii Astronomicznej drukowane in extenso (to znaczy podano nie tylko momenty minimów względnie maksimów i krzywą jasności , ale również poszczególne
oceny blasku), dotyczące ogółem 72 zmiennych długookresowych, 15 zać
mieniowych, 5 cefeid i 3 zmiennych nieregularnych. Potem następują
prace Pacholczyka dotycząc e meteorów i zauważone przez Szczepkowskiego regularnoś ci w kraterach meteorytowych.
Osobne miejsce zajmuje praca jednego z najstarszych członków
naszego Towarzystwa dra T. Rak o w i e ck i e g o z Hajnówki dotycz. ąca oryginalnej metody wyznaczania przebiegu pasów całkowitości
z aćmień słonecznych. Nadesłanie pracy teoretycznej do "Dodatku naukowego Uranii" przez autora wielu publikacji w znanych wydawnictwach międzynarodowych naLeży traktować jako gest grzeczności i zarazem dowód "patriotyzmu" względem PTMA.
·
Redagowanie wydawnictwa tego typu co Annual Scientific Supplement to Urania jest rzeczą trudną. Idzie o to, żeby z jednej strony
z licznych prac amatorskich wybrać to wszystko, co może mieć realną
wartość naukową, a z drugiej, aby nie' dopuścić pra·c marnych lub wręcz
złych. Można stwierdzić , że redaktor dr Jan G a d o m ski zachował
należyty umiar. Nie odrzucając prac nawet całkiem początkujących miłośników wybrał z nich jednak tylko to, co nie przyniesie ujmy mło
demu wydawnictwu.
Szata graLiczna zeszytu poprawna. W porównaniu z podobnym wydawnictwem amerykańskiego miłośniczego towarzystwa The American
Association ot Variable Stars Observers znacznie estetyczniejsza i sta-
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ranmeJsza. Do formalnych usterek należy jednak zaliczyć angielską
miejsca wydania na karcie tytułowej oraz miejscowości
w podpisach prac. Przyjęte jest w tych wypadkach używać zawsze
pisowni narodowej, a obc<.'j jedynie dla nazw miejscowości występują
cych w tekstach publikacji.
Dotychczas wich; polskich miłośników wykonujących własne obserwacje miało przykre wrażenie, że ich trud - poza przyjemnością jakiej
dostarcza sama praca - pozostanie bez pożytku, że i tak o ich wynikach nikt się w świede nic dowie. W tej chwili istnienie , Dodatku '
powinno stać się dla nich zachętą do dalszej pracy. W posiadaniu
redakcji znajduje się podobno wiele prac, które się nie zmieściły do
pierwszego zeszytu. Nadchodzą nowe. Czekamy więc na dalsze numery*).
Konrad Rudnicki
pisownię

KALENDARZYK ASTRONON.UCZNY
Wrzesień
opracował

1957 roku
M. Bielleki

Dane o zjawisku gwiazd spadających podajemy w dziale "Poradnik obserwatora" w artykule "Meteory", C'femo.:rydy zaś gwiazd zmiennych w artykule
,,Gwiazdy zmienne''.
Chwile wszystkich zjawisk podano w czasie średnim słonecznym środkowo
europejskim, który jest czasem obowiązującym w Polsce. Dni, godziny, minuty,
i sekundy czasowe oznaczono symbolami d. h, m, s. Przez a. l 11 rozumiemy rektascensję 1 deklinację, czyli współrzędne równikowe równonocne ciała niebiesldego.
W kalendarzyku lipcowym br. podane są informacje, dotyczące poszukiwań
przez lornetkę lub lunetę planet i planetek, nicwidocznych gołym okiem. Tam
również podane są pewne ogólne wyjaśnienia dla obserwacji ruchu Tytana, najja~nicjszego
księżyca
Satu1·na . Największe odchylenia (elongacje) wschodni e
Tytana przypadają w chwilach: VIII. 20d9h, IX. 5dBh, IX .. 21dBh, X. 7dBh. W mie siącu wrześniu 1957 r. Jowisz jest bardzo trudno dostrzegalny w blasku światła sło
necznego i dlatego też nie podano tablicy zjawisk w układzie księżyców galileuszowych tej planety.
ld-4d. Dobre warunki dla zaobserwowania światła zodiakalnego

nad ranem we wschodniej
2d1Jh. Merkury osiąga

części nieba.
największą połuniową szerokość heliocentryczną równą około
czyli taki kąt tworzy prosta łącząca Merkurego i Słońce z płaszczyzną orbity Ziemi.
5d14h. Wenus w swym ruchu obiegowym dokoła Słońca przekra-cza płaszczyznę drogi Ziemi ze strony północnej na południową, czyli
znajduje się w węźle zstępującym swej orbity.
6d7h. Saturn jest w najmniejszym odchyleniu kątowym od Antarcsa (a Scorpii czyli Niedźwiadka) o 6° na północ od niego.
7d4h, 9d22h. Planeta Merkury najpierw jest najbliżej Ziemi (95 milionów km), następnie zaś najbliżej linii łączącej Ziemię ze Słońcem
(zlączenie dolne ze Słońcem). Różnica momentów poch:>dzi z eliptyczności orbit Merkurego i Ziemi dokoła Słońca oraz z odchylenia od siebie płaszczyzn tych orbit.
7d17h. Jowisz jest w największej szerokości hediocentrycznej północnej

-7°,

(około

+1°.3)- patrz opis dla Merkurego w 2d1Jh b. m.
Wenus mija jasną gwiazdę Kłos w gwiazdozbiorze Panny
w odległości 2° na pólnoc od gwiazdy. ·Zjawisko dostrzegalne u nas jako
7d2Jh.

•) Dodatek naukowy Uranii

PTMA w cenie 20

zł

można

za egzemplarz.
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wzajemne tych ciał na niebie (4 tarcze Księżyca w pełni),
ale bardzo utrudnione blaskiem zorzy wieczornej.
9d13h, 21d16h. Podobnie jak dla Merkurego (7d i gd b. m.) nastę
pują kolejno zjawiska:
najpierw Mars jest najdalej od Ziemi (około 400 milionów km), następnie zaś w złączeniu ze Słońcem.
14c~_24d.
Wieczorami poszukiwać w dobrych warunkach obserwacyjnych stożka światła zodiakalnego.
15d20h. O 21/2° od Wenus w północnym kierunku znajduje się na
niebie planeta Neptun.
18d-22h. Nad ranem można dobrze obserwować światło popielate
wysoko położonego nad horyzontem Księżyca.
18d9h, 19d4h. Merkury jest stacjonarny (czyli nie zmienia współ
rzędnych) najpierw w n, potem w /...
20d15h. Uran znajduje się o 50 na pólnoc od Księżyca w tym momencie - czego nie możemy zaobserwować. Ale przedtem i potem, gdy
Księżyc jest widoczny w drugiej połowie nocy, możemy wyznaczyć
miejsca na niebie między którymi znajduje się planeta.
21d13h. Merkury znajduje się w węźle wstępującym swej orbity
(patrz wyjaśnienie dla Wenus w 5d b. m.).
23-d-30d. Nad runem, ale gdy jest jeszcze zupełnie ciemno, bardzo
dogodne warunki do zaobserwowania stożka światła zodiakalnego,
który wznosi się ukośnie do góry nad horyzontem we wschodniej stronie nieba.
23d8h26m. Słońce wkracza do znaku zodiakalnego Wagi i jego
długość ekliptyczna wynosi dokładnie 180°. Jest to początek jesieni
astronomicznej dla półkuli północnej Ziemi, a wiosny - dla półkuli

zbliżenie się

południowej.

25d17h. Merkury w największej (18°) elongacji zachodn.J.ej, czyli
najlepsze warunki dla zaobserwowania go nad ranem we wschodniej
stronie nieba.
26d-30d. Obserwować wieczorami światło popielate Księżyca.
26d5h. Merkury w perihelium, to jest w punkcie przysłonecznym
swej orbity dokola Słońca. Odległość Merkurego od Słońca jest wtedy
około 45 milionów km.
26d19h. Księżyc mija Wenus w odległości kątowej li/2° na północ
od niej. Tego dnia, wczesnym wieczorem, będziemy obserwowali zbliżanie
się sierpa
Księżyca,
wypełnionego
światłem popielatym, do
Wenus.
28d. Bardzo ciekawe i łatwe do zaobserwowania zjawisko zakrycia Saturna przez Księżyc. Ponieważ Księżyc będzie miał wtedy fazę
na 2 dni przed pierwszą kwadrą, zjawisko znikania Saturna za ciemnym
brzegiem na jasnym tle nieba, będzie mogło być lepiej i dokładniej
obserwowane, niż wysuwanie się Saturna z poza jasno oświetlonej czę
ści tarczy Księżyca. W każdym razie jednak dla dokonania obserwacji
niezbędna jest luneta, aby w świetle dziennym Saturn w ogóle mógł
być dostrzeżony. Oto tabliczka momentów podanych w
"Roczniku
Astronomicznym Obserwatorium Krakowskiego" na rok 1957:
Miasto
Zakrycie
Odkrycie
Poznań
Wrocław
Toruń

14h4m.2
14h4m.3
l4h6m.2
14h7m.3
14h8m.7

15h gm_g
15h 9m.4
15h13m.2
15h13ID.5
15h16m.5

Kraków
Warszawa
Zjawisko powyższe będzie obserwowalne w obszarach:
Związku Radzieckiego i Morza Sródziemnego.
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Cena ł zł
KOMUNIKATY KOL P. T. M. A.
na wrzesień 1957 r.
Andrespol - Zakłady Ceramiki BudowlaneJ .
Białystok ul. Biała, Gmach Wieczorowej Szkoły InżynierskieJ.
Blec·z - Przedmieście 618.
Częstochowa Obserwatorium Astronomiczne w Parku Staszica. - Sekretariat
czynny w każdą środę od godz. 20.30 do 21 .30, a pokazy nieba w każdą bezchmurną środę od godz. 21.30.
Frombork - Katedralna ~l. Sekretariat czynny we wtorki i ptątkl w godz. 18-20.
Zebrania odbywają się w każdy drugi czwartek miesiąca. Pokazy nieba
w każdy pogodny wieczór.
Gdańsk Siedzibą Koła jest Ludowe Obserwatorium Astronomiczne Gdańsk
Oliwa, ulfca Piastowska 34, tel. 6-419. Sekretariat czynny w poniedziałki
i środy w godz. 17-18.
Gdynia - ul. 10-go Lutego 24. Polskie Linie Oceaniczne.
Gliwice - Pokazy nieba odbywają się w każdy bezchmurny wieczór, po uprzednim telefonicznym porozumieniu: J. Ka ~za, Ruda Sląska, ul. Obrońców Staling~adu 32, tel. 52-481.
.Jędrzejów Rynek 8, teł. 78. Pokazy nieba i zbiorów gnomonicznych dla wycieczek zgłoszonych listownie lub telefonicznie na umówiony termin.
Katowice - Siedzibą Koła jest Planetarium l Obserwatorium Ludowe, Chorzów
l. skr. poczt. 10, teł. 301-49. - W każdą pierwszą s«>botę miesiąca - wieczory
dyskusyjne w Czytelni Planetarlum od godz. 18. - W każdą drugą sobotę miesiąca Zebranie Sekcji Instrumentalnej w Czytelni Planetarlum od godz. 18.
Kraków - ul. L . Solskiego 30, m. 4. - Sekretariat czynny w poniedziałki 1
czwartki w godz. :18-20.
Krosno n . W. - ul. Nowotki l, I p .
ILódi - ul. Trau~utta 18, V p ., pok. 512, teł. 250-02. - Sekretariat l biblioteka
czynne w każdy poniedziałek (powszedni) w godz. 18-20. Pokazy nieba przez
lunety odbywają się w bezchmurne wieczory na placu przed Lokalem Kola.
Nowy Sącz - ul. Jagiellońska 50a, tel. 80-52. Sekretariat czynny codziennie
w godz. 16-19.
Olsztyn - Muzeum Mazurskie.
Opole - ul. Strzelców Bytomskich 8, Woj . Dom Kultury, pok61 Nr 45.
Oświęcim ul. Władysława Jagiełły nr 2. Pokazy nieba odbywają się w każdy
bezchmurny czwartek od zmroku, lub po uprzednim porozumieniu się: H.
Stupka, ul. Młyńska 445. Biblioteka czynna we czwartki w godz. 18.30 do 20.
Plock - J. Burzyński, pl. Narutowicza l. - Delegatura ,.Ruch".
Poznafl - Chełmońskiego 1. - l. Sekretariat i biblioteka czynne we wtorki
1 czwartki w godz. 17-19. W tymże czasie czynna pracownia szlifierska. 2 Publlczne pokazy nieba w każdy bezchmurny wieczór wtorkowy l czwartkowy na terenie dostrzegalni P. T. M. A. w Parku lm. Kasprzaka (przy
Palmiarnl).
Racibórz - Kasprowicza 11. Liceum dla Pracujących .
Szczecin Katedra Fizyki Politechnlkl Szczecińskiej. Sekretariat czynnJ we
środy w godz. od 20-tej do 21-szej. Pokazy nieba odbywają się w każdą
pogodną środę a w razie niepogody rezerwowanym dniem jest czwartek.
Toruń ul. M. Kooernlka 17. - Sekretariat i biblioteka c7.vnne w oonledzfałkl
i czwartki w godz. 18-20. oraz w soboty w godz . 17-19. Dnia 9. IX. o gudz. 18
odczyt prof. J . Szyca: ,.Stała grawitacyjna, metody je.f wyznaczania l zastosowanie". Dnia 23. IX. o godz. 18 odczyt na temat: "Współczesne obserwacje
aktywności

Słońca".

Walcz - Zakład Wylę~u Drobiu.
Warszawa- Al. Ujazdowskie 4. Sektetarlat l Sekcje czynne we wt!>rkl, czwartki
l soboty w godz. 18-21, biblioteka we wtorki w godz. 19-21. Pokazy nieba
odbywają się w bezchmurne wieczory w ~odz. 19-21.
Wrocław ul. Pionierska 11. Zebrania członków odbędą się w dniach 13 l 27
września, o godz. 19, w siedzibie Instytutu Astronomicznego Uniwersytetu
Wrocławskiego przy ul. M. Kopernika 11. Na zebraniach będą wygłoszone
referaty naukowe. Bliższe Informacje będą podane w prasie.
zawiadomlenie
Zawiadamia się P. T. Członków P. T. M. A., :!:e decyzją Zarządu Głównego,
składka roczna członków zwyczajnych na rok 1957 została ustalona na 36.- zł.-,
Opłata prenumeraty na 48.- zł Cena mapki obrotowej nieba wynosi 12.- zł. Cena 2 płyt szklanych do szlifowania zwierciadeł teleskopowych, z dodatkiem
50 gr tlenku ceru, o średnicy 150 mm wynosi 50.- zł, o średnicy 250 mm wynosi zoo.- zł.
•
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P ismo zalecone reskryptem Ministerstwa Oświaty z dnia 20. X . 1950 r.,
Nr Oc-506/ 50, jako pożądane w bibliotekach licealnych i nauczycielskich

JANUSZ PAGACZEWSKI -

Kraków

MAURYCY PIUS RUDZKI GEOFIZYK I ASTRONOM
(1862-1916)
W okresie Międzynarodowego Roku Geofizycznego przypomnieć należy postać wybitnego polskiego geofizyka, profesora
Maurycego Piusa R u d z ki e g o, dyrektora Krakowskiego
Obserwatorium Astronomicznego w latach 1903 do 1915.
, Poważny ten uczony, . który zyskał sobie sławę światową
cennymi swymi pracami z dziedziny geofizyki, urodził się na
Podolu we wsi Czernelówce nad Słuczą w roku 1862 i tam spę
dził swą pierwszą młodość oraz odebrał wstępne wychowanie.
Ten pierwszy okres jego życia poznajemy dość szczegółowo
z pisanego w roku 1900, a później uzupełnionego, pamiętnika.
Z jego kart przebija wielkie umiłowanie i odczucie przyrody
wołyńska-podolskiej; z rozrzewnieniem wspomina w nim Rudzki
swe lata dziecięce i młodzieńcze, oraz okresy wakacyjne, od
których piękniejszych nigdy - jak twierdzi - nie przeżywał.
Największe wrażenia pozostawiły na nim częste wyprawy
w towarzystwie brata lub rybaków -także przy blasku Księ
ż yca na ogromne stawy, w jakie obfituje okolica Czernelówki. Głębokim umiłowaniem przyrody tych okolic tłumaczy
się zapewne fakt, że praca doktorska Rudzkiego dotyczy wła
śnie geologii Podola.
Początkowo Rudzki studiował geografię i geologię, potem,
niezadowolony z małej ścisłości tych nauk, przestudiował wyż
szą matematykę i fizykę teoretycz,ną, wreszcie ostatecznie poświęcił się geofizyce, którą sam uważał za swą specjalność,
a także astronomii. Bada mechanizm przewodzenia ciepła
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w plynącej cieczy. Oblicza współczynnik promieniowania cieplnego powietrza. Zajmuje się kształtem i wiekiem Ziemi.
W roku 1909 ukazała się jego "Fizyka Ziemi", dzieło na
wskroś oryginalne, napisane z uwzględnieniem własnych badań; zawiera ona gruntownie wyłożoną fizykę litosfery i hydrosfery oraz dział poświęcony sejsmologii. W tym ostatnirn dzial·2
wiedzy Rudzki położył bodaj największe zasługi i zasłynął w nim
jako wybitny specjalista.
Rudzki badał przede wszystkim sposób rozchodzenia się
sejsmicznych "fal powierzchniowych", zwanych także falami
R&yleigha, następnie badał dyspersję sprężystą różnych materiałów wchodzących w skład skorupy ziemskiej, oraz dał
szereg ciekawych i ważnych przyczynków do różnych kwestyj
wchodzących w zakres mechaniki, hydrodynamiki i Iizyki
atmosfery.
W roku 1907 ogłosił pracę "Uber die Tiefe des Herdes des
Calabrischen Erdbebens von 8 Septernber 1905", w której
podaje oryginalną metodę znalezienia głębokości ogniska trzę
sienia ziemi. Zastosowawszy tę metodę obliczył Rudzki głębo
kość ogniska dla wielkiego trzęsienia w Kalabrii w r. 1905 na
7 km, zaś dla trzęsienia ziemi w San Francisco w r. 1906 na 1G do 32 km. W roku 1903 wydał studium o ruchu wahadła
poziomego zawierające jego matematyczną teorię.
Mianowany dyrektorem Krakowskiego Obserwatorium
Astronomicznego, zakłada w roku 1903 w jednej z jego piwnic
stację sejsmologiczną, wyposażając ją w dwa sejsmografy poziome typu Bosch-Omori. Stacja ta funkcjonuje jeszcze obecnie, lecz narzędzia są już przestarzałego typu. Wprawdzie
Rudzki nosił się z zamiarem zainstalowania znacznie czulszych
wahadeł systemu Golicyna, lecz nie zdążył tej myśli w czyn
wprowadzić przed ustąpieniem z dyrekcji Obserwatorium 1 ).
Jako profesor wykłada Rudzki na Uniwersytecie Jagielloń
skim astronomię i pisze podręcznik astronomii teoretycznej,
wydany w dwóch tomach przez Polską Akademię Umiejętności
w Krakowie. Jest to doskonały podręcznik uniwersytecki,
w którym jasno i treściwie wykłada Rudzki zasady całokształtu
zagadnienia. Zawiera on zarys astronomii sferycznej wraz
z podstawami rachunku najmniejszych kwadratów, sposoby
obliczania biegu planet i komet metodami O l b e r s a i G a u s3 a, metody mechaniki niebios wraz z wyznaczaniem perturbacji oraz . teorię ruchu Księżyca, precesji i nutacji.
1)

Stacja sejsmologiczna, \vyposażona w sejsmografy typu Golicyna
w Krakowie na Wawelu w r. 1955.
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Jedyną bodaj pracą Rudzkiego, napisaną popularnie, bez
użycia matematyki wyższej, jest praca "Gwiazd:'-· i budm.va

ł

WszE:chfwiata". W części pierwszej streszcza Rudzki historię
astronomii starożytnej, tj. indyjskiej , egipskiej i babllol'lskiej.
W części drugiej podaje zarys rozwoju pojęcia sklepienia niebieskiego w starożytności, ruch gwiazd i Słońca w przestrzeni,
rozkład gwiazd itp.
Pod koniec życia napisał Rudzki podręcznik meteorologii.
Stan Obserwatorium Astronomicznego, jaki Rudzki zastał,
zostając jego dyrektorem w roku 1903, był opłakany i niewiele
zcjołał on tu zmienić. Stwierdziwszy, że Obserwatorium jest
przestarzałe i źle usytuowane, wysunął jeszcze w roku 1903
myśl przeniesienia go poza Kraków, na wzgórza w okolicy
Mydlnik. Warto tu wspomnieć, że radykalny ten projekt, którego nie zdołał Rudzki niestety w czyn wprowadzić skutkiem
w~·buchu I Wojny Światowej, podjął na nowo następca jego
na katedrze astronomii, profesor dr Tadeusz B a n a c h i ew i c z, wystqpując w roku 1952 do Ministerstwa Szkolnictwa
Wyższego z projektem założenia nowoczesnej stacji obserwacyjnej na forcie zwanym "Skała" koło Bielan pod Krakowem,
a więc w okolicy projektowanej niegdyś przez Rudzkiego.
Projekt ten wprov. adzają obecnie w czyn uczniowie Banachiewicza.
Rudzki odznaczał siq wielkim sceptycyzmem wobec wszelkich spekulacji i niesprawdzalnych hipotez. Wierzył tylko w to,
co daje się ściśle, matematycznie udowodnić. Stawiał sobie
wielkie problemy i plon jego pracy był wielki. Był ostrożny,
analizował krytycznie i kontrolował istniejące teorie. Nigdy nie
budował .fantastycznych hipotez. Posiadał wszechstronny, uniwersalny umysł obejmujący szereg nauk specjalnych. W każ
dej z nich zajął Rudzki wybitne miejsce.
WTLHELMINA IWANOWSKA -

Toruń

ALCHEMIA KOSMICZNA
Wiek XIX zakończył swe doniosłe prace w dziedzinie chemii fizycznej uporządkowaniem pojęć o istocie materii w następujący system. Wszelka materia składa się z atomów-~~
?.miennych i niepodzielnych elementarnych cząstek. Istme]ą
92 różne rodzaje atomów zwane pierwiastkami. Z nich tworzą siq
\\·szystkie związki nieorganiczne i organiczne na Ziemi, z nich
są zbudowane tkanki żywe. Słońce, gwiazdy i wszystkie ciała
niebieskie są również złożone z tych samych pierwiastków.
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W świetle tej nauki wysiłki alchemików średniowiecznych
wyrobu złota z innych pierwiastków nie miały żadnych szans
powodzenia.
Wiek XX podważył ten solidny gmach pojęć, wykazując,
że pierwiastki nic są ani elementarnymi, ani niezmiennymi
cząstkami materii. Z obserwacji zjawisk promieniotwórczości
<>kazało się, że atomy pierwiastków są złożone i mogą ulegać
rozpadowi na składniki prostsze. Możliwe są również syntezy
atomów różnych pierwiastków, dające w wyniku atomy innego
pierwiastka. Te przemiany ujęto nazwą reakcji jądrowych.
Pie1wszej sztucznej reakcji jądrowej dokonał R u t h e r for d
w r. 1919, gdy bombardując azot szybkimi atomami helu otrzymał atomy tlenu i wodoru.
Wyjaśniło się w dalszych badaniach, że jądra atomów są
złożone z protonów- jąder najlżejszego pierwiastka, wodorui. neutronów, a zatem protony, cząstki o elementarnej masie
i elementarnym dodatnim ładunku elektrycznym, oraz neutrony - cząstki obojętne elektrycznie i bardzo niewiele cięższe
od protonów, stanowią elementa~ne cegiełki materii. w związku
z tym do symboli pierwiastków chemicznych dopisuje się dwie
liczby: liczbę atomową Z równą liczbie protonów zawartych
w jądrze danego pierwiastka (pisaną u dołu), stanowiącą zarazem jego numer porządkowy na liście pierwiastków, oraz
łączną liczbę protonów i neutronów (pisaną u góry), tzw. liczbę
masową A, wyrażającą m:tsę pierwiastk::l. W tym systemie reakcja Rutberforda pisze się tak:

obojętnym

posiada wokół jądra otoczkę elektroz tylu elektronów, ile protonów zawiera jego
jądro . Oderwanie jednego lub kilku elektronów z otoczki wymaga stosunkowo niewielkich energii, proces ten nazywa się
joni1-acją atomu.
Z biegiem czasu wiele różnych reakcji jądrowych przeprowadzono w laboratoriach. Potrzebne są do ich realizacji
szybkie cząstki - jądra lekkich pierwiastków, przeważnie
wodoru i helu w charakterze pocisków bombardujących jądra
innych atomów. Te szybkie cząstki otrzymuje się obecnie
w specjalnych urządzeniach przyspieszających, tzw . .akceleraAtom w stanie

nową 1, złożoną

1)

Elektron jest

i ujemnym

o masie 1836 razy mniejszej od masy protonu
wszystkich znado tych, które
naszych mają najistotniejsze znaczenie.
cząstką

ładunku elementarnym, Nie wymieniamy tu
obecnie cząstek elementarnych, ograniczając się

nych
w rozważaniach
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torach (cyklotrony, synchrotrony itp.). Duża szybkość poeisków
jest potrzebna po to, by mogły one zbliżyć się do atakowanych
jąder na dostatecznie małą odległość, pokonując odpychanie
dodatnio naładowanych jąder. Nazywa się to przenikaniem
pocisków przez barierę potencjału. Wewnątrz tej bariery działają inne siły, bardzo wielkie, wiążące protony i neutrony
w jedną całość. Po wtargnięciu pocisku na teren jądra nastę
puje przebudowa jądra, w wyniku której cząstka-intruz albo
zostaje przyłączona, albo wyrzucona z powrotem na zewnątrz,
albo wreszcie powoduje rozpad jądra na mniejsze składniki.
Tym reakcjom towarzyszy zwykle wydzielanie lub pochłania
nie dużych porcji (jak się mówi - kwantów) energii jądrowej.
Egzoergiczne, czyli produkujące energię, są z reguły syntezy
pierwiastków lekkich lub rozpady pierwiastków ciężkich. Przykładem wykorzystania energii tego ostatniego typu jest bomba
atomowa (uranowa lub plutonowa}, stos atomowy oraz naturalny rozpad pierwiastków promieniotwórczych, natomiast
w bombie wodorowej energia pochodzi z syntezy pierwiastków
lekkich.
Odkrycia fizyki jądrowej zrewolucjonizowały warunki ży
ci::l na Ziemi, otwierając prrzed nim perspektywy niebywałego
dotychczas postępu lub totalnej zagłady. Nauce przyniosły one
rozwiązanie wielu dawnych i nai'odziny wielu nowych problemów. W szczególno·ści zostało rozwiązane podstawowe i oddawna niepokojące umysły uczonych zagadnienie źródeł energii Słońca i gwiazd: skąd czerpią te ciała energię na pokrycie
tak potężnego, miliardy lat trwającego promieniowania? Około
roku 1938 prace fizyków i astrofizyków wykazały, że źródłem
tym są reakcje jądrowe, zachodzące samorzutnie w centralnych okolicach Słońca. Są to reakcje syntez lekkich pierwiastków, głównie budowy helu z wodoru. _Z czterech protonów
drogą cyklów reakcyj pośrednich powstaje w rezultacie jądro
helu 'l 2 He. Reakcje te zachodzą samorzutnie we wnętrzach
Słońca i gwiazd dzięki wysokiej temperaturze, jaka tam panuje- rzędu dziesiątków milionów (10 7) stopni (reakcjr termojądrowe). W tej temperaturze atomy są w ruchu cieplnym wystarczająco szybkim, by najszybsze z protonów zdolne były
przenikać przez bariery potencjału lekkich jąder. Wydzielana
przy tych reakcjach energia jądrowa wystarcza na pokrycie
promieniowania gwiazd.
Skoro w gwiazdach odbywają się przemiany pierwiastków,
powstaje nowe kapitalne zagadnienie ewolucji materii we
wszechś\\riecie: na podstawie znanego obecnego składu chemic•:nego ciał niebieskich odtworzyć historię jego powstania
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i przewidzieć przyszły jego rozwój. Jest to chyba naj bardziej

(
l

podstawowe zagadnienie astrofizyki, czy raczej astrochemii,
a właściwie wszystkich nauk przyrodniczych.
Czy znamy obecny skład chemiczny wszystkich dostępnych
do obserwacji ciał niebieskich? W przybliżeniu - tak. Metod&mi bezpośredniej analizy chemicznej można badać skład
chemkzny Ziemi oraz meteorów. Okazuje się jednak, że nie
' są to najdokładniej poznane ciała niebieskie, ponieważ badamy
w tym wypadku poszczególne fragmenty czy to skorupy ziemskiej czy meteorytów, znacznie różniące się między sobą i nie
wiemy, w jakich proporcjach te różne próbki składają się na
całość. Stosunkowo najlepiej znamy skład chemiczny zewnętrz
nych warstw Słońca z analizy widma słonecznego. Tą samą
metodą, choć mniej dokładnie, zbadano atmosfery innych
gwiazd, mgławice planetarne, gaz międzygwiazdowy. W grubym przybliżeniu z teoretycznych rozważań określa się skład
chemiczny wnętrza Słońca i gwiazd. Okazuje się, że w granicach osiągniętej dokładności skład chemiczny tych wszystkich obiektów jest jednakowy: charakteryzuje się on tym, że
najobfitszym pierwiastkiem jest wodór, inne pierwiastki są
tym rzadsze, im dalszy jest ich kolejny numer. Skorupa ziemska i meteoryty stanowią pod tym względem wyjątki: pierwiai:>tki najlżejsze nie są w nich najobfitsze; musiały się one
ulotnić z tych i innych ciał o małych masach. Poza tym można
mówić o uniwersalnym składzie chemicznym materii we wszechświecie. Przedstawia go według najlepszych posiadanych
obecnie danych rys. l, na którym są podane w skali logarytmicznej względne obfitości kolejnych pierwiastków dla Słońca (kropki i kółka), craz skorupy ziemskiej i meteorytów (linia zygzakowata). Niepewność najlepszych wyznaczeń (kropki) wyraża się
czyr1nikiem 2-3, gorszych (kółka) - czynnikiem 3-5. Są to
duże stopnie niepewności, jednak w stosunku . do kolosalnej
rozpiętości. pomiędzy obfitością najlżejszego i najcięższych
pierwiastków, wyrażającej się stosunkiem 10 12 : l (bilion atomów wodoru na jeden atom ciężkich pierwiastków) niepewność poszczególnych pozycji nie jest tak bardzo wielka. Podany na rys. l wykres można w przybliżeniu przedstawić
w postaci dwóch odcinków prostej załamanej około liczby atomowej 50. Obfitości lekkich pierwiastków gwałtownie maleją
zr~ wzrostem numeru pierwiastka aż do numeru 50, dalej ten
spadek jest bardzo łagodny. Istnieją w szczegółach odstępstwa
od tego schematu dwóch prostych. Tak np. pierwiastki lit,
beryl, bor (6 aLi, B4 Be, 10:;B) leżą znacznie poniżej lin,ii, żelazo
(Fe) natomiast występuje w znacznym nadmiarze. Pierwiastki
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o numerach parzystych są z reguły obfitsze od nieparzystych,
stąd zygzakowata linia· wykresu.
Podstawowym zadaniem astrofizyki jest wyjaśnić, w jaki
sposób powstał w przyrodzie ten uniwersalny skład chemiczny
i jakie są perspektywy jego dalszego rozwoju. Na wykres rys. l
patrzymy jak na hieroglif, w którym zapisana jest historia
powstania i przemian pierwiastków, chodzi o jej odczytanie.
To elementarne zagadnienie weszło na warsztat nauki zaledwie przed paru dziesiątkami lat i nie zostało dotychczas roz-·
wiązane. Około pół tysiąca prac poświęconych temu przedmiotowi wniosło wiele istotnych wyjaśnień i wytyczyło główne
kierunki poszukiwania możliwych rozwiązań. Zarysowują się
conajmniej trzy grupy teorii powstania i rozwoju pierwiastków.
I.

Teorie równowagi statystycznej pierwiastków.

Przypuśćmy na chwilę, że ochronne wały potencjału, czyli
wzajemne odpychania dodatnio naładowanych jąder pierwiastków, nie istnieją. Wówczas w każdym ośrodku materialnym odbywałyby się samorzutnie reakcje jądrowe i zmieniałyby jego skład
chemiczny. Czy byłyby to zmiany zupełnie nieobliczalne i nieograniczone tak, że na przykład z zeszytu "Uranii" z równym
prawdopodobieństwem mogła by powstać bryłka złota jak
szklanka wody? - Niezupełnie. Jeżelibyśmy pozostawili taką
mat<:·rię przez długi czas w stałej temperaturze i pod stałym
ciśnieniem, jej skład chemiczny ustaliłby się w końcu w zupeł
nie określonej proporcji, charakterystycznej dla danej temperatury i ciśnienia a niezależnej od początkowego składu użytej
da doświadczenia próbki materii. Taki stan końcowy nazywamy
stanem równowagi statystycznej lub termodynamicznej. Założyliśmy, że nie istnieją bariery potencjału. Założenie to jest
fikcją w normalnych warunkach ziemskich, ale w temperaturach bardzo wysokich, wyższych od temperatur wnętrz
gwiazd, w temperaturach ponad 10 9 stopni, założenie to jest
praktycznie spełnione, ponieważ w tak wysokich temperaturach atomy posiadają w ruchu cieplnym prędkości wystarczające do "przeskoczenia" najwyższych nawet barier potencjału
i ws7elkie reakcje jądrowe mogą swobodnie zachodzić. A zatem
materia pozostawiona na odpowiednio długi czas w stałej temperaturze, wynoszącej ponad 109 stopni i pod stałym ciśnieniem
osiągnie stały skład chemiczny niezależny od składu począt
kowego i charakterystyczny dla danej temperatury i ciśnie
nia. Na wykresie (Z, log N) ten końcowy skład ch-:miczn:y
przedstawi się w przybliżeniu w postaci linii prostej opada-
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ku pierwiastkom c1ęzszym tym stromiej, im wyższa jest
temperatura równowagi i im niższe ciśnienie.
Narzuca się pytanie, czy istniejący obecnie uniwersalny
rozkład pierwiastków we Wszechświecie nie jest wynikiem
stanu równowagi statystycznej? N ależałoby przypuścić, że materia wszechświata kiedyś w dalekiej przeszłości znajdowała
sit; w stałej i bardzo wysokiej temperaturze, wyższej niż 10"
stopni; w tych warunkach mógł się ustalić określony skład chemiczny, który następnie przez dość szybkie oziębienie został
.,zamrożony". Z tego, co powiedzieliśm
wyżej 'wynika, że ta
pociągająca swą prostotą koncepcja nie da się utrzymać. Obfitości pierwiastków na rys. l układają sit~ nie w jedną prostą,
ale raczej w dwa odcinki prostej załamanej przy wartości Z
równej 50. Jeżeli dobierzemy wartości temperatury i ciśnienia
według nachylenia odcinka obejmującego pierwiastki lekkie,
wówczas pierwiastki ciężkie będą zbyt obfite i przeciwnie.
Stąd wniosek, że istniejący obecnie rozkład obfitości pierwiastków nie mógł powstać w jednolitych warunkach równowagi.
Możn& by przypuszczać, że istniały przynajmniej dwa różne
stany równowagi, które odbiły się odpowiednio silnie na rozkładzie obfitości lekkich i ciężkich pierwiastków. W tym kierunku idą niektóre modyfikacje teorii powstania pierwiastków
w warunkach równowagi statystycznej.
II. Teorie neutronowe.
Główną trudność poprzednio rozpatrzonej teorii stanowią
nadmierne obfitości pierwiastków ciężkich, wyrażające się w załamaniu linii rozkładu pierwiastków na rys. l około Z=- 50.
Zmusza to do szukania innych warunków powstania istniejąc<'go składu materii. Wiadomo, że podatnym materiałem do
budowy jąder są neutrony; ponieważ są to cząstki elektrycznie
obojętne, przenikają one bez trudności przez bariery potencjału
i są wchłaniane przez jądra atomów. Przy tym atomy ciężkie
mają większą zdolność pochłaniania neutronów niż atomy lekkie.
'I'e fakty nasunęły niektórym fizykom myśl, że neutrony były
głównym składnikiem materii we wszechświecie w epoce, gdy
formowały się pierwiastki. Rozwinęła się grupa teorii opartych
na założeniu: na początku były neutrony. Główną trudnością
tych teorii jest samo założenie, ponieważ swobodny neutron
jest cząstką nietrwałą, rozpadającą się po upływie około 12 minu t na protan i elektrón. Spośród tych teorii najkompletniej
rozpracowana jest teoria, zapoczątkowana przez G a m o w a
nosząca popularną nazwę teorii "alfa-beta-gamma"~) od na'J

Są
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początkowe

litery alfabetu greckiego.
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zwisk współautorów A l p h e r a, B e t h e'go j G a m o w a.
osnuta na tle hipotezy rozszerzającego się Wszech5wiata. Według tej teorii materia wszechświata stanowiła · początkowo
gaz neutronowy skondensowany w małej objętości, któr:v
w pewnym momencie zaczął się rozszerzać. Z rozpadu neutronów tworzyły się protony, przez kolejne przyłąc·zanie neutronów i wyrzucanie elektronów powstawały kolejno dalsze pierwiastki. Cały proces uformowania się obecnego rozkładu pierwiastków dokonał się w ciągu pierwszych k1lkudziesiqciu minut rozszerzania się wszechświata, w warunkach zmiennych,
gdy temperatura przechodziła średnio przez wartości około 10 1 ~
stopni, a gęstość materii spadła do wartości rz~u 10· 8 g/cm:1•
Na podstawie tej teorii autorzy jej otrzymują rozkład pierwiastków na ogół zgodny z obserwowanym rozkładem, zastrzeżenia budzą leżące u podstaw tej teorii hipotezy rozszerzania
się wszechświata i istnienia gazu I}(?Utronowf'go w początko
wej fazie.
III. Teorie gwiazdowe.
Te, nazwą obejmujemy teorie, które szukają możliwości
powstawania i przemian pierwiastków w realnie istniejących
obiektach - w gwiazdach. "'~Nspólnym założeniem tych teorii
jest: na początku był wodór. Z chmur wodorowych drogą kondensacji powstają gwiazdy, w ich wnętrzach z protonów tworzą
się dalsze pierwiastki. Chodzi o zbadanie, czy w toku ewolucji
wszystkich lub niektórych gwiazd zachodzą warunki sprzyjające formowaniu się wszystkich pierwiastków. We wnętrzu
Słońca i większości gwiazd ciągu głównego temperatura osiąga
warto§ci od 10 do 30 milionów stopni; w tych warunkach możliwf~ są reakcje' pomiędzy najlżejszymi jądrami, głównie przemiana wodoru w hel, nie są to jednak temperatury wystarczająco wysokie do budowy dalszych pierwiastków. Zachodz1
pytanie, czy istnieją gwiazdy posiadające w swych wnętrzach
wyższe temperatury?
· Astrofizyk angielski H o y l e zwrócił się ku gwiazdom
Nowym i Supernowym. Przypuszcza on, że powstają one
z gwiazd o bardzo szybkim obr2cie dokoła osi. W miarę kurczenia się pod wpływem grawitacji 1 szybkość obrotu - zgodnie
z prawami. mechaniki - zwiększa się i może osiągnąć taką
wartość, że siła odśrodkowa przewyższy. grawitację, wówczas
gwiazda · odrzuca w przestrzeń swoje warstwy zewnętrzne.
Proces ten może powtórzyć się kilkakrotnie. Pomiędzy kolejnymi eksplozjami temperatura gwiazdy na skutek kurczenia
się wzrasta, przekraczając wartości 10 1\ a nawet lOg stopni.
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W tych oliTesach powstają w warunkach bliskich równowagi
statystycznej pierwiastki w ilościach odpowiadających różnym
kolejnym wartościom temperatury i ciśnienia. Pierwiastki te
w momentach eksplozji zostają rozprowadzone w materii mię
dzygwiazdowej, by służyć następnie jako materiał do budowy
innych gwiazd.
Inne możliwe drogi powstania ciężkich pierwiastków uka. zują nowsze prace astrofizyczne o gwiazdach-olbrzymach.
Gwiazdy te po przetworzeniu w swych jądrach wodoru w hel
mogą na skutek kurczenia się osiągać temperatury rzędu 108
stopni. W tych temperaturach, jak zauważył S a l p e t er mogą
powstawać przez kolejne połączenia jąder helu (\!He) jądra
takich pierwiastków jak 12 6 C, 10 ~0 i 20 10 Ne (pierwiastki ,.helowe"). Jeżeli do tych pierwiastków dotrze świeży zapas wodoru 3), powstamJ w emperaturach rz~u 10 7-lQb stopni przez
przyłączanie protonów pierwiastki pośrednie pornit;dzy pierwiastkami "helowymi". W szczególności pGwstaną w określo
nych ilościach pierwiastki nietrwałe ta,;C, 17 ~0, 111 wNe; na~które
zwrócił uwagę C a m er o n jako na możlivJP źródła neutronów. Mianowid e, pewien procent tych atomów ma· · szan~;e na
przyłączenie jądra helu przed rozpadem; zachodzą wówczas
n· stt.PUJl.JCe 1 eakcje produkujące neutrony 10 n :
t3C + 4 He->- 160
łl

2

8

+o n .' + 4He _, 2oNe +t n .
1

110
8

2

10

"

'

2tNe+"4H<:-+24Mg-)·
10
2
12
otn·

Wszy:stkie te reakcje są egzoergiczne, tzn. dostarczają energię .
.Jak już mówiliśmy, neutrony są łatwo wchłaniane przez jądra
pierwiastków. Przez kolejne· przyłączanie neutronów i wyrzucanie elektronów, mogą z pierwiastków lekkich ·powstawać
kolejno wszystkie dalsze pierwiastki. Istnieje v.rięc następu
jąca koncepcja powstania pierwiastków: z wodoru drogą kondensacji powstaje gwiazda-olbrzym, w której wn~trzu wodór
pr...:etwarza się na hel, po czym następuje dalsza kondensacja,
"''zrost temperatury do 108 stopni i przetwarzanie się helu
w piPrwiastki "helowe" (l:!uC itd.). Nast<;puje eksplozja tej
gwiazdy, pomieszanie się jej materii z wodorem międzygwiaz
dowym, z którego znowu drogą kondensacji powstaje drugie pokolepie gwiazd wyposażonych w wodór, hel i pierwiastki "he3)

Dopływ

rowego

wodoru

może nastąpić bądź

przez mieszanie

się

bezwodo-

jądra gwiazdy z otaczającymi je warstwami obfitvmi w wodór,
bądź też drogą eksplozji gwiazdy helowej, pomieszanie jej materii ?. wodorem międzygwiazdowym i powstanie nowego pokolenia gwiazd
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lov.,.e". W tych gwiazdach z pierwiastków "helowych" przez
przyłączanie protonów powstają pierwiastki nietrwałe 136 C,
17HO, 21 Ne, które w połączeniach z jądrami helu dają neu10
trony służące następnie do budowy dalszych pierwiastków.
Przez rozpad gwiazd drugiej generacji materia międzygwiaz
dowa zostaje wreszcie wyposażona we wszystkie pierwiastki
i z niej powstają dopiero jako gwiazdy trzeciej generacji
gwiazdy takie jak Słońce, posiadające "uniwersalny" skład
chemiczny.
W tej koncepcji, jak i w teorii H o y l e' a, historia gwiazd
polega na kolejnym następstwie okresów kondensacji (kurczenia się) i produkcji energii w określonych reakcjach tennojądrowych. Jest to zgodne z teorią równowagi gwiazd. Kondensacja jest naturalnym wynikiem prawa ciążenia powszechnego i gwiazda w wyniku tego prawa musi się kurczyć. Nieuniknionym tego następstwem jest wzrost jej temperatury wewnętrznej. Z chwilą, gdy temperatura osiąga wartości odpowiednie do rozpoczęcia się określonych reakcyj termojądro
wych, proces kurczenia s.ię gwiazdy i wzrostu jej temperatury
zostaje zahamowany, gdyż energia produkowana w tych reakcjach "rozdyma" gwiazdę, przeciwdziałając grawitacyjnemu
kurczeniu się i gwiazda osiąga pewien stan równowagi, w którym przy stałej temperaturze i objętości energia jądrowa pokrywa ubytek energii przez promieniowanie. Po wyczerpaniu
paliwa do tych reakcyj termojądrowych gwiazda kurczy się
dalej i rozgrzewa, aż jej temperatura wewnętrzna osiągnie
wartości wystarczające do następnego cyklu reakcyj termojądrowych, wymagających wyższych temperatur niż reakcje
pierwszego cyklu. ly.[niej jasne w omawianej koncepcji są przyczyny eksplozji, którym mają ulegać gwiazdy-olbrzymy w pewnych fazach swego rozwoju. Inny zarzut, jaki tej koncepcji
można postawić, wypływa z faktu, że dotychczas nie stwierdzono istnienia, choćby resztkowego, gwiazd pierwszej i drugiej
ger.eracji, tzn. gwiazd pozbawionych ciężkich pierwiastków.
Teoria powstania i rozwoju pierwiastków powinna zdawać
sprawę nie tylko z ogólnego charakteru rozkładu pierwiastków, ale i z charakterystycznych szczegółów tego rozkładu.
Zadna z omówionych teorii nie tłumaczy w sposób zadowalający wszystkich szczegółowych cech obserwowanego rozkładu
obfitości pierwiastków, natomiast każda może przytoczyć na
swą korzyść niektóre z osobliwości tego rozkładu.
Tak na przykład uderzający niedobór pierwiastków: litu,
berylu i boru tłumaczy się !ich wybitną zdolnością do pochła
niania protonów w temperaturach nawet nieco niższych od
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temperatur wnętrz gwiazd. Nadmierna natomiast obfitość że
laza nie znalazła całkowicie zadowalającego w •tłumaczefiia
w żadnej z dotychczasowych teorii; stosunkowo najlepiej tłuma
czy ją teoria równowagi statystycznej pierwiastków. Charaktery~tycznym szczegółem obserwowanego rozkładu obfitości
pienviastków jest stosunek obfitości izotopów różnych pierwiastków. Izotopami danego pierwiastka nazywamy jądra posiadające jednak0wą liczbę protonów, różne natomiast liczby
ne:utronów; są to jak gdyby różne odmiany tego samego pierwiastka. Okazuje się, że wśród pierwiastków ciężkich obfitsze
są izotopy o większej liczbie neutronów, przeciwnie ma się
sprawa z pierwiastkami lekkimi. Zdaje się to wskazywać na
to, że pierwiastki ciężkie formowały się drogą przyłączania
nt•utronów, pierwiastki lekkie natomiast powstawały z protonów. Innym ciekawym szczegółem jest sprawa technetu, 1111 ~: 1 Tc,
pierwiastka nietrwałego o czasie rozpadu wynoszącym około
200 000 lat. Niedawno wykryto jego linie w widmach pewnej
grupy gwiazd-olbrzymów, w gwiazdach typu widmowc_go S.
Jeżeli wyst{:puje on w gwiazdach, znaczy to, że powstał w nich
niedawno, w okresie 10~-lOti lat, krótkim w porównaniu
z przeciętnym wiekiem gwiazd. Według "gwiazdowej" teoni
powstania pierwiastków technet powstawałby w procesie rozbudowy jąder przez przyłączanie neutronów w gwiazdach drugiej generacji.
Z przedstawionego krótko przeglądu zagadnienia powstania
i rozwoju pierwiastków we wszechświecie widzimy, Żt' w obecnej fazie zagadnienie to zawiera więcej pytań niż odpowiedzi;
są jednak szanse na to, że w miarę postępu spektroskopowych
badań składu chemicznego różnych ciał niebieskich z jednej
strony i rozwoju fizyki_ jądrowej - "· drugiej, dojdziemy
w niedalekiej przyszłości do lepszego zrozumienia tego podstawowego i natarczywego problemu.
KONRAD RUDNICKI -

Warszawa

CZY WSZECHŚWIAT JEST NIESKOŃCZONY?

W dawnych czasach zagadnienie nieskończoności wszechświata należało wyłącznie do dziedziny wiar •. Hindusi pod
wpływem teologii hinduistycznej, a później schola .. tyki buddyjskiej traktowali wszechświat jako nieskończony. Przeciwnie
Grecy. którzy nawet bogom przypisy..vali skończoność, uwa-

ża!; wszEchświat za skończony. Większo~ć wyznal1 chrześci-
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jańskich, opierając się o filozofię grecką, przyjmowała również
teorię w&'7.echświata skończonego.
_
Badanie wszechświata jako całości przeszło z zakresu wiary
w zakres ścisłej wiedzy stosunkowo niedawno, bo w początku
XIX wieku. Pierwszą pracą z tej dziedziny była rozprawa

O l b e r s a o paradoksie fotometrycznym, omówionym w poprzedni m numerze .. Uranii". 'vV końcu XIX wieku ukazała si~
podobnej treści praca S e e l i g e r a. Praca dotyczyła prawa
powszechnej grawitacji w zastosowaniu do nieskończonego
wszechświata. Opierając się na prawach N e w t o n a (teorii
względności jeszcze wówczas nie znano) Seeliger obliczył, że
jeśli materia we wszechświecie rozpościera się we wszystkich
kierunkach aż do nieskończoności, to choćby jej średnia gęstość
była jak najmniejsza aby tylko różna od zera - w każdym
kierunku musiałaby działać nieskończenie wielka siła ciążenia.
Rozpatrzmy w takim razie np. ruch Ziemi wokół Słońca.
Krąży ona wskutek przyciągania słonecznego. Ale Słońce przyci~ga Ziemię tylko ze skończoną siłą. Natomiast z rozważania
Seeligera wynika, że jednocześnie Ziemia jest przyciągana
pr7,ez odległe ciała niebieskie z siłą nieskończoną. Wobec takiej siły ciążenie Słol'l.ca poy.rinno nie mieć żadnego znaczenia
i ruch Ziemi musiałby być uwarunkowany wyłącznie przycią
ganiem wszechświata jako całości. Ale - idąc dalej - nieskończonemu przyciąganiu z każdego kierunku wszechświata
przeciwstawia się inne, również nieskończenie silne przycią
g<mie z kierunku przeciwnego. Dwie nieskończoności jakby
od"jmują się od siebie, a wiadomo, że różnica dwu nieskm1czoności bynajmniej nie jest zerem, lecz tym, co w matematyce
nazywamy nieoznaczonością. Scisłe obliczenia matematyczne
zastosow·ane do tego zagadnienia wskazują, że ruch Ziemi
w takich warunkach powinien się 0dbywać w sposób całkiem
dowolny tak, jakby prawa grawitacji w ogóle nie działały.
Widzimy więc, że tak lokalna napozór sprawa, jak ruch Ziemi
wokół Słońca, wiąże się dość bezpośrednio z zagadnieniem
struktury całego wszechświata. To samo rozumowanie stosuje
się oczywiście do wszelkich innych ciał niebieskich planet,
gwiazd, gromad gwiazdowych. We wszechświecie powinienby
więc panować całkowity chaos grawitacyjny. Fizyk formułuje
to ściślej w ten sposób, że jeśli nieskończony wszechświat wszę
dzie wypełniony jest materią ze średnią gęstością, choćby
najmniejszą, ale różną od zera, to pole grawitacyjnę wszechświata jest nieoznaczone. To stwierdzenie uzyskało ,nazwę paradoksu grawitacyjnego (paradoksu Seeligera).
Z chwilą powstania ogólnej teorii względności zwrócono
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na nowy aspekt sprawy. Według tej teorii materia po"krzywiznę" przestrzeni, w której się znajduje. Jeśli cały
wszechświat wypełniony jest materią ze średnią gęstością różną
od zera, to w każdym miejscu średnia krzyWJizna przestrzeni jest
też różna od zera. Cała trójwymiarowa przestrzeń zakrzywiona
w każdym miejscu musi w tym przypadku zamykać się, tworzyć wszechświat skończony, choć nie posiadający nigdzie granic. Wszechświat nieskończony może istnieć tylko wtedy, jeśli
śr€'dnia gęstość materii w nim jest równa zeru.
Ciekawe więc, że w stosunku do tego zagadnienia zarówno
mechanika klasyczna, newtonowska jak i relatywistyczna, einsteinowska prowadzi do tych samych wniosków. Możliwości
są dwie. Albo wszechświat jest nieskończony, ale średnia gę
stość materii jest w nim równa zeru, albo średnia gęstość materii jest różna od zera, ale wszechświat jest skończony.
Po powstaniu ogólnej teorii względności wielu naukowców
uznało paradoks grawitacyjny za rozwiązany w tym sensie, że
należy przyjąć koncepcję wszechświata skończonego, bo zało
żenie średniej zerowej gęstości materii jest całkiem niedorzeczne. Znaczyłoby to bowiem, że znajdujemy się w jakimś
uprzywilejowanym miejscu wszechświata, gdzie znajduje się
materia. Pozostałe nieskończone przestrzenie zionęłyby pustką.
Dopuszczenie założenia, że zajmujemy jakieś uprzywilejowane
.sianowisko we wszechświecie, wydaje się dla współczesnego
astronoma czymś bardzo podejrzanym.
Jednakże byli i tacy, co myśleli inaczej. Między innymi
jc~zcze przed sformułowaniem ogólnej teorii względności,
w roku 1908 szwedzki astronom C h ar l i er wykazał, że paradoks grawitacyjny można wytłumaczyć przyjqciem średniej
gęstości materii równej ze1u i że to wcale nie jest równoznaczne
z przyjęciem, że zajmujemy uprzywilejowane miejsce we
woduje

wszechświecie.

Gwiazdy są ciałami o dużej gęstości materii rzędu gramów
n:J. cm3 , ale między gwiazd!łmi istnieją ogromne przestrzeniepraktycznie biorąc - puste. Jeśli to uwzględnimy, to średnia
gęstość materii wypadnie rzędu zaledwie kwadrylionowych 1)
C'.a. ści grama na cm3 . Ale to nie jest średnia gęstość materii
we wszechświecie. Gwiazdy nie wypełniają całego wszechświata
róvvnomiernie, lecz tworzą galaktyki o takiej właśnie średniej
gGstości. Między galaktykami mamy znów przestrzeń prakt:vcznie pustą. W takim razie średnia gęstość materii wypadnie
1)
Kwadrylion
m ilion milionów
z dwud/.icstoma czterem zerami.

milionów milionów,

jcdno < ć
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wprawdzie skończona, ale jeszcze mniejsza. Jeśli teraz przyjmiemy, że galaktyki grupują się w gromady galaktyk oddzielone pustą przestrzenią, gromady galaktyk w gromady gromad
znów oddzielone pustką, te z kolei w gromady gromad itd.
(ale pod istotnym warunkiem: i tak dalej aż do nieskończo
ności), to wtedy średnia gęstość będzie coraz to mniejsza
i mniejsza i wreszcie w niesko'ńczoności może się stać równa
zeru. Jeśli natomiast przyjmiemy, że jakiegoś choćby najwyż
szego rzędu gromady gromad... gromad już nie skupiają się
w większe gromady, to jednak gęstość materii pozostanie śred
nio różna od zera i paradoks graWltacyjny trwa w mocy. J.<""izyk powie, że wprawdzie w każdej gromadzie gromad średnia
gęstość materii jest większa od zera, jednak tworząc gromady
coraz wyższego rzędu w granicy możemy otrzymać gęsto~(·
zerową.

Taką strukturę wszechświata nazywamy budową hierarchiczną. Jest ona ciekawa z tego względu, że jej prąjęcie może
usunąć zarazem paradoks fotometryczny. Przy zerowej średniej
gęstości rozmieszczenia gwiazd i galaktyk we wszechświecie
całe niebo bynajmniej nie mu~i świecić tak jasno, jak Droga
Mleczna.
Znamy obecnie gromady galaktyk zwane supergalaktykami
(niektóre stowarzyszone ze sobą po kilka). Czy istnieją grom~1rly
gromad, nie wiemy. Nie znamy takiej gromady, ale możliwe,
że te twory istnieją. Niektórzy astronomowie są nawet tak
pewni istnienia gromad wyższych rzędów, że hipotetyczną gromadę gromad, do której sami należymy i która ma zawierać
w sobie całą zbadaną część wszechświata, nazwali Metaga-

laktyką.
Hipotezę vvszechświata

hierarchicznego

można

obecnie uwa-

żać za najprostpą. Należałoby ją chyba również uznać za najprawdopodobniejszą,

bo rozwiązuje jednocześnie oba paragrawitacyjny i fotometryczny. Jednakże istnicni
przesunięcia ku czerwieni prążków w widmach galaktyk każe
dziś szukać rozwiązania paradoksu fotometrycznego przez powiązanie go z tym zjawiskiem. Poza tym wszechświat hierarchiczny usuwa wprawdzie konieczność przyjęcia uprzywilejowania naszego położenia we wszechświecie, ale nie usuwa
pustki przestrzeni. Przyjęcie, że średnia gęstość materii we
wszechświecie jest równa zeru, a więc że wszechświat jest
właściwie całkiem pusty, jest dość nieprzyjemne ze względów
filozoficznych, bo ostatecznie współczesna fizyka każe traktować przestrzeń jako coś bezpośrednio i ściśle związanego z madoksy -

terią.

Maurycy Pius Rudzki (1862-1916)

.,

Zwierciadło 120-calowego teleskopu Obserwatorium Licka. Zwierciadło
jest zakrywane alumimową pokrywą złożoną z 12 seę;me ntów (na fotografii nieco rozchyloną) uruchamianą zdalnie

Główne ognisko 120-calowego teleskopu Obserwatorium Licka w odległości około 16 m od głównego zwierciadła. Pełna waga ażurowego tubusa teleskopu wraz ze zwierciadłem wynosi 40 t.

Ogólny widok Obserwatorium Licka na Mount Hamilton . Na pierwszym planie kopuła 120-calowego teleskopu
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Mamy więc dwie możliwości. Wszechświat skończony pełen
materii, lub nieskończony ... ale pusty. W &mutnych czasach panowania materializmu dogmatycznego kazano nam wierzyć we
wszechświat nieskończony, rzekomo jedynie- możliwy do przyjęcia przez filozofię. Filozoficzną trudność przyjęcia jego pustki
pomijano milczPniem. 'lrzeba przyznać. że obie możliwości są
filozoficznie trudne do przyjęcia. Ale to dobrze. Każde· nowe
odkrycie naukowe stawiające filozofię przed trudnymi problemami wzbogaca ją i rozwija.
Tymczasem nie wiemy, która z dwu możliwości stanowi
rzeczywistość, ale wiadomo, że problem może zostać zbadany
metodami §clsłymi. Dalsze badania rczmieszczenia galaktyk
w przestrzeni, dalsze poznanie praw rządzących materią pozwoli kolejno wykluczać różne schematy budowy wszechświata ~
jako na pewno nie prawdziwe, a tym samym coraz bardziej
będzie nas zbliżać do poznania obrazu prawdziwego. Miejm
nadzieję, że jeśli nie w ciągu najbliższych dziesiątek lat, t
w ciągu niedługich setek ten ważny problem kosmologi<:zny
zostanie wyjaśniony.

..f.NDRZE.J MARKS -

'WarSJ".awa

ODKRYCIE SATELITOW MARSA
Księżyce Marsa zostały odkryte w czasie wielkiej opozycj1
tej planety w 1877 r. przez znakomitego amerykańskiego astronoma Asaph H a l l a (1829-1907) z US Naval Observatory
w Waszyngtonie. Obserwatorium to posiadało wówczas jeden
z największych na świecie teleskopów o średnicy obiektywu
26 cali (teleskop ten jest nadal w użyciu w tym obserwatorium).
Obdarzony dociekliwym umysłem Hall stosunkowo wcześnie
wpadł na myśl znalezienia ewentualnych księżyców Mar:;a.
Przez dłuższy jednak czas nie przystąpił do realizacji tego ·
zamierzenia i dopiero niezwykle dogodna wielka opozycja
Marsa w 1877 r. skierowała jego uwagę w tym kierunku.
Przed Hallem tylko jeden astronom, Dr D' Ar re s t z Kopenhagi zajął się poważniej poszukiwaniami księżyców Marsa
w czasie wielkiej opozycji tej planety w 1862 r. Rozporządzał
on jednak tylko stosunkowo niedużym refraktorem, posiadającym obiektyw o lO-calowej zaledwie średnicy, toteż Hall
słusznie uwaiał. że ma o wiele większe szanse odkrycia księ-
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zyca czy k.<>iężyców Marsa (o ile by tak:ie istniały), niż jego
Jloprzednik.
Obserwacje swoje rozpoczął Hall w początku sierpnia, przeglądając najpierw dość odległe od tarczy planety słabe obiekty.
'Okazały się one jednak wszystkie słabo świecącymi gwiazdami
stałymi, toteż Hall zwrócił wówczas swoją uwagę na bezpośrednic otoczenie tarczy planety już wewnątrz otaczającej ją
·:.tureoli świetlnej i oto w dniu 11 sierpnia zauważył słaby obiekt
w bezpośredniej bliskości planety. Jednakże wkrótce po dokonaniu tego odkrycia mgła. która nadciągn~a z nad rzeki Potom:'lc.
uniemożliwiła mu dalszą obserwację. Przez następne kilka dni
nie było pogody i dopiero 15 sierpnia mógł Hall przystąpić do
bliższego zbadania zauważonego w dniu 11 sierpnia obiektu .
.Jednak obrazy tej nocy były bardzo niespokojne, toteż jego
usiłowania spełzły na razie na niczym (późniejsze obliczenia
·wykazały, iż obieKt ten, jak okazało się księżyc planety, w ogóle
f<'.i nocy ~ie mógł być zauważony) .
,Dopiero nazajutrz, 16 sierpnia, Hall zauważył znowu ten
intrygujący go od kill-u dni obiekt i przekonał się, iż porusza
się po niobie razem z planetą. Obserwacja w dniu 17 sierpnia
ugruntowała jeszcze to dostrzeżenie, a ponadto Hall odkrył
jeszcze drugi podobny obiekt w jeszcze mniejszej odległości od
Marsa niż poprzedni: Obserwacja w dniu 18 sierpnia ostatecznie wyjaśniła naturę tych ciał - były to księżyce Marsa. Odkryf'ie to zostało natychmiast opublikowane przez inspektora Naval
Oh. ervatory, admirała Johna Roger s a. Przez killm dni
pewne wątpliwości budził jeszcze wewnętrzny księżyc. Pojavial on się w ciągu tej samej nocy po przeciwnych stronach
planety i tak szybko zmieniał swoje położenie, że Hall sądził
początkowo, iż mo. do czynienia z dwoma lub nawet trzema
vewnętrznymi księżycami planety, ponieważ wydawało mu
s' r nieprawodopodobnc, aby księżyc jakiejś planetv mógł
\' krótszym czasie ją obiegać niż wynosi jej czas obrotu wokół
własnej osi. Jednak w dniach 20 i 21 sierpnia udało mu si<:
rozstrzygnąć i to zagadnienie. Okazało się, że Mars ma tylko·
jeden wewnętrzny księżyc. Satelita ten jest jedynym (do dziś
-dnia) znanym księżycem obiegającym macierzystą planetę
w krótszym czasie niż wynosi okres obrotu planety wokół. osi.
Po ogłoszeniu odkrycia Halla wielu obserwatorów pokusiło się
o zaobs rwowanie satelitów Marsa. Henry P r i t ck e t t z Glasgow (Missouri) wykonał doHadną serię ich obserwacji przy pomocy tylko 12!/z calowego refraktora Ciarka. Zewnętrzny Księ-
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:iyc był obserwowany i w Europie, jednak wewnętrznego przez
<'lłuższy czas nie udało się dostrzec poza granicami S~anów.
Odkrycie księżyców Marsa wywołało wielkie zainteresowanie i ożywioną reakcję prasy, która do odkrycia i odkrywcy
ustosunkowała się entuzjastycznie pisząc między innymi, "że
odkrycie to więcej niż wynagradza wyłożone na budqwę tele, kop u fundusze", co w kraju władzy dolara może b)lć uważane
za dowód wielkiego uznania. Do ooserwatori u m waszyngtoń
.;:kiego ściągały tłumy ciekawych.
Wewnętrzny księżyc Marsa obiega planetę tylko w oclieglości !-1300 km od jej środka (co daje tylko 6000 km odległości
o jej po:nierzchni) w czasie 7h39m (okres obrotu planety wynosi 24h37m23 8 ). Tak więc w ciągu jednej nocy księżyc ten
może być widziany we wschodniej i zachodniej
t'longacji
wzglQdem planety.
Zewnętrzny satelita ma okres obiegu :łOhlSm i jest odległy
od Marsa o 23500 km.
7
\\
Harvard College Ob.:ervatory prof. P i ck er i n g
2e swoimi asystentami S e ar 1 e i U p t o n wykonał serię pomiarów jasności tych :.atelitów. Na podstawie ich wyników
Pickt>ring podaje na ~rednicę wewnętrznego księżyca 7 mil,
~~ zewnętrznego 6 mil. Są to więc obiekty bardzo maleńkie .
•1 dnak dane Pickeringa należy uważać za bardzo niepewne
ze względu na to, że pomiary jasności satelitów Marsa są bardzo trudne, gdyż blask ich jest zaćmiewany przez jasną aurcolę
~\victlną otaczającą planetę a przy tym same księżyce nurzają .
ię \\" tej aureoli. Aby t~ trudność ominąć Wentwnrth Er e ck
z Anglii proponuje, aby porównać jasność satelitów Marsa
z jasnością gwiazd, znajdujących się w tej samej odległości
kątowej od tarczy planety co one, a następnie po odsunięciu
s1ę planety w inne miejsce nieba wyznaczyć jasnogć użytych
do porównania gwiazd. Nawet przy tym postępowaniu nie
otrzyma się jednak jeszcze dokładnego w.•niku na średnicę
s;1teli1ów Marsa, gdyż niewiadome pozostanie jeszcze ich albedo.
Warto w:.-pomnieć, że zewnętrzny księżyc dał się zauważyć
prz ' pomocy 9,6 calowego refraktora (E a s t m a n 21. VIII
1 28. VIII 1877), a w Anglii nawet przy pomocy 7 calowego
1·efraktora Ciarka (przez W. Er e ck a).
Na zakończenie należy jeszcze przypomnieć imiona tych
maleńkich satelitów. Ponieważ mitologicznemu bogowi wojny
Marsowi towarzyszyły Strach i Trwoga. więc na wniosek
p. M a d o n z Eton zewnętt zny księżyc Hall nazwał Deimos,
n wewnętrzny Ph0bos.
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Mars w 1956 roku
Ogłoszono już wst~pne wyniki badań Marsa wykonywan ~:h pod (.; ::a~
opozycji 1956 r. w ob;,erwato~iach amerykańskich. Opró~ obserwa<.:ji
wizualnych i fotograficznych prowadzono też badania spektroskopowe,
!otom~tryczńe, lwlorymctryczne i radioastronomiczne. Ogólnic biorą..: ..
mimo znacznego zbliżeni::\ :vrarsa do Ziemi, ubiegła t•!J:>l.y<.:ja nic była
:t.byt korzystna do obserw1cji Prz'"'z wiele tygodni w atmosferze Mar~a
szalały pot~żne burze 1--iaskowo - pyłowe, toteż zapylenie uh-zymujące ~it;
przez cały okres zbliżenia de Ziemi uniemożliwiało badanie drobnych
~::zczegółów powicrzchm. Osi<!gni<;lc wyniki :!' ą dużo skromniejsze ni;r_
to pr.t.ewidywano.

Na uwagt; zasługują ciekawe wyniki b<.~da1i spektroskopowych. AmeTowarzystwo Geog.raficzne wrganizowalo pod kil'n.mkiem
C. C. K i e s s a specjalną ekspedyCJt; 11a Hawaje. Fotognarowano tam
widmo Marsa ze szcL.ytu WlJlkanu Matma Loa (4168 m wysokości), korzystając z tego, że maskujący wpływ tellurczn~· t:h pasm pary wodnej
był na tak dużeJ wysokośn b&rdzo mewiclki. Wynik badań był negatywny. nic znałeztono w wirimie 1\Iarsa ani śladów pary wodnej.
Bio1ąc pod uwagq czułość użytej aparatury, C. C. Kicss ocenił górn4
granicę zawartości pary wodnf'j w atmosfelZc Ma,sa. Gdyby ~l·roplić
wszystką parę wodną zawartą w tt~J atmo~rerze, to pokryłaby ona po-·
wierzchni<; planety warstwą o g1ubośd n.1jwyżej O.Otl mm. Zawartość
,wody jt>st oczyWJścic na Marsie dużo wiqk-;;:a, gdyż pi"zeważajqca jej:
część jest w każdym momencie zmagazynowana w czapkach polarnych.
Nie wykryto również w widmie Marsa żadnych śladów tlenu i atomowego a?.{)tu.
rykaitsk: ~e

Badania s;.ektro,;kopowe były pr:tcprowadzane również w obserwatorium Mt Wilson. R. S. Richard!. o n, który przeglądał spektrogramy Marsa uzyskane przy pomocy wielkiego spektrografu twierdzi ~
że ńie widzl-ał ani. śladu pasma dwutlenku w~;gla (7820 A), które wyst<3>uje wy1 ażnie w widm1e Wenus. Je::\hby dwutlenek węgla wystę 
pował na Marsic tak obficie, jak to wynikało z badań G. Ku i p e r a
(patrJ.: "Urania" (1957), nr 6, !-'tr. 175), pa.mo to po~inno być dość wyraźne. Ostat~zne wnio ki będzie mowa jednak wyciągn<>ć dopiero
wówczas, gdy spektrogramy zostan~l poddane dokładnym pomiarom. ·
Podobnie jak w roku 195-1, pod<.::t.a.s ostatniej opozycJi prowadzono
systematyczne patrolowe badama fotograficz.n~ ("Slui.ba
}'1arsa"). Zdjęcia te były wykonywane w kilkunastu obserwatori'lch lOZr.~:uconych po cdej kull ziemskiej, co zapewniało citjgłość badań przez
całą dobt;. Olbrzymi nwtt!riat nic je~t Jeszcze opracowany i na wyniki
równie-ż
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1rzc\.J .. bGd7.lC dość długo poczekać. Dość powiedzieć, że w jednym tyiko
obserwatoriwn Lamont-Hus~c~· (Pld. Afryka) E. C. S l i p h er wykonał
38.000 fotografii.
G. Kuipor obserwował Marsa wizualnie przez wielki 250-centymcirowy reflektor obserwatonum McDonalda. Specjalnie dokładnie po.c;:lukiwał on "kanałów", aby stwicrdz:ć, czy rzeczywiście mają one geometryczne kształty. Wyniki były łatv,·e do przewidzenia: mimo iż Kuiper
wid:dał swreg bardzo drobnych i subtelnych szczegółów, nigdy nie
dostrzegł ani śladu geometryczneJ siatki .•Test to jeszcze jeden pr:reko11) wujący argument świadczący o t~·m, że formy geometryczne spostrz.e.g.ane na Marsie przez nicktórych oh~erwatorów są złudzeniem optycznym. Kuiper txxmiał również barwG ,.mórz·' Mars'l posługując się specjalną tablicą porównawczą. Tw1erdzi on, ż~ "morza" są prawie zupełnie
·zare, z lekkim tylko odcieniem zielonkawym. Brak wyraźnego zielonego
>Odcienia .,mórz'· był prawdopodobnie spoworlowany znacznym zapyle)liPm atmosfery.
A. W.
Odkrycia dokonane za pomocą 48-calowej kamery Schmidta
w Obserwatorium na Mt. Palomar.
Najmniejszymi i najsłabszymi ze znanych galaktyk są karłowate
eliptyczne w Rzeżl:1iarzu (Sculptor) i Piecu Chemicznym (Fornax)
<>dkryte przez S h a p l c y a w roku 1938. Należą one do grupy lokalnej;
i;rednice ich są rzędu 1000 ps.
Obecnie na Mt. Palomar znaleziono 4 galaktyki tego samego typu.
Nazwano je ,.Układami Rzeźbiarza". Podobnie jak we wszystkich mgławi
cach eliptycznych najjaśniejsze gwiazdy w nowoodkrytych układach są
czerwonymi olbrzymami populacji II.·
Odkryto również na Mt. Palomar 13 obiektów dotąd nieznanych,
które zostały tymczasowo zaliczone do gromad kulistych. Obiekty te są
bardzo słabe i znajdują się prawdopodobnie w olbrzymich odległościach
.(ld Słońca. Przypuszczalnie należą do przestrzeni międzygalaktycznej.
Za pomocą tejże samej kamery Schmidta A. G. W i l s o n i G. O.
A b e 11 odkryli 73 nieznane dotąd mgławice planetarne. Wszystkie
nowo odkryte mgławice są obiektami o bardzo małej jasności powiem~hniowej. Do t<>go rodzaju odkryć 48-calowa kamera Schmidta, znajdui<Jca się na Mt. Palomar, okazała się szczególnie odpowiednia.
M. K.
(Według J. B. A. A. vol. 66, 80, 1956).
układy

Odsłonięcle

w

Plońaku

tablicy parnil\tkowej ku czci J. W.

Jędnejewieza

Dnia 2 lipca 1957 r. zo..<;tała odsłonięta w Płońsku, przy ul. Ciechanowskiej 22 tablica pam1ąt'kowa ku czci najwięk8z.ego polskiego astronoma-amatOra, Jana Walerego Jędrzej e w i c z a (1835-1887). W ten
.sposób inicjatywa Polski<:go Towarzystwa Miłośników AstronomU pod-
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jęta w r. 1955 z okazji 120-lc~:w urodzin astronoma <loezekala ::;i., epilogu. Wspomniana rocznica przypudla 14. IV. 1955. Dnia 25. IV. 1957 r.
podpisany wygłosił odczyt o Jc;drz~jewiczu w Domu Kultury w Płońsku.
nawiązując przy tej sposobności kon1akt z przedstawicielami miejscowej Rady ~arodowej. W dmu roczmcy miała mieJSCe na Walnym Zebraniu Koła Warszawskiego PTMA p!·cl!'kcja podp1san(•gu o d.dałal
nołici naukowej .Jędrzejew!cza o1az rÓ\\noczcśnie odczyt na ten iemal
w Polskim Radiu w Warszawie. Poza tym ogłosił podpisany artykuły
o Jędrzejewiczu w "Uranii" (1955, m· 4) 1 .,Problemach" (1955 lU' ilJ .
Elewacja domu przy ul. Ctechanowskiej 22 została Odnowiona.
W ogrodzie tego domu wznosiły SIQ kiedyś pawilony obserwacyjne .
W r. 1898 obserwatoriUm JędrzcjewiCza prLenicsiono do Warszawy (Molrotowska ti). W r. 1944 budynek - mimo że wyszedł calo z Pow!'tttnia - został przez władze urbanistyc1..11e Warszawy 1ozebrany.
Uroczystość w Płońslm odbyła się bez udzialu astronomów. Tr~: · (•
napisu na tablicy pamiątkowej nic jest nam znana.
Jcr11 Gutlolllski

Parametry fotomchycznc komety Arcmla-Rolaml,,
Jasności

widome komet oblicza si<; ze wzoru:
m ""' ll11 ł 5 log t.\ -t n log T
gdzie !l oraz T oznaczajeJ odległości komety odpowiednio w Zi~m ·
i Słoilca, H 0 jej jasno~ć absolutną <!l = r - l. jcdn. astron.), wreszcie
n - charakteryzuje ilość światła własnego (nie odbitego słonel.'Z!lego)
komety. Obie fonouły użyte p1 zy przewidywaniu jamorei komety
Aranda-Rolanda:
m,
5m,1 + 5 log A+ 10 Jog r
~~~~ - 3m,o -t 5 log A + 15 log r
(.,Urania", 1957, :str. 116) zawiodły. Najlepiej odpowiada n-e<:zywi ·tośc 1
wzór:
m;~= (6m,o .l. 0,18) + 5 log A+ (3,2 ± 0,78) log T
wyprowadzony prz~z astronoma japońskieg!4o I. H a s e g a._ a na podstawie obserwacji całkowitej jasności głowy komety dokon:mych w okre.ie czasu: 1957. IV. 29.-VI. 4. Tak wic.,'C nie tylko jasność absolutn-l
lwmcty, lecz i ilość jej włu~nego światłu oka7ały si , w :rzeczywi tośd
mniejsze, niż początkowo przypuszczano.
J. G.
No'h'Y krater meteorytowy w Kanadzie?
C. S. B e a l s, G. M. F er g u s o n i A. L a n d a u :Podają wiadvże w pobliżu miejscowości Holleford (Kanada, Ontario, szer.
płn. 441 47', dług, zach. 76°38') odkryto okrągły krater o średnicy prawie
dwóch kilometrów i głębokości 30 metrów. Krater przedstawia sob~
formę dość ś~eżą. Dno krateru jest błotniste, porośni~te roślinnością
mość,
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Wewnętrzne

pochylenie stoków krateru jest bardziej stJ.'Ome od zewco jest charakterystyczne dla kraterów powstałych wskutek
eksplozji. .Jeśli dalsze badania udowodnią jego pochodzenie kosmiczne.
będzie on należał do największych kraterów meteorytowych 11la: Zie-.nL
B. S.
(Wg "Sky and TelescolX>", 1956, nr 7, 15)

nętrznych,

Nowa hipoteza odnośnie "mórz" Mal'ha
Znany astl'Onom amcryka1'lski G. Ku i per wysunął niedawno hipotezę, według której powierzchnia Marsa
jest zasadniczo podobna
do powierzchni naszego Księżyca. Cicmn~ "morza" są według Kuipera
obszarami pokrytymi lawą wulkaniczną. Obserwowane albedo "mórz"
nie przeczy takiemu założeniu. Sezonowe zmiany intensywności .,mórz ..
mo7.naby wytłumaczyć częściowym zasypywarnem i odsłanianiem powierzchni lawy przez piaski pustynne ni('sione wiatrami. Kuipcr zwraca
U'\Magę, że piasek i pył nie może się utrzymać na gładkiej, wypolerowanej powierzchni lawy, lecz jest stamtąą zwiewany przez wiatr do.
szczelin i zagłębleń (subtelna struktura "mórz"). Powierzchnia l<IW)
opiera się zatem zasypywaniu prze>z p1asek i ma , zdolność rt>generacji··,
którą obserwujemy u "mórz" (patrz ,.Ur:.rua", nr 8 (1956)). Kuiper pizyznaje, że naj!;łab:.zą stronc1 jego l11pctez.· jest tłumaczenie zmian s, zo raowych; dlatego t cż dopuszcza 1stnwn;e na powierz.chni ,.món" r;.ad
kiej roślinności.
(.. Ao:;trophysical Journal", 1957, nr 2)
A. w.
Karneta Rijvesa. 1957b nie istnieje

W "Uranii'' XXVIII, 173 znala7Jem w.adomość o odkryciu noweJ
komety przez R i j v c s a. Według cyrkwarzy Mit,'<izynarodowoj Un11
Astron. wydawanych w Kopenhadze, odkrycie to nie zost.alo potwicrdzon<!. Nale:i:y je uwa:i:uć 7,a pomyłkę obserwatora.
J. G

PORADNJK o'BSERW A TORA
Fotometria pl nctoid
Planetoidy ~ą to maleńkie planetki Najwięks.t.e z nich mają śrcdm~.: ...~
zaledwie kilkuset kilometrów, a średnice ogromnej ich wi~kszości zawierają. się w granicach od kilkuset metrów do kilku kilometrów. Więk
sza część planetoid oblega Słońce po orbitach zawartych między orbitami Marsa i Jowisza. Zdarzają siE: jednak planetoidy poru~zające sil:
po bardzo wydjużonych eliptycznych orbitach, bardzo nieraz. nawet
zbliżające się do Ziemi (np. Hermes).
Jasność większości planetoid, ze wzglE:du na ich wielką odlesłośl'
od Ziemi i niewielkie rozmiary, jest bardzo mała, jednak kilkadziesiąt_
większych świeci na tyle s1lnie, iż mogą być dostrzeżone nawet pn~
lornetki. Przy badaniach prowadzonych nad planetoid:uni okazało się
iż większość ich .zmienia swą jasno~<\ Wywołam! to j<.~t dwiema przy-czynami:

>12
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l) Plane!.oidy w swym ruchu obiegowym zmieniają ciągle swą odJeZ[emt, a taki.e swe położenie względem nich, co oc::xyzmiany jasności. Zmiany te są długookresowe i maj

glość od Słońca i
wiście wywołuje
dużą amplitudG;

2) Planetoidy obracaJą • i<;; wokół własnej os1, a ponieważ mają wobe..:
nicwielkich rozmlarów na ogół nieregularne, meraz w znacznym stopniu,
kształty, wywołuje to ?.miany jasności. Zmiany te są krótkookresowe
1 majc1 na ogół niewielką (a przy tym "lmienną!) amplitud<:. U nieliczr.~·ch zaledwie planeto!d amplituda tych zmian wynosi kilka dziesiątych
w1elkości gwiazdo,vej.
·
Badanic tych zmia·1 jamości zarówno wywołanych pierwszą jak
i drugą przyczyną jest bardzo cenne. O ważności tych pomiarów świad
czyć może to, w w ostatnich latach wstały zainicjowane systematyczne
badana fotoelektryczne w tym kierunku. Także działalność amatorów
na tym polu byłaby bardzo cenna. Jasność planetoid wy;macza się dokładnie tymi samymi sposobami jakich używa si<: przy wyznaczaniu
jasności gwiazd zmiennych. Trudność stanowi to, że planetoida ciągle
zmienia swe położenie na niebie, a co zatym idzie należy ciągle zmieniać
gwiazdy porównama, przy czym nie b<:<}ziemy zwykle znali ich jasności
w wielkościach gwiaz.dowych. Zmusza to do tworzenia własnej skali
iasności gwiazd porównawczych (tzw. skala stopniowa) i systematycznego
dokonywanh co pcwlen czas porównań jasności•między poszczególnymi
.gwiazdami porównawczymi.
O ile chodzi o długookresowe zmiany jasności planetoid, to na uwag<:
:~.c;sluguj<l wszystkie planetoidy i zakres programu obserwacyjnego zakźy tylko od wielkości użyt<'go instrumentu. Dla badania zmian dłu
gookresowych należy wykonywać długotrwałą serię porównań jasności
planetoidy, wykonując w przeciągu przynajmniej kilku miesięcy, a lepiej lat. sy.~tematyczne wyznaczenia jej jasności w ilości 1-2 w ciągu
poszczególnego wieczoru obsc1 wacyjnego.
O ile chodzi o zmiany krótkookresowe, to niestety wobec małej sto. ~unkowo dokładności wizualnych metod fotometrycznych należy się ograniczyć do planetoid o dużej amplitudzie krótkookresowych zmian blasku.
Można tu wymienić dla przykładu planetoidy Eros, Eunomia (ampli1.uda zmian blasku om.49), Letycja (Qtn.43), Nizza (Qm.41), Fetyda (Qtn.32).
Dla wyznaczenia krótkookresowych :t.mian blasku planetoidy należy
w ciągu wieczora obFerwacyjnego (lub lepiej nocy obserwacyjnej) wykonać kilka porównań jej ja1<ności w odstępach czasu mniej więcej godzinnych.
Pomiary takie należy kontynuować w ciągu kilku tygodni, lub nawet
miesiqcy. Oczywiście można połączyć wyznaczenie krótkookresowych
7mian. blasku jakiejś planetoidy ze zbadaniem jej długookresowych fluk1uacji jasności (takie postqpowanie jest najcenniejszc).
W ,,Uranii" są podawane efemerydy (pozycje) jaśniejszych planetoid. Według tych efemE-ryd można nanieść w atlasie nieba położenia
planetoidy w kolejnych dniach i następnie odnaleźć ją na niebie. Najlepiej użyć do tego celu atlasu: "Atlas-Coeli" Becvara, lub .,Webbs Atlas
of the Stars", czy "Stern Atlas" Graffa. Nadają się one dobrze do tego
<:elu, gdyż zawierają słabo gwiazdy. W ostateczności można nawet użyć
<:~tlasów: ,.Himmels Atlas'" Schuriga-Gotza, lub .,Atlas Nieba Gwiaź
·dzistego" Dobrzyckiego. Nadają się one jednak mniej do tego celu, gdyi.
brak w nich słabych gwiazd, co poz.wala n.a przybliżone tylko umiej·~cowienie planetoidy na sklepieniu niebiesldm i zmusza do żmudnej
jej identyfikacji na podstawie obserwacji jej własnego ruchu. W pobliżu
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aktualnej pozycji planetoidy należy wybrać kilka (minimum dwie -jaśniejszą i ciemniejszą od niej) gwiazd porównawczych.
Przy posługiwaniu się atlasami należy pamiętać, iż różne atlasy podają współrzędne w 1óżnych epokach czas.u i w związku z tym każdo
razowo trzeba przeliczać współrzędne planetoidy z epoki katalogowe}
(podanej w "Uranii") na współrzę:be odpuwiadające eooce Dtlasu i dopiero według tych ostatnich nanosić jej pozycję w atlasie.
Jak już wspominałem, wyznaczenie jasności planetoldy wykonujo=
•iq dokładnie według tych s<Jmych zasad jak gwiazd zmiennych i taki
•am jest schemat dziennika obserwacyjnego i odnotowywanych w nim,
danych jak dziennika do obserwacJi gwiazd zmiennych.
A. Marks

Gwiazdy zmienne
Zamieszczamy pomzeJ m&pkę okolicy dwóch gwiazd zmiennych
z gwiazdozbiom Pegaza: EE Peg i AG Peg. Gwiazda EE Peg jest stooiWlkowo mało znaną zmienną zaćmieniowa o amplitudzie 6f!19-7'!'!i ukresie zmiJan blasku P = 2d.62675. AG Peg jest natomiast zmienna.
:.: typu Nowo-podobnych, tzn. wykazuje nagłe zmiany jasności podobn.:-

•
•
•

o ..

..

AGPcz.g'

•

..

PEGASUS •
•
m

o - 6.77
b - ?.04

c - 7.40

d

7.47

f -

7.84

e - 7.78

di ......,....b
.
.

.. ·.
... -e .. EEPcz.g
·r
o
.

c.:·

._....a

Rys. 1. Mapka okolicy gwiazd zmiennych AG Peg i EE Peg.
do wybuchów gwiazd Nowych. Zakres zmian blasku wynosi p.rawie dwie-

wielkości gwiazdowe (6f!14-8'!'2), zwykle jednak gwiazda przez

okres czasu zachowuje

stałą jasność,

długi

a potem nagle "wybucha". .

l
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Efemerydy gwiazd zaćmicniowych na październik:
WW Aur {D-- 6.h4) : X, 2d23h15m, 8dOh30m, 13dlh45m, 16d;Wh 15m {w!)
!8d3hOOm, 21d2lh45m (wt), 23d4hOOm, 26d23hOOm (wt)
AR Aur {D
7h): X; 20d19hOOm, 24d22hl5m, 29dlh30m,
TIZ Cas {D
4h.8): X, ldthOOm, 5d20hOOm, 7dOh30m, lldl9hl3m, 12d24hOOm,
17dJ8h45m, 18d23h15m, 23dl8hOOm, 24d22n45m, 29dl7h3Qm, 30d22hl5111;
TIR Lyn (D - lQh) : X, 5d22h45m, 15d21h30m, 25d,2Uh,l5m;
(l Lyr: X, 10d2hOOm, 23dOh15m;
AW Peg {D
191>7) : X, 2d21hl5m, 13d12hOOm, 24d3hOOm;
EE Peg (D
7h5) : X, 2dl9hOOm, 8dlhOOm, 10d16hOOm, 15d22hOOm.
21d4hOOm, 23d19hl5m, 29dlhl5m, 31d16h15m
, Per (D 0~>8) : X, ld22hOOm, 4d19hOOm, 16d6hl5m, 19d3hl5"', 21d24hOOm.
24d20h45m, 27rt 17h30m.
Andrzej Wróblewski

Meteory
W

paźd~:ierniku promieniują

Nazwa roju

meteory z

CwspÓirz-ędne

l

rekt.

l

radiant.::_
deki.

----------------~----------,

.1

Orionidy

17h42m
2 08
3 00
5 36
6 00

Eta Tau

344

Gamma Dra
Eta Ari
Lambda Cct

.'
l

Zcta Tau

-~

następujących

radiantów·:

l Okres aktywności
-------------10 X
11-27
13-24
14-21
14-26
15 -20

t 24
H
t 24

X
X
X
X
X

Andrzej Pacholczyk.

OBSERWACJE
Obserwacje zorzy polarnej

)

W dniu 30 czerwca o godzinie 23.05 (czasu środkowo-europejskiego)
:tauważyłcm trzy ja~nc słupy światła w gwiazdozbwrze Perseusza, się
gające do wysokości 20'' nad horyzontem.
Po kilku minutach słupy
białego światła zajęły c<:łe północne niebo. Poziomo zorza zajmowała
niebo od Kasjopei do Wielkiej Nedźwicdzic~y, ok. 90 stopni. Słupv dochodziły do wysokości 40 stopni nad horyzontem. Słupy światła drgały
i przesuwały się raz w prawo, raz w lewo. O godzinie 23.20 w Woźnicy
nisko nad horyzontem pojawiła się zielona, owalna plama rozległa na
15 stopni , Znikła po pięciu minutach. Słupy, przygasając co kilka minut
1rwały do godzmy 23.30, a do 23.45 dostrzec można było rozproszone
białe światło.

Obserwacj,

dokonywałem

z

północn::>-zachodniego przedmieścia Łodzi.

Kieńć

Zugmunt (Łódź)

GRANIA

Obserwacje całkowitego 7at:mienia Księżyu w dniu 13. V. 1957 r.
1) Obserwo\' al Kicit(· Zygmunt przy współpracy kol. A. Sypniewskl!~go. Obserwowano rcflektflrem 150 mm. pow. 80 X.

W zestawieniu podajq momC'nty przeJ~Cia krawc:;dzi clenia przez
poszczególnych kraterów. Momenty podano w czasie uniwersalnym.
Z powodu znac7.nego zachmurzenia udało sic:; zanotować tylko tr7.y
momenty zakrywania kraterów. a mianowicte:
Wejście Ksiqżyca w cień:
Wyjście Ksic:;życa z c:cnia:
l;id21h40mo4s - krater ProcJus
13d23h2tm23'- krat8r Hclicun
43 56
Picartl
2:3 4~
Keplcr
46 57 Firm:<:u'27 09
Pythea.,
31 Ol
Copernicus
3·1 05
Gamhart
37 07
G,irtncr
40 50
Bi.irh
48 58
Tycho
środki

Zygrmmt

Sekcja

Kie,1ić

obs~rwacyjna
Koło- Lódż

PTMA

2) Zachmurzenie w pit·t·w,z 1 cz<;śct zaćmienia uniemożliwiło pi'Owa<l;cnie obserwa::,it, f.utcz doknn<~ne ob~erwacje dol.) czą Jedynie zejścia
<'i<•nia 7. poszczególnych obiekt(.)\V
l.·lri2Jh40m Bonpland, l'arry, Guct.cke 23 52 Tycho.
2:{ 47
Manilius.
21 Ol Górzyste okol. Censorina.
2:~ 48
Posidonius.
24 11 Langrenus.
2;3 ·ll.l
Plinius.
21 13 Pctavius .
Momenty spostrzt>żet't J;Odanc s:1 w czas1•~ uniwt>rsalnym z dokładnością
do jednej minuty. Obsct \VO\Ihlllo lunetk<! o ~rcdnicy 35 mm i po\'nęk zeni u 15 "< .

Alldrzej Biskupski
Koło

PTMA -

Lódż

3) Obserwaton:y: Ks. R. Wiśniewski, K. Racpke. Z. Kołodziński, człon

kowie PTMA, St. Graś. Cz. Hybakowski i z. Pctraóski. Miejsce obserwacji; Felplin (q> - 53":'16', ł.
18''42'10"). Przyrządy: luneta (/)
100 mm,
f
130 cm, 48X i 72X...
,
W.vniki obserwacji: W pó/.nych godzinach wieczornych wzrastai<!c.l
mgła w znacznym stopmu utrudniała ob1'2rwacjc. Momenty podano
w C7.asie uniwet·saln~·m:
13c120h45m pierwszy kvnl.lkt
23 10
trzeci kontakt
21 02
7akryc:e Kopernika
23 49
odkrycie Tvcho
21 52
drugi kontakt
24 17
czwarty kontakt
K. Raepke

Felplin

PRZEGL•\D WYDAWNICTW
W. I w a n o w s k n. -- Radioa~tronumiu.- (PWN- Warszawa 19.17str. 160, cena 16 zł) .
,.Szybko, wprost gwaltowme wzrasta nasze poznanic wszechśw1aia
przez radioastronomię· ~twierdza w swojeJ ksiazce .. Radioa;,,r•)nnmia" W. I w a n 0 w ska. Trud•:e wiqc było zadanie outorki, po!eq:a-
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jące na tym, ażeby spośród powodzi faktów przynoszonych niemal codziennie przez radioastronomię, \vybrać te najważniejsze i podać je
w sposób przystępny czytelnikowi. Sprawa jest tym trudniejsza, że
radioastronomia leży na pograniczu astronomii, .fizyki i radiotechniki,
a więc nauk, bez podstaw których zrozumienie nic tylko wyników ba~
dań radioastronomicznych, ale nawet zrozumienic znaczenia tej nowej
gałęzi nauki byłoby utrudnione. Tq ostatnią trudność autorka pokonała,
rozgraniczając wyraźnie część książki, poświęconą radioastronomii, od
części wstępnej, wprowadzającej czytelnika w zagadnienic promieniowania w ogóle, oraz oddzielając w poszczególnych rozdziałach ogólne dane
<~stronomiczne od wyników badań radioastronomicznych. Dziqki zachowaniu właściwej proporcji dodatkowy ten materiał nic przeciąża książki,
jest go tylko tyle, aby tekst poświęcony radioastronomii stał siq jasny
dla czytelnika bez dostatecznego przygotowania. Tekst ten - poczynając
od Słońca a kończąc na radioźródłach - obejmuje całokształt informacji
otrzymanych przez nas z wszech.~wiata drogą radiową oraz ich dzisiejazą nie zawsze jegzcze dostatecznie sprecyzowaną i pełną - interpretację. Całość napisana jest w sposób przy3fqpny. jasny, nieprzeła
dowany wzorami; zrozumienie tc!{stu ułatwiają liczne rysunki i dobre
pod wzglE;dem graficznym fotografie.
O. Czyżew~ki

. ASZA

OKŁADKA

Drug-ie co do

wielkości

,.oko

świata"

Bardzo wiele mówi się i pisze o największym na Ziemi, 5-metrowym
telt'"Skopie Hale'a na górze Pal.omc.r w Kalifornii. N:ltomiast zbyt mul..>
wiadomości d~)ciera do s.polcczeństwa o drugim z kolei pod wzgl<;den1.
rozmiarów teleskopie, zbudowanym niedawno w Obserwatorium Licka
na górze Harniltona (K3lifornia).
Dlatego redakcja ,;Uranii" postanowiła spopularyzować jego widok
umieszczając jego fotografię na okładce obecnego numeru.
Dzieje powstania tego nowego olbrzyma lączą si~ :jciśle z historh
klcskopu Hale'a. gdyż szklany, o średnicy 120 cali krąg, z którego sporządzono zwierciadło, był ,.wprawką" huty szklanej poprzedza hL 1 odlew
kręgu na 5-metrowe lustro. Lustro oszlifowano w pracowni optycznej
mi~:szczącej si~ w suterenach budynku teleskopu.
Sam budynek ma pnkttźne rozmiary: średnica - 30 m, wysokość,
ła(;Znie z kopułą 29 m.
Kopuła o podwójnych ścianach w celach izolacyjnych może być łatwo
przewietnona. Mimo olbrzymiej wagi (260 ton) obraca się ona na swoich
30 wózkach prawie bezs7merowo, w ciągu 5 minut dokoła.
Sam teleskop umieszczony jest na montażu widłowym (dla porównania na jednym z ramiom widc>ł stoi człowiek). Podobnie jak u telekopu Hale'a obserwator pracujący przy głównym ognisku umieszczony
jest w specjalnej kabinie walcowatego kształtu, dokąd dostaje siq prz:v
pornoty windy. Urządzenie to pochłania tylko ll"'•J światła padającego
na lustro. ·
Dokoła i pod przestr"7eni;l obserwacyjną znajdujq się pomieszczenia
pomocni(."".t.e, m. in. pracownia optyczna, magazyny i inne laboratoriu.
P!J
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KALENDARZYK ASTRONOMICZNY
Październik

1957 roku

opracował l\'1.

Bielicki

Dane o zjawisku gwiazd spadających podajemy w dziale "Poradnik obserwa1ora" w artykule ,.Meteory", demc.:rydy zaś gwiazd zmiennych w artykule
.,,Gwiazdy zmienne".

Chwile wszystkich zjawisk podano w czasie średnim słonecznym środkowo
<!uropejskim, który jest czasem obowiązującym w Polsce. Dni, godziny, minuty,
i sekundy czasowe oznaczono symbolami d, h, m, s. Przez a i 8 rozumiemy rek·
1~sccnsję i deklinację, czyli współrzędne równikowe równonocne ciała niebie:sklego.
W kalendarzyku lipcowym br. podane są informacje, dotyczące poszukiwań
przez lornetkę lub lunetę planet i planetek, niewidocznych gołym okiem. Tam
t·ównież podane są pewne ogólne wyjaśnienia dla obserwacji ruchu Tytana, najjaśniejszego
księżyca
Sat•.1rna. Największe odchylenia (elongacje) wschodnie
"Tytana przypadają w chwilach: IX. 2ld8h, X. 7d8h, X. 23d8h, XI. 8d9h. Jeszcze
w mtesiącu p~ździerniku 1957 roku Jowisz jest trudno dostrzegalny w blasku
światta słonecznego, dlatego też nie podano tablicy zjawisk w układzie księ
życów galileuszowych tej planety.
Można jeszcze zaobserwować dogodnie położony
świalla zodiakalnego we wschodniej stronie nieba.

Jd-2h.
stożek

nad ranem

2d. Ciekawa obserwacja (nawet prze.z dobrą lornetkę) zniknięcia,
a troch<; t.rudniejsza i mniej dokładna ukazania się gwiazdy p Ko2lLoxożca (Capricorni) o jasności 3.2 w. gw. za tarczą KJsiężyca. Gwiazda
sluyje się za ciemnym brzegiem tarczy Księżyca, ukaże się zaś sl)oza
ja~nego ośw.ictloncgo brzegu. Wc{!ług danych zawartych w "Roczniku
Astronomicznym Obserwatorium Kral<ovvskiego" na rok 1957 podajemy
morn.cnty zjawiska zniknięcia gwiazdy dla 5 miast Polski:
Miasto
Poznań

Zniknięcie

.

Wrc·cław
Toruń

Kraków .
Warszawa

221>39m.2
22 40 .o
22 39 .9
22 42 .5
22 41 .7

Tiqdzie;my wi<;c śl0dzić zbliż;anie się ciemnego, trochę rozświ.etlonQgo
światłem popielatym, brzegu tarczy Księżyca do gwiazdy, a następnie
nagłe z.niknięcie gwiazdy za tym brzegiem w pewnej zaobserwowanej
na wgarku chwili.
4d9h, 5dt7h. Jowisz jest w największym oddaleniu od Ziemi (około
mo milicnów km), następn:e zaś w złączeriiu (koniunkcji) ze Słońcem.
Różnica momentów jest wynikiem eliptyczności orbit Jowisza i Ziemi
oraz odchylenia od siebie płaszczyzn orbit.
Gd Uh. Merkury osiąga największą szerokość heliocentryczną północną
równą około 7°. Taki więc kąt tworzy prosta Merkury-Słol'loe z pła
szczyzną orbity Ziemi.
10d4h. Wenus znajduje się w punkcie odsłonecznym (aphelium) swej
<>rbity, czyli jest najdalej od Słońca (109 milionów !{m).
lld2lh. Wh.czorem tego dnia na pólnoc od Wenus (- 3 1/2 w. gw.)
w odległości kątowe; około 13' (prawie promień tarczy Księżyca) widać
.i<>sną gwiazdq (2 1 ~ w. gvv.). Jest to b Niedźwiadka (Scorpii).
1

URANIA
J3<1-2::Stl. Dosyć trudno odszukać wieczorami świ:ltlo zodiakalne nad
horyzontem.
1
l:Jcll2h, Hclllh, J6dJ91'. Ciekawe bardzo, ale !rudne do dostrzeżenia
nawet przez odpowiednie lunety z powodu blasku ~wiatla słonecznego,
zbli:tenie prawi~ jednoczesne do !'iebie 3 planet: najpierw Merkury na
pólnoc o 111 od Marsa, potem Merkury na północ o 1/2° od Jowisza, nakoniec Mars na południe o 1/ 2° od J~w1sza.
J7tl-2Jd. Nad ranem Jadnic w1dać światło popielate Księżyca.
17d2Jh, Od Wenus o 2° ua południe widoć j<Hmq gwi,azdę Antarcsa.
180J "· O owaczoncj ch wili Ksi~życ wskazuje miejsce, w którym
znajduje się Uran. Trzeba mianowicie odmierzyć na niebie łuk fi" (około
12 tarc~ Ksl~żyoo) od Księżyca w kicrunku północnym i tam poszukiwać
Urana.
20ctl:~~~. W wieczornej zorzy możemy wyszukal: na zachodnim niebie
Saturna oddalonego od Wenus o 411 na p0lnoc.
22dJOh, 22ciJ4h, 23d6h, 23dJ2h. Bliski nowiu Księżyc mija kolejno na
niebie od strony poludniowej planety w odległościach: Jowisz 31h 11 , Mars
3", Merkury 2", Neptun 2 1h 0 •
23d-31". Dogodne warunki dostrz.:żenia stożka światła zodiakalnego
nad roncm.
23d. Całkowite zaćmienic Słońca w Polsoo \\'ogóle nicwidoczne. Obnar widzialności zjawisl<a: puludniowe cu;ści Afryki i Madagaskaru,
poludniowa część Oceanu IndyjskJCgo, Antarktyda. Obszar całkowitego
zaćmienia jest małą cz.ę:=.cią Poludmvwcgo Oceanu Lodowatt•go pomię
d7.y 16" i 28" długości zachodniej oraz 69'' i 73" szerokości geograficznej
pcludniowej. C.ekawym faktem w tym zaćmieniu jest to, że oś stożk
c.t>nia całkowitego nic prz<'tmc ·wcale powi-erzchni Ziemi, mijając ją od
strony południowej. Najn:nicjsza odlcglość rruędzy tą osią a powier:.:chnią
Ziemi wyniesie 3~ km w chwili i miejscu najwięk~zcj fazy zaćmienia,
to jest 23<151153m \oraz długość geograflewa zachodnia 24° i szcrokośl·
geograficzna polu:lniowa 71°.
23tłJh. Jowisz jest w punl,cic odsłonecznym (aphelium) swej orbity
w odlcglośl'i okuło 820 milionów km.
23"17"24m. Slońl!e wkracza do znaku Niedźwiadka, a więc jego dlu>;ui:.<~ ekliptyczna jest 210".
2-tcl4h. 30tiJ4h. Złqczcnic (koniunkcja) górne Mcrkurcgu ze Słońcem,
a poton najwit~ksza odlcgło~ć Merkurego od Ziemi (około 210 milionóv.km). Patn wyjaśnienie dla Jowisza 4•t i :;a b. m.
25d4h, 26d2h. Na.ii>ierw Neptun najd<.lcj od Zitmi (około 4700 milionów km), następme zaś jego złączenie ze Słońcem. Patr~ wyjaśnienie dla
Jc,wifza 4c1 i 5ct. b. m.
25d-29d, Obserwować wieczorami swiatlo popielate Księżyca.
25tl14h. Nicobserwowaln(;! w blasku Sło1'lca zbliżenie na ni.:b:e Merkurego i Neptuna: Merkury c 1° bardz.i~j na pohtdnic.
2(icl5h, 26•1 HJ" . Księżyc mija po stronie północnej kolejno: Saturna
w odst~;pie 11ft" oraz 'Venus w odstępie 611 • Obserwujemy więc wczesnym
wkczorcm w dniach 25 i 26 bm. bliskie polo.i:enic wzajemne Księżyca,
Saturna i Wenus.
28d3h. Tiudno dostrzegalne w blasku zorzy porannej zbliżenie siQ
Mana do gwiazdy Kłos w gwiazdozbiorze Panny, podczas którego Mars
jtst i.Jard;.-Jcj na północ o 3".
29'l2Jh. :vlerkury w wężle zstqpuj~cym swej orbity wokoło Słońca.
7~'Khodnim
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"ndrespol - Zakłady Ceramik! Budowlanej .
Białystok ul. Biała, Gmach Wieczorowej Szkoły InżynierskieJ .
Rlecz - Przedmieścle 618.
Częstochowa Obserwatorium Astronomiczne w Parku Staszica. - Sekretariat
czynny w każdą środę od godz. 20.30 do 21.30, a pokazy nieba w każdą bezchmurną środę od godz. 21.30.
Frombork - KaLedrama Zl. Sekretariat czynny we wtorki l piątki w godz. 18-20.
Zebranta odbywają się w każdy drugi czwartek miesiąca. Pokazy nieba
w każdy pogodny wieczór.
Gdańsk Siedzibą Kola jest Ludowe Obserwatorium Astronomiczne Gdańsk
Oliwa, ulica Piastowska 34, tel. 6-419. Sekretariat czynny w poniedziałki
l środy w godz. 17-18.
Gdynia - ul. 10-go Lutego 24 . Polskie Linie Oceaniczne.
Gliwice - Pokazy nieba odbywają się w każdy bezchmurny wieczór, po uprzednim telefonicznym porozumieniu: J. Ka•za, Ruda Sląska, ul. Obrońców Stalingcadu 32, tel. 52-481.
Jędrzejów Rynek 8, tel. 78. Pokazy nieba t zbiorów gnomonicznych dla wycieczek zgłoszonych listownie lub telefonteznie na umówlony termin.
Katowice - Siedzibą Kola jest Planetarlum i Obserwatorium Ludowe, Chorzów
l. skr. poczt. 10, tel. 301-49. - W każdą pierwszą SG>botę miesiąca - wieczory
dyskusyjne w Czytelni Planetarlum od godz. 18. - W każdą drugą sobotę miesiąca Zebranie Sekcji Instrumentalnej w Czytelni Planetarium od godz. 18.
Kraków - ul. L . Solskiego 30, m. 4. - Sekretariat czynny w poniedziałki l
czwartki w godz. :18-20.
Krosno n. w. - ul. Nowotki l, I p .
.
Lódi - ul. Traugutta 18, V p., pok. 512, tel. 250-02. - Sekretariat l hłhlfnt~>l<R
c~ynne w każdy poniedziałek (powszedni) w godz. 18-20. Pokazy nieba przez
lunety odbywają się w bezchmurne w1eczory na placu przed lokalem Kuta.
Nowy Sącz - ul. Jagiellońska 50a, tel. 80-52. Sekretariat czynny codziennie
w godz. 16-19.
"lsztyn - Muzeum Ma7ur•kle .
O~ole ul. Strzelc:ów Bytomskich 8, Woj. Dom Kultury, pokój nr 45. Sekretariat
czynny codziennie w godz. od 10-18.
Oświęcim ul. Władysława Jagiełły nr 2. Pokazy nieba odbywają się w każdy
. bezchmurny czwartek od zmroku, lub po uprzednim . porozumlentu się: H .
Stupka, ul. Młyńska 445. Biblioteka czynna we czwartki w godz. 18.30 do 20.
Plock - J. Burzyński, pl. Narutowicza l. - Delegatura ,.Ruch''.
Poznań ul. Chełmońskiego l. - Sekrełariat i biblioteka czynne we wtorki
1 czwartki w godz 17-19 W tymże czasie czynna pracownia szlifterska Publiczne pokazy 'nieba w każdy bezchmurny wiec•.ór wtorkowv i czwartkowy na terenie dostrzegalni P. T . M. A. w Parku im. Kasprzaka (przy
Palmiarni).
RAcibórz ·- Kasprowicza 11. Liceum dla Pracujących .
Szczecin Katedra Fizyki Politechnikl Szczecińskiej . Sekretariat czynn~ we
środy w godz. od 20-tej do 21-szej. Pokazy nieba odbywają się w każdą
pogodną środe a w razie nlepogorly rezerwowanym dniem jest czwartek.
·roru11. - ul. M. Kopernika 17. - Sekretariat i biblioteka czynne w poniedziałki
t czwartki w godz. 18-20. oraz w soboty w godz. 17-19. Dnia 'l X. odcz.vt
mgr A. Stawikowskiego "Gwiazdy wielokrotne". Dnia 21. X. odczyt "Technika
wspomaga astronoma".
Walcz - :z;aklad Wylęgu Drobiu.
Warszawa - Al. Ujazdowskie 4. Sektetarlat i Sekcje czynne we wt'>rki , czwarti<:l
1 soboty w godz. 111-21, bibll!)teka we · wtorki w · godz. 19-21. Fokazy nieba .
odhywają się w bPzchmurne wieczory w <"orlz. l~-?1 .
.
Wrocław ul . Pionierska 11. Zebrania członl{ÓW Koła odbędą się 4 l 18 w ~ie
dzibie Instytutu Astronomiczf1€go Uniwersytetu Wrocławskiego. uL M. Kopernika 11. Na Zebraniach wygłoszone będą referaty naukowe. Bliższe szcze- ·
gó!y podane zostaną w prasie. Foczątek ods:zytów &'Qdz. 19-ta.
zawiadomlenie
~
Zawiadamia się P. T. Członków P. T. M . A., te decyzją Zarządu Głównego,
składka ro.czna członków zwyczajnych na rok 1957 została ustalona na 36.- zi.Opłata prenumeraty na 48.- zł Cena mapki obrotowej nieba wynosi 12.- zł. Cena 2 płyt szklanych do szlifowania zwierciadeł teleskopowych, z dodatkiem
50 gr tlenku ceru, o średnicy 150 mm wynosi 50.- zł, o średnicy 250 mm wynosi 200.- zł.
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w ski: "Alert rozpoczyna się natychmiast ... " .
Z o n n : Rola materii międzygwiazdowej w narodzinach gwiazd .
Jan G a d o m ski: 39-go marca ... na Marsie
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Karol Kozi e ł: O krakowianach .
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Włodzimierz

KRONIKA
Pierwszy sztuczny satelita Ziemi. - W Kole Warszawskim PTMA
wyszlifowano teleskop Schmidta. - Gw;azda o najmn:ejszej masie. - Amatorskie obserwacje sztucznych satelitów. - Nowa próba
stwierdzenia roślinności na Marsie. - Powrót komety Enckego
{1957 c). - Wodorek glinu na X Cygni .

338
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OBSERWACJE .

346

KALENDARZYK ASTRONOMICZNY

348

Rycina na

okładce

Fotografia komety A r c n d a - R o l a n d a 1956h wylwnana dnia l maja
1957 r. przez Leona W o h l f e i l a przy pomocy 130 mm astrografu Gdań
skiego Koła PTMA. Czas ekspozycji 50 min.
Znak Zodiaku: Strzelec.

Nr zam. 4318/57 - 3. 11. 1957 - M-12 - 4400 t 32 - Objęt. 2 )1:; ark.
Pap. sat. Al 70 g_ - Druk ukończono 24 października 1957 r .
Drukarnia Związkowa, Kraków, ul. Mikołajska 13
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CZASOPISMO ASTRONOMICZNE
POPULARNONAUKOWE

ORGAN POLSKIEGO TOWARZYSTW A MltOSNIKOW ASTRONOMU
KRAK 0 W ł957

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

STRZAŁKOWSKI

-

Kraków

"ALERT ROZPOCZYNA

SIĘ

NATYCHMIAST... "

"Zawiadomienie Międzynarodowego Roku Geofizycznego
nr 34: Alert rozpoczyna się natychmiast 08/1358".
Tysiące ludzi zgromadzonych przy głośnikach radiowych na
terenie całej Folski słyszy w ostatnich miesiącach bardzo czę
sto tego rodzaju zawiadomienia. Co znaczą te dziwne słowa?
Na wstępie może jednak nieco histmii. 'W T'oku 1950 na
odbytej w Brukseli konferencji Mieszanej Komisji Jonosfery
wysunięto projekt zorganizowania w latach 1957 i 1958 III Mię
dzynarodowego Roku Polarnego. Trzeciego, a więc sprawa ta
nie jest zupełnie nowa. Rzeczywiście, dwukrotnie już w latach
1882-1883 i 1932-1933 organizowane były pod tą nazwą mię
dzynarodowe imprezy naukowe, w okresie których wysiłki
skupiały się głównie nad badaniem najmniej zbadanych, polarnych obszarów naszego globu. Tym razem jednak zrozumiano, że nie należy ograniczać się tylko do pewnych obszarów, że badaniami objąć należy całą Ziemię. Na wniosek Mię
dzynarodowej Unii Geologii i Geofizyki oraz Św.ilatowej Organizacji Meteorologicznej postanowiono zmienić nazwę projektowanego Międzynarodowego Roku Polarnego na Międzynaro
dowy Rok Geofizyczny.
I nastąpiła teraz rzecz dziwna na naszej skłóconej Ziemi.
Inicjatywa zorganizowania Roku poświęconego badaniom
naszego globu podjęta została jednomyślnie przez wiele krajów i wiele międzynarodowych organizacji naukowych. W roku
1952 zorganizowany zostaje Komitet Specjalny Międzynarodo
wego Roku Geofizycznego (CSAGI = Comite Special de
l'Annee Geophysique Internationale), przy czym powzięta zostaje decyzja zorganizowania w poszczególnych państwach,
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zgłaszających swój udział w pracach Międzynarodowego Roku
Geofizycznego, Komitetów Narodowych Międzynarodowego
Roku Geofizycznego. Na odbytej w lipcu 195,'3 roku pierwszej
konferencji CSAGI w Brukseli jest już zarejstrowanych 23
Narodowych Komitetów. Ale liczba ta stale wzrasta, coraz
nowe państwa przystępują do tej akcji. Na drugiej konferencji
CSAGI w październiku 1954 r. w Rzymie mamy już 136 Komitetów Narodowych, na trzeciej konferencji w Brukseli we
wrześniu 1955 r. 40, a na konferencji czwartej w Barcelonie
we wrześniu 1956 r. już ponad 50.
Celem tych czterech konferencji CSAGI było opracowanie
i skoordynowanie programów i planów prac naukowych i wydawanie ogólnych zaleceń. Obok tych konferencji głównych,
skupiających
wszystkie Komitety Narodowe, odbywa się
Jeszcze szereg konferencji regionalnych, obejmujących tylko
państwa w pewnych obszarach globu, które to państwa ze
względu na swe bliższe położenie mogą ściślej ze sobą współ
pracować. I tak zorganizowano konferencje Arktycz"lą i .A ntarktyczną, Konferencje Półkuli Zachodniej, Europy iW schooriej, Krajów Afryki i Zachodniego Pacyfiku.
Na trzeciej konferencji CSAGI w Brukseli we wrześniu
1955 r. postanowiono, że Międzynarodowy Rok Geofizyczny
rozpocznie się l. lipca 1957 r., a zakończy swe prace 31. grudnia 1958 r. Dlaczego przyjęto ten właśnie, a nie inny jakiś
okres? Termin ten podyktowany został przez ... Słońce. W tym
bowiem okresie przypada kolejne maksimum aktywności
Słońca, a ponieważ wszystkie prawie zjawiska geofizyczne
zależą w wysokim stopniu, pośrednio lub bezpośrednio od
aktywności słonecznej, postanowiono badania międzynarodowe
skoncentrować na okresie, gdy aktywność ta jest szczególnie
duża, i wpływ jej na zjawiska ziemskie największy.
Badania naukowe Mic;dzynarodo ~ego Roku Geofizycznego
obejmują różne dziedziny nauki związane z naszą Ziemią.
A więc będą to badania meteorologiczne, badania nad geomagnetyzmem, zorzami i świeceniami nieba, jonosferą, aktywnością
Słońca, promieniami kosmicznymi, szerokością i długością geograficzną, glacjologią, klimatologią, oceanografią, grawimetrią
sejsmologią, a wreszcie badania za pomocą rakiet i sztucznych
satelitów. Nie wszystkie oczywiście państwa biorą udział we
wszystkich tych dziedzinach badań. Państwa duże, o dużych
możliwościach tecłinicznych i naukowych, zgłosiły udział we
wszystkich pracach Międzynarodowego Roku Geofizycznego
państwa mniejsze tylko w niektórych dziedzinach.
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Obserwacje prowadzone w różnych państwach i w różnych
miejscach globu ziemskiego muszą być w pewien sposób skoordynowane i zsynchronizowane. Chodzi tu przede wszystkim
o to, że takie zsynchronizowane badania, przeprowadzane równocześnie w różnych miejscach kuli ziemskiej i w różnych dziedzinach badań, pozwolić mogą na wykrycie związków między
rozmaitymi zjawiskami geofizycznymi pozornie od siebie niezalci:nymi. W tym właśnie celu ustanowiono tzw. Dni Świa
towe, w czasie któr·ych mają być przeprowadzane wszr,dzie
badania we wszystklch dziedzinach prac wchodzących w z'l.kres
Międzynarodowego Roku Geofizycznego. W każdym miesiącu
do Dni Światowych należą dwa dni w okresie nowiu Księżyca
oraz jeden dzień w okresie jednej kwadry Księżyca tak dobrany, aby wypadł w czasie ·występowania silnych rojów
meteorów. Prócz tego dla zsynchronizowania badan meteorologicznych ustalono siedem lO-dniowych tzw. światowych
Interwałów Meteorologicznych, w czasie których uwaga winna
się skupiać na pracach meteorologicznych.
Jednakże takie regularne, określone z góry Dni światowe
nie wystarczają dla synchronizacji badań. Jak już wspominaliśmy,
wiele zjawisk geofizycznych związanych jC'st
z aktywnością Słońca. W okresie zatem, gdy na tarczy Słońca
wystąpi obszar o niezwykle silnej aktywności, należy podjąć
natychmiast badania w różnych dziedzinach. Dni zatem takie
należeć będą również do Dni Światowych. I tu dochodzimy
właśnie do wspomnianych na wstępie "alertów". Alert to
okres alarmowy związany z pojawieniem się na tarczy Słońca •
obszaru o niezwykle dużej aktywności. Trwa on tak długo,
jak długo aktywność tego obszaru nie osłabnie względnie nie
przejdzie on na niewidoczną pólkulę Słońca. Przez radio ogła
szane są komunikaty o rozpoczęciu, trwaniu i zakończeniu
alertów. Liczby podają dzień miesiąca i godzinę rozpoczęcia
czy zakończenia alertu (08/1358=ósmy dzień miesiąca 13h58m).
W okresie wzmożonej aktywności Słońca występuje zawsze
możliwość pojawienia się zaburzeń w polu magnetycznym
Ziemi. Aby w .tym okresie wzmocnić również wysiłki n~u
kowe ogłaszane są Specjalne Interwały Światowe (SWI) na
8 godzin naprzód, gdy zachodzi możliwość wystąpienia dużych
zaburzeń geomagnetycznych. Również i te okresy komunikowane są przez radio.
Alert, to hasło mobilizacyjne Międzynarodowego Roku
Geofizycznego. Mobilizuje ono pracowników naukowych róż
nych dziedzin na całej kuli ziemskiej dla wzmożenia wysiłków.
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Warszawa

ROLA MA'fERII MIĘDZYGWIAZDOWEJ
W NARODZINACH GWIAZD
W ciągu kilkuset lat - od czasów Wiliama H er s c h l a
do dwudziestych lat naszego stulecia -- astronomowie byli
przekonani o tym, że gwiazdy dzielą od siebie olbrzymie puste
przestrzenie.
Istotnie wyniki bardzo rzetelnych pomiarów paralaks
gwiazd wskazywały na to, że odległości mic;dzy gwiazdami
przewyższają setki tysięcy razy ich rozmiary. Gdybyśmy
zmniejszyli rozmiary wszechświata tak, że gwiazdy stałyby
się ziarnkami grochu lub fasoli (gwiazdy olbrzymy), ich odległości wynosiłyby setki, nawet tysiące kilometrów ...
Sytuacja ta wykluczała wszelką możliwość nie tylko zderzeń pomiędzy gwiazdami, lecz także możliwość wzajemnych
oddziaływań jednej
gwiazdy na drugą. Gwiazdy tkwiły
w idealnym niemal odosobnieniu! Bo przecież z.nikomo małe
ilości promieniowania, jakie każda gwiazda otrzymuje od swoich
sąsiadek, nie mogły odgrywać jakiejkolwiek bądź istotniejszej
roli. Udział tego promieniowania w życiu gwiazdy nie mógł
być wi~kszy, niż np. udział promieniowania gwiazd yv życiu
Ziemi, jeśli oczywiście wykluczymy z nich nasze Słońce. Jakież
znaczenie w życiu nieorganicznym i organicznym Ziemi ma
światło dalekich gwiazd?
W tym stanie rzeczy życic gwiazdy musiało mieć przebieg jednokierunkowy i nieodwracalny. W wyniku nieustannego wypromieniowywania energii przez gwiazdę, która była
zupełnie pozbawiona możności uzupełniania swego "paliwa",
jej zapas energii musiał stopniowo maleć. Wcześniej czy póź
niej musiał następować zanik promieniowania i śmierć gwiazdy.
Różnymi mogły być jedynie tempa życia poszczególnych
gwiazd; jedne żyły rozrzutnie, a więc żyły krócej; inne, promieniujące bardziej oszczędnie, miały żyć długo. Nie mniej
ogólny przebieg życia tych wi~źniów przestrzeni musiał być
jednakowy, przypominający zgrubsza życie ludzkie. Zagadką
była jedynie sprawa narodzin gwiazd w tych przedziwnych
celach więziennych przestrzeni. Jak może powstać gwiazda
tam, gdzie nic nie ma i nic się nie dzieje?
Jedyną, jak się wtedy wydawało, odpowiedzią na to pytanie była koncepcja rozszerzającego się wszechświata, wyrosła
na gruncie fizyki relatywistycznej początków XX wieku.
W myśl tej koncepcji cała materia i przestrzeń wszechświata
przed kilku miliardami lat była czymś, co można nazwać
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punktem materialnym. Były to narodziny wszechświata, który
następnie zaczął się rozszerzać i rozszerza się do dziś. Wszystkie
główne formy występowania materii we wszechświecie powstały właśnie wtedy; wtedy narodziły się gwiazdy i ich
zespoły - galaktyki. Wtedy też powstały wszystkie pierwiastki
cięższe niż wodór. Potem, w wyniku znalezienia się gwiazd
w doskonałej izolacji, tworzenie się nowych form ustało. Fazostały jedynie procesy powolniejszego lub szybszego starzenia
siq gwiazd, a więc procesy jednokierunkowe i podobne w zasadzie do siebie.
Nie będę tutaj rozwijał tej skądinąd interesującej i pomysłowej koncepcji, ani z nią polemizował, tym bardziej, że jakkolwiek nikt jeszcze tej koncepcji nie obalił, to jednak nikt też
nie znalazł rozsądnego jej potwierdzenia. Teoria rozszerzają
cego się wszechświata w swoim czasie "ratowała" nas przed
kompletnym niezrozumieniem tego, co się wokół nas dzieje.
Dziś sytuacja nieco się zmieniła.
Sprawiło to odkrycie dużych ilości rozproszonej mqterii
miqdzygwiazdowej w naszym otoczeniu i w innych galaktykach. Gwiazdy przestały być więźniami przestrzeni, ponieważ
pozwolono im na nieustanne i dość żywe kontakty za pośred
nictwem właśni' owej materii mi~dzygw.iazdowej, która styka
się, jeśli nle ze wszystkimi gwiazdami, to z ogromną ich więk
szością.

Otóż o istnieniu w przestrzeni międzygwiazdowej rozproszonej materii wiedziano oddawna; nie myślano jednak, że to
zjawisko jest masowe. Bo dotychczas obserwowano materię
międzygwiazdową wyłącznie jako jasne mgławice, bardzo nieliczne i dość słabo świecące. Dopiero niedawno przekonano się,
że te jasne mgławice są najczęściej reprezentantami bardzo
obfitej c i e m n ej materii, która zajmuje ogromne obszary
w. naszej Galaktyce i którą widzimy jako jasną tylko wtedy,
gdy przypadkowo w jej sąsiedztwie znajdzie się jakaś jasna
gwiazda. Wtedy gwiazda ta bądź poprostu oświetla materię,
bądź też pobudza ją do świecenia. W pierwszym przypadku
mamy zjawisko rozpraszania światła gwiazd na cząstkach
materii międzygwiazdowej, w drugim zaś tzw. zjawi.:;ko luminescensji, dobrze znane fizykom i astronomom.
Znamy jeszcze trzeci wypadek, gdy materia międzygwiazdo
wa świeci (jakkolwiek nie mamy jeszcze całkowitej pewności,
co do słuszności naszych przypuszczeń). Wtedy mianowicie,
gdy jeden obłok ciemnej materii spotka się z drugim. W obszarze wzajemnego przenikania się obłoków (lub jeśli kto chce
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to nazwać zderzenia) następuje znaczny wzrost temperatuq
i dalsza konsekwencja - świecenie.
Są

to jednak wszystko przypadki nader rzadkie; najczę
mateda międzygwiazdowa jest ciemna i dlatego
tak długo nie udawało się jej obecności wykryć.
Byliśmy zatem w sytuacji ludzi zanurzonych w nocnej
mgle, którzy jednak o tym nie wiedzieli. Owszem, obserwowaliśmy wokół nielicznych i dalekich latarń tu i ówdzie jasne
aureole powstające wskutek rozpraszania światła latarń na
tej mgle, sądziliśmy jednak, że mgły tej jest tylko tyle, ile
jej widzimy wokół latarń. Okazało się tymczasem, że jest jej
znacznie wiqcej; że stanowi ona równie typową formę występowarua materii we w~zechświecie, co i gwiazdy.
Jakkolwiek dalecy jesteśmy dziś od gruntownego poznania procesów odbywających się pomiędzy gwiazdami a mater· ą międzygwiazdową, nie wątpimy jednak, że udział tej
materii, zarówno w ewolucji gwiazd, jak też i w powstawaniu
gwiazd, jest znaczny. Wskazuje na to między innymi fakt,
że we wszelkich zbiorowiskach gwiazd młodych występuje
z reguły materia międzygwiazdowa w farmie jasnych lub
ciemnych mgławic.
Najbardziej nas intryguje oczywiście sprawa powstawania
gwiazd z materii międzygwiazdowej; mamy tu szereg domysłów, które po kolei przedstawię.
Wyobraźmy sobie obłok materii międzygwiazdowej wolny
od zakłócających wpływów otoczenia. Sytuacja ta jest dość
zwykła; wiemy dobrze (na podstawie obserwacyj), że materia
międzygwiazdowa. najwyraźniej koncentruje się w pojedyi1rczych obłokach o &Tednich rozmiarach kilku parseków. Jeśli
oblok znajdzie się stosunkowo daleko od płaszczyzny równika
galaktycznego, działanie zakłócające innych gwiazd na ten
obłok, praktycznie biorąc, sprowadzi się do zera.
W wyniku istnienia sił grawitacyjnych obłok ów zacznie
się stopniowo kurczyć i gęstnieć w środku. Nastąpi to, co
nazywamy kondensacją grawitacyjną obłoku, w wyniku której
w jego częściach Śl8dkowych temperatura wzrośnie tak znacznie, że możliwe staną się tam procesy wyzwalania się energii
jądrowej. Od tej chwili obłok ów stanie się gwiazdą, lub
grupą gwiazd, co jest bardziej prawdopodobne dlatego, że
przeciętna masa obłoku mater-ii międzygwiazdowej jest znacznie większa, niż dopuszczalna masa jednej gwiazdy. Tak
właśnie, zdaniem wielu astronomów, powstają gwiazdy.
Stosunkowo niedawno wykryto pewien rodzaj obłoków
ciemnej materii, który zdaje się potwierdzać to przypu.:;zcześciej
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nie. Są to tzw. globule - małe czarne plamki widoczne
tylko na tle jasnych mgławic. Są to zbiorowiska ciemnej materii o znacznie wi~kszej gęstości, niż gęstość przeciętnych
obłoków tej materii w naszym otoczeniu. Najprawdopodobniej
mamy tu właśnie obłok w stanie "przedgwiazdowym", jak.kolwiek przypuszczenie to musi być dobrze sprawdzone, zanim stanie się oparciem do dalszych wniosków.
Inni astronomowie sądzą, że powstawanie gwiazd odbywa
się inaczej. Otóż znamy gwiazdy, które w pewnej chwili wyrzucają z ogromną prędkością swoje zewnętrzne warstwy. Są
to gwiazdy tzw. nowe i supernowe. W tym drugim rodzaju
gwiazd wyrzucenie otoczki gazowej odbywa się szczególnie
gwałtownie, tak że wyrzucane gazy mają prędkość rzędu
-rlziesjątków tysięcy kilometrów na sekundę.
Przyjmijmy, że wybuch supernowej odbywa się wtedy,
gdy znajduje się ona w środowisku materii międzygwiazdo
·wej. Gwałtownie rozszerzająca się otoczka gwiazdy "pcha"
przed sobą materię międzygwiazdową i stopniowo ją zgęszcza.
Wokół supernowej powstaje więc coraz to gęstszy i większy
pierścień materii gazów i pyłu - który może ulec tak
znacznej kondensacji, że zapoczątkują się w nim procesy
przemian jądrowych, oczywiście w miejscach o największej
gęstości. Powstaną więc wokół supernowej noworodzące się
gwiazdy, które będą się rozbiegały dlatego, że w całym
pierścieniu mamy ruch od środka nazewnątrz wywołany wybuchem supernowej. Rodzące się gwiazdy będą więc tylko
krótki czas tworzyły grupę; wkrótce już rozbiegną się po całej
Galaktyce mięszając się z gwiazdami starszymi.
Jeszcze inaczej wyobraża sobie proces powstawania gwiazd
nieliczna grupa radzieckich astronomów, którzy odkryli, że
w niektórych jasnych mgławicach o budowie włóknistej
można dostrzec
(oczywiście na zdjęciach fotograficznych)
szereg gwiazd układających się dość dokładnie wzdłuż wł61tien mgławicy.
Otóż tego rodzaju konfiguracja gwiazd w fonnie łań
-cuszka - musi być bardzo młoda. Z prostych rozważań me·chanicznych wynika, że każdy łańcuszek gwiazd musi się
rozpaść w ciągu kilku, lub kilkudziesięciu tysięcy lat. Prze-cież każda ciaśniejsza para gwiazd będzie obiegała dokoła
środek mas i wkrótce już ich ustawienie w stosunku do pozostałych gwiazd będzie inne. Jest to oczywiście dość niedokładny
lec:z może dostateCznie sugestywny dowód nietrwałości wszelkich układów "łańcuszkowych" gwiazd w przestrzeni.
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Jeśli gwiazdy te widzimy w formie łańcuszka, znaczy to,
że powstały one bardzo niedawno, a więc są gwiazdami mło
dymi, tworzącymi się z włókien mgławicy.

Przypuszczenie o tworzeniu się gwiazd we włóknach mgła
wic, oparte bezpośrednio na danych obserwacyjnych, wymaga
bardzo starannego sprawdzenia. Chodzi przede wszystkim
o to, czy powstawanie takich łańcuszków nie jest jakimś
"kaprysem" emulsji fotograficznej? Poza tym czy to, co my
uważamy za gwiazdy, są to istotnie gwiazdy czy też zgęszcze
nia materii mgławicowej, a więc poprostu małe mgławice?
Czekamy na sprawdzenie tych domysłów, lub też na ich
zaprzeczenie. I jedno i drugie należy do astronomów rozporządzających znacznie większymi instrumentami, niż mamy
w Polsce.
Na zakończenie chcę poruszyć sprawę powstawania materii międzygwiazdowej, której odkrycie odC'grnło tak decydującą rolę w naszych rozważaniach kosmogonicznych.
Jeden z procesów jej powstawania znamy dość dobrze.
Gwiazdy, zwłaszcza młode, nieustannie wyrzucają z siebit.'
ogromne ilości gazów, o czym wiemy dobrze z obserwacji
widm tych gwiazd. Gwiazdy starsze również to robią, o czym
wiemy chociażby z obserwacyj naszego Słońca, które przecież
wysyła tzw. promieniowanie korpuskularne złożone z cząstek
naładowanych dodatnio i ujemnie. Promieniowanie to, dostrt-·
jllC się w obszary bliskie Ziemi, wywołuje na niej burze magnetyczne i piękne zjawiska zórz polarnych.
Gazy te, ochładzając się, zamieniają się, przynajmniej
częściowo, w pył i to wszystko staje Slię materią między
gwiazdową, która w polu grawitacyjnym Galaktyki porusza
się w różnych kierunkach i trafia w różne jej obszary. Z materii tej w innym miejscu, w innym czasie i w innych okolicznościach mogą tworzyć się znowu gwiazdy.
Tak w dużym skrócie i znacznym uproszczeniu przedstawiają się dziś nasze domysły dotyczące ewolucji gwiazd i materii międzygwiazdowej w naszej Galaktyce i g~laktykach
innych. Aczkolwiek są to hipotezy jeszcze dość prymitywne
i jednostronne, opierają się jednak na rzetelnych obserwacjach
i wnioskach z nich wyciąganych; stanowią zatem coś, co
można byłoby nazwać początkami obserwacyjnego podejścia
do zagadnień kosmogonii. Wydaje się, iż tym właśnie współ
czesna kosmogonia różni się od kosmogonii dawnej, opierającej
się na pomysłowych, a jednak nieaktualnych często koncepcjach, nie mających należytego "pokrycia" obserwacyjnego ~
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\ 7 arszawa

39-go MARCA ... NA MARSIE *
FeUetcn naukowy

Pod konrec marsyjskiej nocy rakieta ziemska, wypadłszy
z głębin przestrzeni, zwolnionym ruchem osiadła na równiku
lVIarsa w zatoce "Sinus Fardosus". Astronauci wkładają ska[andry kosmiczne, sprawdzają działanie aparatów powietrznych.
Następuje długo oczekiwana chwila: otwarcie hermetycznych
włazów i pierwszy krok na obcej planecie (ryc. na wkładce).
Uczucie niezwykłej lekkości. Nic dziwnego: Mars z powodu
małej masy przyciąga ciała na swej powierzchni trzy razy
słabiej, niż Ziemia. ·
•
Niebo czarne, bogate w kolorowe gwiazdy, które w pełnym
blasku świecą nawet przy samym horyzoncie. Nie przygasza
ich atmosfera marsyjska, 10 razy rzadsza od ziemskiej. Uczucie
pewnej swojskości dają gwiazdozbiory te same co na Ziemi.
Natomiast gwiazda polarna jest inna. Zamiast "alfa" Małej
Niedźwiedzicy "alfa" Łabędzia. Firmament toczy się jak
u nas od wschodu na zachód dokoła osi świata ułożonej przy
horyzoncie w kierunku północ-południe. Sieką go od czasu do
czasu pociski meteorów, świetniejsze niż na Ziemi, gdyż z powodu rzadszej atmosfery - zapalają się bliżej powierzchni
planety; biegną więc pozornie szybciej niż u nas i opisują
większe łuk-i.

Termometr alkoholowy wykazuje: -55° Celsjusza. Co mówi
aneroid? Ciśnienie: 65 mm rtęci! Tak rzadka jest marsyjska
atmosfera.
Ledwo dokonano pierwszych pomiarów, gdy bez brzasku
wzeszło Słońce, otoczone czerwoną aureolą rozżarzonej atmosfery i p~wiatą korony. Noc przeszła odrazu w dzień. Barwa
nieba z czarnej stała się ciemno granatowa. Gwiazdy nadal
świecą, lecz tylko jaśniejsze. Wcale nie ,,mrugają", co również
wynika z rzadkości marsyjskiej atmosfery. Tarcza Słońca jest
wyraźnie mniejsza niż na Ziemi (średnio 20').Toteż przyświeca
2 razy słabiej.
Kalendarz marsyjski, traktowany analogicznie do ziemskiego, wskazuje datę 39-go marca. Jest to pierwszy dzień
wiosny astronomicznej na północnej półkuli planety. Rok ma
· tu 669 dni i 37 minut nieco dłuższych od ziemskich, jest więc
prawie dwa razy dłuższy niż na Ziemi {1,88X). Miesiące liczą
56, względnie 55 dni. Cztery pory roku, jak u nas, oczywiście
też prawie dwa razy d~uższe od ziemskich.
•) Felieton ten oparty jest na obliczeniach autora.
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Wślad za Słońcem, w tym samym wschodnim punkcie
horyzontu, pojawia się księżyc, Deimos. Swieci, mimo dnia,
10 razy jaśniej niż Syriusz, najświetniejsza gv..iazda nieba.
Srednica pozorna nieregularnej jego tarczy, widocznej gołym
okiem, jest 20 razy mniejsza niż średnica pozorna Słońca. Jest
to praWdopodobnie dawna planetoida, która ongi podeszła za
blisko do Marsa i zost'ała "schwytana" przez jego siły grawitacyjne, by odtąd występować w roli satelity. Prowizoryczne
pomiary dają na średnicę rzeczywistą Deimasa zaledwie 8 kilometrów. Deimas pozostaje nad horyzontem około dwóch dni
marsyjskich, zmieniając w tym czasie 7 razy fazę.
Tymczasem po przeciwnej stronie nieba, w zachódnim
punkcie horyzontu, ukazuje się drugi księżyc. To Fobos. Swieci
okazale, 2 razy jaśniej od Deimasa przy horyzoncie. Jest to
również nicregularna tarcza złowionej przez Marsa planetoidy
o średnicy pozornej większej od słonecznej. Jakkolwiek zwrócona jest stale tą samą stroną do planety, zmienia swój profil
wobec zmiany w ciągu dnia kierunku obserwacji przez obserwatora. Zachowuje się jakby przekornie, pędząc na tle gwiazd
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Rys. 1.

Łuki

dzienne

księżyców

marsyjskich nad równikiem w czasie
równonocy

ruchem wstecznym, od zachodu na wschód. Nie minęły jeszcze
trzy godziny, a już zapada pod wschodni horyzont, zmieniwszy
w tym czasie fazę, których w czasie doby marsyjskiej wyświetla 13. Wznosząc się od horyzontu ku zenitowi, jak gdyby
,,puchnie". Zwiększa swą widomą średnicę prawie o połowę,
blask zaś podwaja. Schodząc ku horyzontowi z powrotem "klę
śnie" i blednie. Jest to skutek jego zmiennej odległości od
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obserwatora, która wynosi w zenicie z= 5940 km, przy horyzoncie zaś h = 8730 km (ryc. l). Pobieżn,e pomiary dają na
średnicę rzeczywistą Fobosa 16 km.
..
·
Teraz następuje rozgrywka między obu księżycami. Fobos,
cofając się po równiku niebieskim od zachodu na wschód,
zbliża się szybko ·do Deimosa, biegnącego tym samym torem
normalnie od wschodu na za- . - - - - - - · - - - - - - - .
chód i zakrywa go sobą. Obserwatorzy mierzą czas trwania
zakrycia. Jest to zaledwie kilka
sekund. Za chwilę widać znów
dw~ księżyce. Są w tej samej
fazie i oddalają się szybko od
siebie.
W dniu 39-go marca ~ięży
ce marsyjskie dają również perspektywiczne spotkanie na tle
tarczy Słońca. Obserwatorzy
widzą podwójne zaćmienie Słoń
ca przez dwa księżyce. Trwa Rys. 2. Podwójne zaćmienie Słoń
ca w zenicie na równiku Marsa
ono krótko, niespełna minutę. w czasie równonocy. Strzałki
Widoczne są dobrze na tle tarwskazują kierunki pozornego
ruchu.
czy ciemne nieregularne profile
satelitów (ryc. 2).
Swiat marsyjski jest bogaty w fenomeny ast~omiczne.
Fooos zaćmiewa Słońce podczas tamtejszej równonocy 3 razy
na dobę, Deimos raz. Szybki mechanizm obiegu tych miniaturowych ruchliwych satelitów powoduje tego dnia taką samą
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więc w dniu równonocy na równiku marsyjskim w sumie
~ zaćmienia Słońca i 4 zaćmienia księżyców na dobę, czyli
przeciętnie · przypada tam jedno zaćmienie co ·3 godziny.

Kalendarz marsyjski jest bardzo oryginalny: rok tamtejszy
liczy 544' miesięcy deimasowych ::W-godzinnych oraz 2154
miesięcy fobosowych siedmiogodzinnych.
Baza w "Sinus Fardosus" nadała przez radio wyniki pierwszych obserwacyj na Ziemię. Fale radiowe, pokonując odległość 60 milionów kilometrów. dotarły do celu z opóźnieniem
3,3 minut.
W godzinach popołudni<łwych krzywa temperatury wznosi
się do +' 30° C, o zachodzie Słońca spada do 0° C. Dzień trwał 4
12 godzin 19 minut ziemskich (= 12 godzin marsyjskich).
Ziemia widziana z Marsa jest najświetniejszą z pośród planet i gwiazd. Przyświeca właśnie jako marsyjska Gwiazda
Wieczoma. Wykazuje fazę jak u nas Merkury i Wenus. Fazy
Ziemi powtarzaią się w okresie 2 lat i 49 dni ziemskich. Obok
Ziemi, w odległości mniejszej niż pół stopnia, gołym
okiem widoczny jest Księżyc ziemski, jako jasny obiekt dorównujący w danej chwili blaskiem gwiazdom Wielkiej Niedźwiedzicy. Wykazuje tę samą fazę co Ziemia i blask 70 razy
od niej słabszy. Noc w pełni. Mróz w:zmaga się. Astronauci"
wracają do wnętrza rakiety.
KAl OL

KOZIEŁ

Kraków

O KRAKOWIANACH
Powszechnie wiadomo, że wiele swoich wspaniałych osiąg
nięć zawdzięcza astronomia skomplikowanym i uciążliwym
nieraz rachunkom. Nic więc dziwnego, iż wszelkie postępy
w d~iedzinie wykonywania operacji rachunkowych śledzili
astronomowie zawsze z wielkim zainteresowaniem, starając
się wykorzystać je na terenie astronomii. Po pierwszej wojnie
światowej zaczęły się zjawiać na rynku coraz bardziej udoskonalone maszyny do rachowania, przy pomocy których można
było szybko i sprawnie wykonywać 4 działania arytmetyczne,
. a nawet wyciągać pierwiastki kwadratowe. Maszyny te były
oczywiście pomyślane i konstruowane jako pomoc przy dokonywaniu obliczeń handlowych. Ale znakomity astronom polski
Tadeusz B a n a c h i e w i c z, zmarły przed trzema laty, zrozumiał od razu ich zmaczenie dla rachunków astronomicznych.
Dla pełnego wykorzystania tych maszyn na terenie astronomii
potrzebne jednak były nowe metody matematyczne. I tak powstały w latach 20-tych naszego stulecia krakowiany. Nazwa
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sama pochodzi od nazwy miasta Kraków, gdzie pracował ich
twórca T. Banachiewicz.
Krakowiany są to "liczby tabelaryczne", jak o nich mówił
ich twórca, albo też "liczby zespołowe", pokrewne macierzom,
używanym już od przeszło wieku w matematyce, lecz różniące
się od tych ostatnich d~finicją mnożenia. Krakowiany piszemy
w postaci:

+5-3 +-l

a= {-4
albo

też

+lf7 +2f

(l)

ogólniej literowo:

a=\f au

a:ll

lls1 }

t lla ll22 Ilu

/

=

•

a;k,t

(2)

i powiadamy, że wypisany krakowian a posiada 3 kolumny
(linie pionowe) oraz 2 wiersze (linie poziome). Równość dwóch
krakowianów określamy jako równość ich odpowiednio poło
żonych elementów. Podobnie też dodajemy dwa krakowiany
do siebie, dodając odpowiadające sobie elementy tych krakowianów. Mnożenie zaś dwóch krakowianów polega - inaczej
niż mnożenie w teorii macierzy na mnożeniu "kolumna
przez kolumnę", przy czym iloczyn dwóch kolumn określa
wzór:

1:1·1~1 = !ar+bu+cz}
Toteż łatwo

stwierdzimy,

że

na

przykład

(3)

iloczyn dwóch kra-

kowianów:

wynosi:

l+~ +!Ht! +~ +!l=\+! tJ

Elementy zaś tego iloczynu oblicza
jak następuje:

się

(
4

1

zgodnie ze wzorem (3)
o

'

{t i} {t!}=<+ 4) <+l)+<+ l) <+ 2) = + 6 it.d. (5)
o

Zaletę
kolumnę"

o

o

krakowianowej definicji mnożenia "kolumna pnez
stanowi fakt, który uwidaczniają wyraźnie związki
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(3) i (5), że mianow1cre liczby zwykłe, jakie należy kombinoze sobą przy mnożeniu, położone są na tym samym poziomie. Ta drobna, zdawałoby się, własność mnożenia krakowianowego ma w praktyce rachunkowej zwłaszcza przy
używaniu arytmometrów kolosalne zmaczenie, które umieją
ocenić w szczególności rachmistrze-astronomowie.
Z drugiej
strony brak tej własności w przypadku mnożenia macierzy
zdecydował o ich nieprzydatności do rachunków praktycznych.
Krakowiany posiadają także swoją jednostkę 't, która
w przypadku krakowianów dwu, względnie trzykolumnowych
posiada postać:
wać

< = (~ ~~

wzgL

X · 'tB

<= [~

= [.

o
l

(6)

o

(9)

określone dzielenie pozwala praktycznie rozwiązywać
równań liniowych, a więc nie tak jak wzory C r am e r a, które rozwiązują co prawda równania liniowe teoretycznie, ale w praktyce przy większej liczbie niewiadomych
zupełnie zawod~. Celem przeprowadzenia operacji dzielenia
krakowianowego dokonujemy rozkładu krakawianu a na dwa

Tak
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czynniki

trójkątne, to jest takie, które z jednej stro ny przegłównej w przypadku krakowianów (6) tworzą ją
same jedynki- posiadają w tabeli krakowianowej same zera.
W teorii krakowianów używa się ponadto pierwiastkowania, które odpowiada w zasadzie rozkładowi krakawianu na
dwa czynniki trójkątne sobie równe. Jeżeli a jest krakowianem
symetrycznym wz,ględem swej przekątni głównej, wówczas
pierwiastek kwadratowy z a jest to taki krakowian trójkątny

kątni

r,

że

a

r

· r ·

(lO)

T. Banachiewicz pokazał w swoim kral·owianowym algorytmie metody najmniejszych kwadratów, że podstawową operacją prą wyrównywaniu układu równań liniowych jest wła
śnie wyciąganie krakowianowego pierwiastka kwadratowego.
Krakowiany wyrosły na gruncie zapotrzebowań rachunków
astronomicznych i na tym terenie ·znalazły też bodaj najszersze
dotychczas zastosowanie. Niezależnie od tego zasięg ich zastosowań obejmuje dzisiaj szereg dyscyplin naukowych poza astronomią, a mianowicie: g~odezję wyższą, matematykę, geofizykę,
fizykę i nauki inżynieryjne.
W dalszych naszych rozważaniach na temat krakowianów
zajmiemy się teraz przede Wszystkim rolą , jaką krakowiany
odgrywają w astronomii, podając w ramach niniejszego artykułu populatno-naukowego jedynie najważniejsze ich zastosowania w tej dziedzinie.
W pracy pod tytułem "0 obliczaniu współrzędnych planet
i komet za pomocą arytmometru", opublikowanej przez T. Banachiewicza w "Roczniku Astronomicznym Obserwatorium
Krakowskiego" na rok 1923, spotykamy się po raz pierwszy
z krakowianami- zwanymi tu jeszcze "jakobianami" - i to,
jak widać z tytułu cytowanej pracy, zapotrzebowanie na te
nowe twory matematyczne dała astronomia, a w s~czególności
teoria wyznaczania orbit planet i komet. W następnych latach
rozwinął BanachieW:icz znacznie :g.aszkicowane we wspomnianej pracy zagadnienie przejśtia od współrzędnych sferycznych
ekliptykalnych do równikowych i na odwrót i uzyskał w roku
1927 podstawowe wzory poligonometrii sferycznej pozwalające
na rozwi!łzywanie wielokątów sferycznych.
Jest rzeczą zrozumiałą, że wiele żagadnień astronomil sferycznej sprowadza się do rozwiązywania wielokf4tów kulistych. W szczególności na przykład badanie ruchu obrotowego
Księżyca ziemskiego .dokoła jego osi wymaga rozwiązywania
5-kąta sferycznego. Wzory krakowianowe dają tu odrazu go-
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towe schematy rachunkowe, według których rachmistrz tworzy
na arytmometrze iloczyny krakowianowe, będące rozwiązaniem
zagadnienia. •
Dla porównania zaś z tym, co było dawniej, warto przypomnieć, że celem rozwiązania analogicznego zagadnienia było
trzeba rozbijać omawiany 5-kąt kulisty na trzy trójkąty sferyczne i rozwiązywać je po kolei, używając poza wszystkimi
wielkościami występującymi we wzorach krakowianowych
jeszcze całego szeregu wielkości pomocniczych potrzebnych
przy rozwiązywaniu wspomnianych trójkątów sferycznych.
To dawniejsze postępowanie -z wielokątami sferycznym1
przypomina żywcem średniowieczny sposób rozbijania dowolnego trójkąta sferycznego, celem jego rozwiązania. na 2
trójkąty sferyczne prostokątne, które jedynie umiano wówczas
rozwiązywać. Nie mówimy już o tym, że przedkrakowianowe
rozv,riązywanie nawet trójkątów kulistych, prowadzące w ~o
sób naturalny do wzorów nielogarytmicznych, było następnie
sztucznie naginane do schematów logarytmicznych, co oczywiście jeszcze bardziej komplikowało rachunki.
Już na . podstawie jednego przykładu z 5-kątem sferycznym - a takich przykładów możnaby cytować cały szereg widzimy jaki postqp w rozwoju astronomii sferycznej stanowi
powstanie dzięki krakowianom nowej gałęzi matematyki: poligonometrii sferycznej. Jeżeli do tego dodamy jeszcze, że rachunki przy pomocy krakowianów mają zapewnione proste
i przejrzyste kontrole rachunkowe, które gwarantują ich bezbłędność, wówczas w pełni będziemy mogli ocenić znaczenie
zastosowania krakowianów do astronomii sferycznej.
Dwa zagadnienia związane z poligonometrią sferyczną należy jeszcze poruszyć. Po pierwsze, twórca krakowianów T. Banachiewicz wykazał, że w przypadku wzorów poligonometrii
sferycznej istnieje podobny dualizm, z jakim mamy do czynienia w trygonometrii sferycznej, która obok zasadniczych wzorów G a u s s'a, rozwiązujących trójkąty sferyczne, zna również
wzory połówkowe Delambre'a. Omawiany dualizm we wzorach
poligonornetri kulistej został wielokrotnie wykorzystany dla
uzyskania niezależnych wzorów kontrolnych, tak przez astronomów-rachmistrzów cenionych. Po drugie, w roku 1940 uzyskał
autor niniejszego artykułu - opierając się na podstawowych
związkach poligonornetri kulistej wzory różniczkowe poligonometrii sferycznej.
Astronomowie stosują wzory różniczkowe wszędzie tam,
gdzie znane jest już pierwsze przybliżenie rozwiązania danego

Fotografia okolicy gwiazdy r;; (ldługi jasny ślad dolny) i E (krótki ślad
górny) UMa, uzyskana orzy pomocy teleskoou Schmidta wykonanego
w Kole Warszawskim PTMA.

Amatorski

zespół

do obserwacji sztucznych satelitów w USA

" ... Następuje dlugo oczekiwana chwHa: otwarcie hermetycznych wlazów
i pierwszy krok na obcej planecie ... " (p. artykuł J. G a d o m ski: "39-go

marca... na Marsie").

Teleskop Schmidta o średnicy zwierciadła 350 mm, ogniskowej 805 mm
1: 2 · 3), średnicy płyty korekcyjnej 240 mm, wykonany przez
A. Ryb ar ski e g o w Kole Warszawskim PTMA.

(jasność
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problemu. Toteż wzory różniczkowe poligonometrii sferycznej znajdują szerokie zastosowanie w takich problemach jak na
przykład wyznaczanie stałych libracji fizycznej i figury Księ
życa (patrz: "Urania", 1953, Nr 6), gdzie poszukujemy poprawek wielkości, które są elementami wielokątów na kuli i których pierwsze przybliżenie jest już znane
\Największy rozgłos w nauce światowej zyskały krakowiany
dz1ęki ustanowieniu przez T. Banachiewicza krakowianowego
algorytmu metody najmniejszych kwadratów. Metoda najmniejszych kwadratów, używana nie tylko przez astronomów,
ale również i przez geodetów, geofizyków i inżynierów statyków, pozwala znajdywać najlepsze wartości na wielkości szukane i związane układem równań liniowych z wielkościami
mierzonymi, a więc obarczonymi błędami obserwacji. Jak
z tego widać, zasięg jej zastosowań jest bardzo duży, a rzeczywistego postępu w rozwoju tej metody nie zanotowano od czasów Gauss'a, to jest od przeszło 100 lat. Krakowiaoowy algorytm tym się różni od gaussowskiego, że nie tylko wymaga
mniejszej liczby operacji rachunkowych, ale ponadto, poza zna
lezieniem niewiadomych, pozwala za jednym zamachem uzyskać ich wagi, które charakteryzują dokładność wyznaczanych
niewiadomych. Jeżeli do tego dodamy jeszcze niezwykle wygodny system kontroli krakowianowych, wówczas będziemy
mogli ocenić jaki postęp w omawianej dziedzinie rachunku wyrównawczego stanowi krakowianowy algorytm metody najmniejszych kwadratów.
Rachunek krakowianowy ma w kraju i za granicą entuzjastycznych zwolenników. Dla ilustracji tego faktu niech posłuży
krótki opis ZQarzenia, jakie miało miejsce w Naval Observatory w Waszyngtonie w kwietniu 1947 r. Podczas zwiedzania
Obserwatorium Waszyngtońskiego przez autora niniejszego
artykułu przystąpił do niego dr S c o t t, astronom z Waszyngtonu i wygłosił, możnaby powiedzieć, mowę pochwalną na cześć
krakowianów, którą ilustrował przykładami ze swych rachunków, pokazując między innymi przykład zastosowania krakowianowego algorytmu metody najmniejszych kwadratów do
wyrównania 23 równań normalnych z 23 niewiadomymi Rozwiązanie takiego problemu dawniejszymi metodami przechodziło, jak się wyraził dr Scott, jego siły.
Istnieją także przeciwnicy metod krakowianowych. Rekrutują się oni przede wszystkim z osób, które nie mają doświad
czenia w efektywnym przeprowadzaniu rachunków naukowych,
a od krakowianów odstrasza ich nie tak prosta jak Wl teorii
macierzy, algebra krakowianowa.
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Na zakończenie jeszcze jedna uwaga natury praktycznej.
·Gdyby ktoś z czytelników "Uranii" pragnął bliżej zapoznać się
z teorią krakowianów, możnaby mu polecić - poza obszerną
literaturą w językach obcych - skrypt uniwersytecki T. Banachiewicza pod tytułem: "Metody rachunków astronomicznych" (Kraków, 1952, nakł. PWN). Warto również zauważyć,
że zgodnie z zapowiedzią Państwowego Wydawnictwa Naukowego jeszcze w roku 1957 powinna ukazać się drukiem obszerna
monografia rachunku krakowianowego napisana przez twórcę
tego rachunku, Tadeusza Banachiewicza, w ostatnich latach jego
życia.

KRONIKA
Pierwszy sztuczny satelita Ziemi
Dnia 4 pazdziemika 1957 r. w godzinach wieczornych ucz()ni radzieccy
wystrzelili pierwszego sztucznego satelitę Ziemi. Jest to kula o średnicy
58 cm i masie 83,6 k;, poruszająca się na wysokości 900 km nad powierzchnią Ziemi z prędkością około 8 km/sek. C:oas pełnego obiegu satelity dokoła Ziemi wynosi 1h35m Zaraz w pierwszych godzinach lotu satelity wysyłane przez nięgo sygnały radiowe odebrane zostały przez liczne
stacje obserwacyjne na obu półkulach. Jest to bezwątpienia największe
()Siągnięcie techniczne ostatnich lat.
A. S.
}V Kole Warszawskim PTMA wyszlifowano teleskop Sebmidta
N~e tak dawno oddano do użytku Obserwatorium Uniwer:;;ytec:kiego
w Ostrowiku pod Warszawą 35-ccntymctrowy teleskop zwierciadłowy,
zbudowany w warsztatach Koła Warszawskiego PTMA. Zwierciadło
wyszlifował inż. A. Ryb ar ski, paralaktyczny montaż zbudował
inż. K. Czetyrbok.
Obecnie możemy donieść o nowym sukcesie na tym polu. Inż. A.
Rybarski ukończył szlifowanie tele-skopu Schmidta o zwierciadle
350 mm średnicy, ogniskowej 805 mm (jasność 1: 2,3), o pły·cie korekcyjnej 240 mm. Lustro jest posrebrzane. Na wkładce reprodukujemy
prowizoryczny azymutalny montaż teleskopu oraz próbne zdjęcie dokonane w warunkach wielkomiejskich okolicy gwiazd .,zeta" (długi
·dolny jasny ślad) i ,epsilon" (krótki ślad górny) Ursae Majoris. Siady
gwiazd bladych są ostre. Naświętlanie 112-godzinne filmu ortochromatycznego Plan-Kodak 17 DIN.
Narz<;dzie to będzie prawdopodobnie odstąpione jednemu z uniwersyteckich obserwatoriów polskich, gdyż PTMA wciąż jeszcze nie posiada
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ani jednego Ludowego Obserwatorium typu dostrzegalni cz:echosł<'
wackich, v którym możnaby eksploatować tak piękne narzędzie. Te matów rto pracy znalazłoby się wiele.
.T .

r..

Gwiazda o najmniejszej masie
Mas~ gw1azdy można wyznaczyć, znając wielkość stł grawitacyjnych wywieranych przez nią na ciała otaczające. Możliwość taka istnieje
w \vypadku gwiazd podwójnych. Obserwując n1chy składników dokoła
wspólne~o środka masy oraz mierząc ich prędkości orbitalne za pomoca
analizy widmowej, mo7.na system taki .,rozwiąz.1.ć". Jeden z wyników
"rozwi11zania" stanowią ma sy składników, które dla uniknięcia
wielkich liczb - wyraża się zaz\vyczaj w masach Słońca (Q). Masy
ogólL' gwiuzd tmcszczą się w granicach od 0,5 do 10 {:'). Zdarz ni ą sk
oczywiśdc wyjątki.

Najmniej~ze

mas:-.· posiadają karły. · W ostatnich latach ten typ
który zrc.~ztą stanowi główną populację układu Drogi Mlecznej ,
jest pilnie badany. W r. 1952 za najmniej masywną gwiazdę U7.nano
składnik n gwiazdy podwójnej "Kri.iger 60" w Ccfeuszu, której masa
w.vnosi tylko 0,16 0). W r . 1955 wykryto karła "Ross 614 B" w Lisic
f) masie dwa razy mniejszej, równej 0,08 O. Ostatnio
W. C. L u Y t e n
?badał w Wielorybie układ potrójny .,L 726-8", którego jeden składnik
wyknzujc mas~ zaledwie 0,04 (). Byłaby to więc najmniej masywnn
gwiazrla, jaką obecnie znamy. M.asa jej przewy7.sza tylko 40-krotnie
masG .Jowi!':ra . W teleskopach nie jest be7.pośrednio widoczna .
•T G.
~wiazrl,

Ama.tonlde obserwacje sztucznych sałelitów
Astronauci U. S. A. mają w czasie Międzynarodowego Roku Geofizycznego wyrzucić 6 sztuk bliźniaczych sztucznych satelitów. Dlatego
6 sztuk, że czę~ć z nich nie osiągnie prawdopodobni(> przewidzinnych
orbit i :>padnie z powrotem na Ziemię .
Aktualnym staje si~ zagadnienie obsenvacji ruchów tych satelitów,
tak ważne z punldu widzenia mechaniki nieba.
Astronomowie fachowi najwięk~zą wagę przywiązują do doktunentarnych obserwacji fotograficznych, dokonywanych przy pomocy tuzina
ustawionych w rM.n.ych miejscowościach krótkoogniskowych kamer
typu Bakcr-Nunn. As ronomowie-amatorzy w USA ograniczą się do
obserwacji wizualnych, łatwiejszych do zrealizowania. Pracom tym będą
patronować astronomowie z ,,Smithsonian Astrophysical Observatory".
W tym celu amatorzy zrzeszają się w zespoły obserwacyjne, liczące
12-15 osób. Zespołów takich, rozrzuconych po wszystkich niemal Stanach, powstało już około 100.
Instrumentarium obserwacyjne zespołu składa się z pionowego
masztu metalowego (r c. na wkładce) wysokości ponad 10 m z poprzeczką
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u szczytu ustawioną w płaszczyźnie mieJscowego południka. Maszt takt
przypomina wyglądem wysoką telewizyjną antenę odbiorczą. Poprzcz
podstawę masztu wykreślono w terenie. ślad miejscowego południka .
Na tej linii lokuje się po katżdej stronie słupa 6-ciu obserwatorów
zaopatrzonych w .monookularowe lunetki na statywie, o średnicy objektywu 5 cm., o polu widzenia około 12°. Każda lunetka wyposażona jest
w odpowiednio nachylone płaskie zwierciadło, które pozwala w wygodnej pozycji obserwować w nim wybraną część południka niebieskiego.
Pola widzenia sąsiednich obserwatorów zachodzą na siebie o •29 i pokrywają w rezultacie cały południk niebieski \Vraz z renitem. Gdy
sygnalizowane jest zbliżanie się satelity do miejscowego południka.
pełny zespół lokuje się na swych stanowiskach i ob,serwuje w ciągu
l godziny. Kto zauważy satelitę w postacf jasnego ruchomego punktu,
biegnącego szybko na tle gwiazd, alarmuje kierownika zespołu i notuje
dokładny czas jego przejścia poza masztem oraz mierzy wysokość
przejścia ,nad horyzontem. Satelita, jako jasna gwiazda o średnicy 0',2.
przebiega przez pole widzenia lunetki w ciągu niewielu sekund.
Ponieważ Ziemia nie jest jednorodną kulą, przeto orbita sztucznego
satelity nie· będzie idealną elipsą. Ulegać będzie pewnym zakłóceniom.
Wystąpi cofanie się węzłów orbity w ol{resie obiegu 50 dni oraz takż~
cofanie się linii absydów tj. linii prostej, łączącej w przestrzeni perigeum i apogeum orbity. Z zaburzeń tych będzie można obliczyć spła
szczenie Ziemi oraz rozkład mas w jej wnętrzu.
Rok obserwacji ruchu perigeum satelity będzie równoważny jednemu stuleciu obserwacji tuchu perihelium Merkurego.
Pożądanym byłoby również w Polsce zorganizowanie przez PTMA
kilku zespołów obserwacyjnych najlepiej w pobliżu obserwatoriów rozporządzających precyzyjnymi przenośnymi chronometrami, używanymi do
oblilerwacji astronomicznych.
J. G.

Nowa próba stwierdzenia

roślinności

na Marsie

S i n t o n z obserwatorium harvardzkiego wskarzał ostatnio na
cłoświadczalnego sprawdzenia, czy na Marsie istnieje
roślinność podobna do z.iembkiej. Zwrócił on uwagę na fakt, że wszystkie
rośliny ziemskie bardzo silnie pochłani!ają promieniowanie o długości
fal.l 3.45 mikronów. To silne pasmo absorpcyjne wywołane jest obecnością w roślinach związków węgla z wodorem. Szczególnie łatwo wykryć je w roślinach suchych (np. porosty), w innych bowiem jest ono
maskowane przez pasma absorpcyjne wody.
Podczas opozycjt 1956 r. Sinton obserwował podczerwone w:d.mo
Marsa przy pomocy 155-centymetrowcgo reflektora połączonego z czułym detektorem promieniowania podczerwonego. Promieniowanie Marsa
w tej czę~ widma jest tak słabe, że dla ur.iknięcia przypadkowych blęW.

nową możliwość
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<'lów insLrumentalnych trzeba byłe powtarzać pomiary kilkadziesiąt razy
i na h;f.lnie uśrednić otrzymane wyniki. Kotkowy rezultat wskazuje, że
tstnien.o w widmie Marba p sma 3.45 mikronów jest bard:w prawdopodobne. Rozrzut wyników jest jednak tak duty, że nie pozwala na
bardziej kategoryczne sformułowanie odpowiedzd. Czulość przyrządu
była poza tym zbyt mała, aby można było badać osobno "lądy" i "morza".
Pomiary Sintona wymagają sprawdzenia, w każdym jednak razie
wstępne wyn.ki są rc~lacyjne i według słów autora wskazują, że "istnienie na Marsie roślinnoki jest wysoce prawdopodobne".
(..Sky and Telescope", kwlecień 19!171
A. W.
Powrót komety Enckego (1957 c)
Kolneta E n ck c g o ma najkrótszy obieg dokoła Słońca, gdyż
wynosi on tylko 3,30 lat. Odkrył ją w r. 1786 M e c h a i n. Obecnie pojawiła się znowu, już 45-y raz. Pierwszy zaob3erwował ją H. M. Je ff er s dn. 25. VII 1957 w gwiazdozbiorze Byka jako obiekt 17-€j wielkości gwiazdowej. Dn. 24. VIII 1957 sfotografowało ją trzech obserwatorów z St. Michcl w gwiazdozbiorze Ważnicy jako obiekt 12-ej w.
gw. o głowie średnicy 3 minuty łuku. Przez punkt przysłoneczny przeszła w odległości 0,34 jcdn. astr. od Słońca dn. 20. X 1957, osiągając
jasność 6 w. gw. Warunl{i ob3erwacji układają się tym razem niezbyt
pomyślnie; gdyż l{ometa znajdując się na pograniczu gwiazdobiorów
Panny i Lwa (dn. 9. X 1957 rektascensja jej wynosiła llh33m, dekl:nacja zaś -l-7°33'), będzie w tym czasie przyświecać pod koniec nocy na
wschodzie w niewielkiej odległości kątowej od Słońca (ok. 17°).
J. G.
Wodorek glinu.na X Cygni
Znana zmienna dłogookrusowa X Cygni wykazuje w okresie bliskim
<lo minimum blasku bardzo ciekawe własności. Gdy blask gwiazdy spada
poniżej 1oms, na Ue widma ciągłego rozbłyskuje bogate w linie 'widmo
<'misyjne. Ponad c!zterdzieści tych linii emisyjnych nie było dotychczas
zidentyfikowanych stanowiąc jeden z poważnych, nierozszyfrowanych
jcszc7.e problemów gwiezdnej spektroskopii. Ostatnio linie te zostały
;o;identyfikowane przez amerykańskiego astronoma .G. H. H er b i g a jakÓ
należące do widma wodorlm glinu. Linie te powstają w ba~dzo rzadkim
procesie selektywnego pobudzenia, opisanym szczegółowo przez Herbiga.
Ciekawy przy tym jest fakt, że w widmie X Cigni nie obserwuje się
zwykłego pasmowego widma molekularnego. Takiego rodzaju emisja
drobinowa jest niesłychanie rzadka w wi~ach gwiezdnych, znane s~
zaledwie dwa takie przypadki.
(The Journ.al of the British Astronamical Association,
/
CzerwieC' 1957)
L. L.

/
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PORADNIK OBSERWATORA
Gwiazdy zmienne
Efemerydy gwiazc1 zaćmieniowych na listopad (podane są przybliŻODe
momenty w czasie środkowo-europejskim).
WW Aur: XI, 4d19hl5m, 6dlh3()m (wt), gd20h3()1n, lld2h45m (wt),
14d21b45m, 19d22b4sm, 23dl7b45rn (Wt), 24d24hOOm, 28dl9h()()m (wt), 30dlhl6JD,
AR Aur: XI, 18d17h4Sm, 22d21hOOm, 26d24hOOm,
BZ Cas: XI, Id3hOom, 4dl7hoom, Sd21b4sm, 7d2h30m, · Ud2lhl5PJ,
13dlb451h, 17d20h3C)m, 19dlht5m, 23d20hOOm, 25dOh45m, 29dl9h30m, 30d24h()()JD,
AR Lac: XI, 2Sd3b45rn, 25d3h15m, 27d2h45Jn, 29d2h30rn,
RR Lyn: XI, 4dl9hO()m, 14d17h30!Jl, 24dl6hl5m,
A W Peg: XI, 3dl8h, 14d9h, 24d24h,
EE Peg: XI,, 5d22h30rn, 13d19h3()1n, 19dlb45rn, 2ldl6h30m, 26d22h45rn,
~ Per: XI, 8d4h4Sm, lldih45m, 13d22h30rn, 16dl9hl5m. 19dl6h0om.
Andrzej Wróblewski
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Pomiar powiększenia lunety przy pomocy dyoamełl'u
Każdy posiadacz lunety astronomicznej ~hciałby znać jej powięk 
szenie. gdyż jest ono dlań najbardziej uchwytnym wskaźnikiem moż
liwości zastosowania lunety do różnego rodzllju obserwacji. Powiększe
n ie to wyraża się jak wiadomo stosunkiem kątów pod jakimi widoczny
jest dany przedmiot przez lunetę oraz "gołym" okiem, wyrażone btć
p~to mbże równaniem (patrz także rys. l) ~
Wo

(~o)

-w - - tg (

p ponieważ

tg

/l

(l)

-~--) - 12

jeet:
'W 0

tg ( - 2 -
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==:

b
( w )
oraz tg - 2- =
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b
21;

(2a, b)

URANIA
----------------~-------------------------r-~

34:ł

---

a przy małych wartościach kątów można je zastąpić wartościami
łangensów. W równaniach powyższych oznacza:

w, w -

k~t

icb

dany przedmiot przez lunetę,
okiem nieuzbrojonym.
t, :...._ odległość ogniskowa obiektywu lub zwierciadła.
fz okularu lunety,
b - liniową wielkość obrazu obserwowanego przedmiotu we
w-spólnej płaszczyżnie ogniskowej obiektywu i okularu F',, Ft (luneta
nastawiona .,na nieskończoność").
pod jakim

widać

,.

~------~~ r.--------~~

Rys. l. Przebieg promieni w lunecie nastawionej na ni

skończonośE

Nastawiona ,.nieskończoność" (tj. tak, by obserwawr o wzroku normalnym widział wyraźnie b. odległe przedmioty) luneta przedstawia tzw.
układ teleskopowy, to znaczy.' że zarówno wchodząca jak 1 wychodząca
wi~a ~romienl jest równolegla, a płaszczyzny ogniskowe: obiektywu
(tylna) i okularu !przednia) pokrywają się (rys. 1). Mbżna wówczas udo-

iranico wl.l)ściOiv'O

., " lunt4y
"" " '
".

, Rys. 2. :Zrenica

wyjściowa

lunety.

wodnić, że stosunek / 1 do / 1 czyli powiększenie lunety równe jest stosunkowi średnicy wi~i wchodzącej (tzw. żrenica wejściowa, która
w zasadzie winna. być równa średnicy obiektywu) i średnicy wiązki
wychodzącej -d (źrenica wyjściowa lunety), gdyż kąty a i t\ są równe.jako
kąty

wierzchołkowe.

Można

również

udowodnić,

że

średnica

~enicy·

URANIA
wyjściowej równa jest średnicy z:zeczywistego i pomnieJszonego obrazu
obiektywu, rzuconego przez okular, obraz ten tworzy się w pewnej odległości p za okularem (rys. 2). Obraz ten jest rzeczywisliy, tj. można go
uwidocznić na matówce i wym i erzyć. W ten sposób, znając średnice
wiązek promieni wchodzących i wychodzących, można z powyższej za leżności obliczyć powiększenie danej lunety.
Do pomiaru średnicy źrenicy wyjściowej służy przyrząd (rys. 3)
zwany "dynametrem•· (niekiedy t e ż
spotyka się określeni e "dynametr
Ramsdena" od nazwiska jego przypuszczalnego wynalazcy, słynnego lonA
dyńskiego optyka z końca XVIII w.).
Konstrukcja przyrządu widoczna jest
B
w rys. 3. Istotną jego częścią jest
lupa z podziałką pomiarową (skalą }
w ognisku. W przedstawionym na powyżl;Jzym rysunku dynametrze autor
- 22,0
użył tzw. lupY. Brinella, którą można
Aalo luD4 1 krqzel< Kolki tectm
dostać w handlu w cenie 39 złotych .
Jest to lupa o powiększeniu ok. lO X,
Rys. 3. Dynametr R a m s d eze skalą 8 mm w ognisku, podzien a z lupą B r i n e 11 a
l
loną na 80 części, z których każda
odpowiada 0,1 mm. Jako matówka
służyć moż e odpowiednio umieszczony krążek kalki technicznej (kreślar
skiej).
Pomiar średnicy źrenicy wyjściowej lunety oraz jej powiększenie
wykonuje się w sposób następujący:
a) nastawiamy lunetę na nieskończoność, tj. tak, aby wychodząca z okularu wiązka promieni była równoległa i kierujemy lunetę na jasne
tło nieba. Osoby obarczone wadą wzroku powinny przy nastawianiu
użyć okularów korygujących wzrok,
b) rurkę "B" (rys. 3) opieramy
o oprawę okularu i przesuwamy rurl~ę "A" dotąd, aż na
matówce uwidoczni się wyraźnie źrenica wyjściowa, po
czym odczytujemy na skali jej
średnicę d Przy złym nastawieniu rurki "A" otrzymuje
l
l
my wartość d zbyt dużą, gdyż
c.~..!
zarówl)o przy zbliżaniu jak
b
.a
i przy oddalaniu średnica WYRys. 4. a) Przesłona na obiektyw luchodzącej z okularu wiązki
promieni rośnie, jak to jest
nety, b) odczytanie wielkości średni
cy wyjściowej z przysłoną założoną
widoczne z rysunku 2.
na obiektyw
c) ponieważ źrenica wejściowa
(efektywna średn'ca obiektywu) (/) e może być mniejsza niż geometryczna średnica obiektywu
(/) g czy też zwierciadła (rys. 1), nakładamy nań blas~aną przesłonę
(diafrngmę) z kwadratowym otworem (rys. 4a), o wymierzonym suw:miarką boku Sn. Przesłona ta powinna być umieszczona bezpośredmo
przed obiektywem i prostopadle do jego osi. Dokonujemy teraz pomiarką beku Sn. Przesłona ta powinna być umieszczona bezpośrednio
przed obiektywem i prostopadle do jego osi. Dokonujemy teraz po-
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miaru d (oznaczamy d) dla paru \vymiarów S 11 diafragmy (rys. 4b).
lunety równać siG będzie wówczas:

Powiększenie

sn

p=ds
Zaś

czynna (efektywna)

średnica

(3)

obiektywu czy

(2) -

też zwierciadła

wyniesie:

p . d

(4)

Przykła d : Wyznaczenie powiększenia lunety ziemskiej wiedeń
skiej firmy Ploessl, o geometrycznej średnicy obiektywu 44,5 mm i śred
nicy źrenicy wyjściowej 1,421 mm epamiar przy pomocy mikroskopu
z mikrometrem okularoywm):

l

L. p.

sn
mm

Wielkoś'c obrazu
diafragmy o boku s"
mm
ds

PawiGkszenie
p

---

l
2

3
4
fl

20,0
25,0
30,0
35,0
40,0

- --- -

0,7 09
0,8 97
1,0 59
1,2 39
1,384

28,2
27,9
28,3
28,2
28,9

średnio: P -

z błGdem

28,3 x

przeciętnym

X

~

±

28 x
0,2 x

Czynna średnica obiektywu (/)c;....:; 28,3 X 1,421 "-' 40,2 mm; okazała się
m meJsza ocl średnicy geometrycznej (/)g-= 44,5 mm. Spotyka siG
zdanie, że przesłanianic obiektywu stosowane było przez mniej solidnych
\vytwórców jako środek dL'l pewnego poprawienia jakości obrazów, przy
niezmniejszonej średnicy geometrycznej, która w dużej mierze określała
cenG lunety a wiQc i zarobek fabrykanta. Nie można jednak zdania tego
generalizować, nawet gdyby niekiedy było słuszne, gdyż tego rodzaju
fakty spotyka się czasem nawet u lunet z doskonałymi obiektywami
jak np. w powyższym przykładzie. Przypadki kiedy (j)g > (/)c wynikały
w dużej mierze z nicznajomości praw przebiegu promieni w narzędziach
optycznych (nieumiejętne stosowanic diafragm - patrz rys. 1).
Przypadek powyższy ilustruje konieczność stosowania przesłon przy
pomiarze powiększenia,, oznaczając bowiem P
(/) ~ : d, uzyskalibyśmy
wartość równą 31,3 X czyli prawie o 11% za dużą.
Lupa Brinella pozwala odczytywać z dokładnością do 0,1 mm, oceniać zaś 0,05 mm; chcąc więc uzyskać wartość powiększenia z błędem
nie większym niż ± 2%, nie może przekroczyć ono ok. 0,8 boku otworu
Sn (w milimetrach), to znaczy mierzona średnica źrenicy wyjściowej nie
może być mniejsza niż 1,25 mm. Chcąc uzyskać dokładność większą
względnie wyznaczać silniejsze powiększenia, należy zastosować do pomiaru mikroskop z okularem mikrometrycznym; odczytywać można wówczas z dokładnością do 0,01+0,015 mm, oceniać zaś z dokładnością mniej
więcej dziesięć razy większą (przy dokładnych pomiarach poleca się uży
wać filtr żółty). Tak skonstruowany dynametr można po niewielkim
uzupełnieniu zastosować również do pomiaru odległości ogniskowych
okularów, czyli do \vyznaczania powiększenia lunety w oparciu o wzór (1).
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Opisany dynametr nie nadaje się do pomiaru średnicy źrenicy wyjlornetek galileuszawskich (tzw. holenderskich), gdyż w tym przypadku źrenica wyjściowa ma charakter urojony i leży pomiędzy obiektywem i okularem, zastosować więc tutaj należałoby modyf.k.acj~
dynametru wprowadzoną przez S. C z a p s k i e g o ; nie przedstawi&
ona ·jednak interesu dla miłośnika astronomii i dlatego też opis jej

ściowej

można pominąć.

Antoni Piaskowski
Sekcja Instrumentalna Warszawskiego
P.T.M.A. ·

Koła

OBSERWACJE
"Zjawisko Rzymskie"

W dniu 25 stycznia 1957 r. obserwowaliśmy w Oświęcimiu niezwykłe
i rzadkie zjawisiw optyczne w atmosferze, a mianowicie halo złOżone
tzw. "Zjawisko Rzymskie".
Ponieważ zjawisko to, swą wspaniałością, wyrazistością czystyca
barw tqczy i niecodziennością kształtów wzbudz ło w elkie :>:~intereso
sowanie wśród ludzi, otrzymałem w czasie jego trwania od godziny 12
do 14h3Qm kilkanaście telefonów z różnych rejonów :fabryki, przy czym
padały pytania głosem wstydliwie zaniepokojonym "co mają ozna.czać te trzy słońca i tęczowe pierścienie?" Po. krótkich wyjaśnie
•niach, że nie oznaczają one końca świata ani wojen, że nie są zjaw.skiem

*

\

ssa+•••••-...,uw:•wcws=
Rys. l. Schematyczny

rozkład

halo

złożonego

(zjawisko rzymskie)

dokoła Słońca

:astronomicznym, a tylko optycznym powstałym w atmosferze na sku·tek przechodzenia prom1em słonecznych przez opadającą chmurę
swoistego kształtu kryształów lodowych, znajdującą się na dość znacznej wysokości, głosy w telefonie, dziękujące za objaśnienie były już
znacznie spokojniejsze. Dlatego też chcę zjawisko to opisać na łamach
· naszego czasopisma.

347

URANIA
Pomimo

że dzień był pogodny, Słońce świeciło jakgdyby przez
lub szybę matową . Temperatura wynos1la około 0° C bez
wiatru. Z lewej i prawej strony Słońca znajdowało się "drugie" i "trze-cie" Słońce, odległe od prawdziwego oko o 22° o prześlicznych tęczo
wych kolorach. Oba te słońca spięte były wyraźnym lukiem tęczowym,
do którego w górnej części dotykał łuk wygięty od Słońca, łączący się
.z kolei z ramionami luków obejmujących pierścień pierwszy wraz
z trzema słońcami. Cały układ tych pierściem obejmował trzeci największy i najwyraźniejszy w swych tęczowych barwach łuk, stykający
się z lukiem zwróconym znowu od Słońca, tylko znacznie dłuższym, niż
koncentryczny łuk niższy. Sięgał on około 70° nad horyzontem. We
wszystkich łukach i pierścieniach barwa czerwona znajdowała się od
strony Sło1'lca, natomiast niebieska po stronie zewnętrznej pierścieni,
czyli dalej od Słońca.
- ,
Od obydwu "słońc" ciągnęły się dwie smugi w płaszczyźnie poziomej, opasujące całe niebo. Barwa tych smug była lekko opalowo-biala.
W stronie północnej, czyli przeciwległej Słońcu, smugi poziome doch~ 
rały do jeszcze dwóch przeciwsłońc. W sumie widzieliśmy w tym dniu

lekk ą mgłę ,

pięć "słońc".
Dołączony rysunek obrazuje
nie południowej przy Słońcu.

schematycznie

układ pierścieni

w stro-

F. Stradal
Oświęcim
Niezwykłe

W dniu 12 marca 1957 r.

halo

dokoła

Księiyca

zaobserwowałem piękne

zjawisko halo

dookoła Księżyca.
Księżyc po pierwszej kwadrze znajdował się w ,południowej stronie
nieba. Dokoła niego był jasno szary krąg świetlny {I) o szerokości około
2 pozornych tarcz Księżyca. Krąg ten był dość jasny, a w górnej swojej

części

nad Księżycem posiadał wyraźne tęczowe obwódki.
Drugi krąg świetlny {II) pos!adał średnicę w przybliżeniu 2 razy
większą i położenie takie, jak wskazuje rysunek. Szerokość obu kręgów
była mniej więcej jednakowa. Ten
·drugi krąg śwletlny sic:;gał bardzo
daleko na północ tak, że w swej najdalej na północ wysuniętej części
przechodził trochę poniżej Gwiazdy
Polarnej {około 2 pozorne tarcze
Księżyca).
Natężenie
świecenia II
kręgu było trochę mniejsze niż I,
przy czym w dolnej swej części
w sąsiedztwie Księżyca jasność
kręgu II była znikoma.
Rys. l. Schematyczny rozW odstępie mrueJ więcej 90~
kład pierścieni halo dokoła
przez zachód ku północy {licząc kąty
Księżyca
na kręgu II) na kręgu większym II
znajdowały się świetlne utwory {III),
·kształtu zaznaczonego na rysunku. Podobnych świetlnych utworów,
:leżących symetrycznie z drugiej strony kręgu II ni~ ~aobserwowalem:
Niebo było lekko przesłonięte w niektórych mieJscach drobnymJ
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chmurkami. W bezpośrednim sąsiedztwie Księżyca obwódek barwnego
halo nie widziałem.
Czas obserw~cji: 12. III. 1957, godz. 21-10-21.15 czas środkowo-euro
pejski. Obserwowałem od chwili wyjścia z tramwaju do chwili zaniku
zjawiska. lVIiejsce obserwacji : Praga, ul. Otwocka, róg Sicdlecloej
Oświetlenie ulic latarniami słabe.
Jan

Grębski

Warszawa

KALENDARZYK ASTRONOMICZNY
Listopad 1957 r.
M. Bielleki

Opracował

Dane o zjawisku ~wJazd spadających podajemy w dziale "Poradnik obserwatora" w artykule "Metcoty", l'femerydy zaś gwiazd zmil'nnych w arLykule:·
,,Gwiazdy zmienne",
Chwile wszystkich zjawisk podano w czasie średnim słonecznym środkowo
europejskim, który jest czas«cm obowiązującym w Polsce. Dni, godziny, minuty
l sekundy cz::~sowe oznaczono 5ymbolaml d, h, m, s. Przez u i ~ rozumiemy rektascensję
i deklinację, czyli wspórzędne 1·ównikowe rown0nocne ciała nie-bieskiego.
W kalendarzyku llprowym b1·. podane są informacje, dotyczące poszukiwań
przez lornetkę lub lunetę planet i planetek, niewidocznych gołym okiem. Tam
również podane są pewne ogólne wyjaśnienia dla ob,erwacjl zjaw1sk w układzie
księżyc6w
gallilc·uszowych Jowisza . Saturn jest b~rclzo trudno do.;trzeg'llny
·w blasku światła 5łoneczncgo i dlatego nie podajemy danych dla odszukania
jego księżyca Tytana.

Prosta łącząca Słońce i Wenus jest najv.d<:cej odchylona (o 3°}
orbity Ziemi w kierunku południowym; mówimy wt:2dy,
że Wenus jest w największej poludniowej szerokości heliocentrycznej.
1d-3d Dobre jeszcze warunki do zaobserwowania stożka świ~tła ·
zodiakalnego na wst:hodnim niebie przed świtem.
4d8h. Kierunki widzenia Urana i Słońca tworzą ze sobą kąt prosty;
mówimy wtedy, że Uran jest w kwadraturze ze Słońcem.
7d. Calkowitc zaćmienie Księżyca. W Polsce zjawisko będzie widoczne tylko w swej późniejszej końcowej fazie, gdyż Księżyc wzejdzie
już po skończonym całkowitym zaćmieniu i wte'ly, gdy będzie zanurzony
tylko częściowo w cieniu Ziemi; ponadto wschód Księżyca jest prawic
jednoczesny z zachodem Słońca, a więc zjawisko przyćmienia częścio
wego tarczy Księżyca będzie trudno dostrzegalne na jasnym tle nieba.
Zjawisko, ogólnie biorąc, będzie widzialne na obszarach: Ameryka
Północna z wyjątkiem wschodnieJ części, Ocean Spokojny, Morze Lodowate Północne, Australia, Azja, Ocean Indyjski, północno-wschodnia
część Afryki i wschodnia część Europy.
Podajcmy charakterystyczne momenty zjawiska zaćmienia dla
obszarów Polski: 1957 Listopad 7d
12h3'Qm.s
Foczątek wejścia Księżyca w półcień Ziemi
13 43 .4
"
w. cień
"
1d10h.

od

płaszczyzny

Srod~k

zaćmi~nia całkowitego Księżyca

Koniec
"
"
Wschód Księżyca w Warszawie
Zachód Słońca
Ko;'liec wyjścia Księżyca z cienia Ziemi
z półcienia

15
15
15
15
15
17

11
26
41
55
57
10

.9
.9
.9

.5
18 23 .2
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Obserwacje zaćmienia Księżyca zaczynamy więc w dniu 7. bm., na
krótko przed zachodem Słońca, od śledzenia wschodzącego Księżyca nad
horyzontem w stronie wschodniej nieba z niewielkim odchyleniem w kierunku północnym.
9d4h. Merkury jest w największym oddaleniu od Słońca (w aphelium) w odległości około 70 milionów km.
lld-21d. Niezbyt dobre warunki zauważenia stożka światła zodiakalnego na wschodnim niebie, po zapadnięciu ciemności.
13dlh. Trudno dostrz·egalne w blasku światła Słotica zbliżenie Mer kurego (-1/2 w. gw.) do gwiazdy 6 Niedźwiadka (2 1/2 w. gw.) na odległość 1;2°, przy czym gwiazda jest bardziej na południe.
14d2h. Przed samym świtem można, obserwując Marsa, określić
miejsce na niebie, w którym znajduje się Neptun, a mianowicie jest on
oddalony od Marsa w kierunku północnym o przeszło 1° (2 tarcze Księ
życa).

14d8h. Księżyc mija Urana w odległości 6° na południe.
15dl9h. Ładnie widoczne światło popielate Księżyca .
lGd. Nad ranem można prześledzić przez lunetę astronomiczną

całe

zjawisko przejścia po tarczy Jowisza cienia księżyca 3. trwające 21/, godziny; w 5m po zejściu cienia z tarczy ukaże się na jej tle, z przeciwległej jej strony, sam księżyc 3, trudniej dostrzegalny od swego cienia.
17dGh, 17dl3h. Uran nie zmienia najpierw długości ekliptycznej 'A
potem zaś rektascensji a. Różnica momentów wynika z różnicy systemów
współrz~dnych, w których wyznaczamy położenie planety. Jeden z tych
systemów jest oparty na płaszczyźnie orbity Ziemi wokoło Słońca, drugi
zaś na płaszc;r.yźnic równika Ziemi.
·
17d8h. Wenus jest w zbliżeniu zaledwie 9' ('t. j. około 1/4 tarczy
ICsiężyca) z gwiazdą cr Strzelca. Jasność: Wenus -4 w. gw., gwiazda
-2 w. gw. Obserwować wieczorami 16 i 17 b. m., gdy zbliżenie będzie
najbliższe do największego.
17d14h. Niknące w blaskach zorzy wieczornej mijanie Antaresa, najja5nie~szej gwiazdy Niedźwiadka przez Merkurego w odległości 3° od
strony północnej.
18d9h. Wenus w największym odchyleniu (elongacji) wschodnim od
S!ońca, równym 47°. Dogodne warunki obserwacyjne.
19d. W lunecie zaobserwujemy księżyce galileuszowe Jowisza
w ustawieniu zgodnym w swojej kolejności z odJegłośdarni rzeczywistymi
przestrzennymi od planety. Obserwacje nad ranem.
19tł4h.
Obserwowalne nad ranem mijanie Jowisza przez Księżyc,
od strony południowej, w odległości 3°. Obserwa('ja utrudniona, w pobliżu horyzontu.
19d5h. Zakrycie jasnej gwiazdy Kłos w gwiazdobiorze Panny (Spica)
przez Księżyc. Zjawisko w Polsce nie będzie widoczne, obserwować natomiast można na obszarach: Morze śródziemne, Zw. Radziecki, Indie.
U na~ Księżyc minie gwiazdę od strony południowej.
19d23h, 20d5h, 2~d2Qh, 22d23h. Nicdostrzegalne albo trudno obserwowalne mijanie planet przez Księżyc, a mionowicie kolejno, od strony południowej: Neptun 2 1/2°, Mars l 0 ; od strony północnej: Saturn 11/20,
Merkury 5°. Księżyc jest bliski nowiu.
20dfih. Bardzo trudne do zaobserwowania, ale ciekawe, zakrycie
Marsa przez Księżyc bliski nowiu. Zjawisko obserwowalne na obszarach:
południowa Afryka, Ocean Indyjski, Nowa Zelandia.
21d-3Qd. Próbować odszukać przy dobrej pogodzie nnd ranem stożek światła zodiakalnego we wschodniej stronie nieba.

URANIA

3!'i0

li

21dl8h. Nad ranem, blisko daty wskazanej, zaobserwujemy zbliże- ·
nie się Jowisza do Kłosa w gwiazdozbiorze Panny na odległość 3 1/2
Qd strony północnej.
,
,
21 d2:lh. Trudno dostrzegalne wieczorem w blasku zorzy wieczornej:
zbliżenie się Merkurego od strony południowej do Saturna na odległość
:ł 1/20.
22dl4h30m. Słońce wchodzi w znaL zodiakalny Strzelca.
23d-28d. Wieczorami zauważymy światło popielate Księżyca, niskO'
bardzo polożonego nad horyzontem.
25d. Nad ranem możemy prześledzić przez lunetę astronomiczną całe
zjawisko przejścia po tarczy Jowisza cienia i samego księżyca l.
25dl5h. Księżyc mija Wenus w odległości 8° na północ od niej. Tego,
dnia wieczorem zaobserwujemy oddalanie się już Księżyca od planety.
20dJ2h. Merkury osiąga swą największą południową szerokość heliocentryczną 70 (patrz wyjaśnienie w ld b. m. dla Wenus).
30dlOh. Nad ranem tego dnia można zaobserwować zbliżanie się:
Marsa do jasnej gwiazdy (3 w. gw.) u~ Wagi. Najmniejsza odległość mię
dzy Marsem i tą gwiazdą będzie tylko 3' (dziesiąta część tarczy Księ- ·
życa), przy czym Mars będzie bardziej na północ.
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Oznaczenia ciał: l, 2, 3, 4 - księżyce galileuszowe (Jo, Europa, Gani-·
medes, Callisto) w kolejno wzrastających odległościach od Jowisza;
O -Jowisz.
Każdego dnia o 6h45m podano położenie wzajemne księżyców i Jowisza obserwowane w odwracającej obrazy lunecie astronomicznej.

Zaćmienie księżyca
Zakrycie księżyca przez Jowisza
Przejście księżyc<> na tle tarczy Jowisza
Przejście cienia księżyca po tarczy Jowisza
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Palmlarnl).
Racibórz - Kasprowicza 11. Liceum dla Pracujących .
Szczecin - . Katedra Fizyki Folitechniki Szczecińskiej. Sekretariat czyn n) we
·
środy w godz. od 20-tej do 21-szej . Pokazy nieba odbywają się w każdą
pogodną środę a w razie niepogody rezerwowanym dniem jest czwartek.
Toruń ul. M. Kopernika 17. - Sekretariat l biblioteka czynne w poniedziałki
l czwartki w godz . 18-20, oraz w soboty w godz . 17-19. Dnia 11 . XI. 6 g'9 dz. 18
odczyt 1 mgr H. Iwaniszewskiego pt. : ,Badani;> promieniowania Słońca na
falach radiowych" dnia 25. XI. o godz. '18 odczyt H. Witkowsklego pt . .,Jednostki astronomicŻne" .
Warszawa- Al. Ujazdowskie 4. Sektetarlllt. l Sekcje czynne we wt0rkl, czwartki
l soboty w godz. 18-21, biblioteka we wtorki w godz. 19-21. P.okazy nieba
w każdy bezchmurny wieczar w godz. 19-21. w dniu 2t. XT. o godz. 19 w sali
M . Kopernika Obserw. Astronomicznego U . W . (Al. Ujazdowskie 4) odbędzie
się odczyt mgr inż . A . Marksa pt. ,.Czy w Polsce będzie widać sztuczne księ
życe?"

- Wro~ław - ul. Pionierska 11. Zebrania cr.lonków Kola odbędą się 1, 15 i 29 X l
w siedzibie Instytutu A<tronomłcznego Uniwersytetu Wrocłow<kie!'o . ul . M . ·Kopernika 11. Na Zebraniach wygłoszone będą referaty naukowe. Bliższe szczegóły podane zostaną w prasie. Foczątek odczytów r,·odz. 19-ta.
zawladomlellle
Zawiadamia się P . T. Członków P. T. M. A., te decyzją' Zarządu Głównego,
Jldadka roczna członków zwyczajnych na rok 1957 została ustalona na 38.- zł.
·•płata prenumeraty na 48.- zł. Cena mapki obrotowej nieba wynosi 12.- . zł
plus 4.- zł na koszty przesyłki. - Cena 2 płyt szklanych do r.zllfowanla zwierciadeł teleskopowych, z dodatkler•. 50 g tlenku ceru. o średnicy 150 mm wynosi
50.- zł, o średnicy 250 mm wynosi 200 ....,. zł.
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Pismo zalecone reskryptem Ministerstwa Oświaty z dnia 20. X. 1950 r.,
Nr Oc-506 50, jako pożądane w bibliotekach licealnych i nauczycielskich
.JAN GADOMSKI -

Warszawa

SZTUCZNE SATELITY JAKO

NIEBIESKIE

1957 r. została wystrzelona w przerakieta balistyczna. Twórcy jej, uczeni
radzieccy, nie ujawnili, ile posiada stopni. Człon ostatni wyłonił ze siebie sztucznego satelitę Ziemi.
Od paru tygodni
obiega on planetę posłuszny już teraz jedynie prawom me-chaniki nieba.
Ponieważ nie znamy szczegółów technicznych, jakie zastosowali tu inżynierowie r'adzieccy, ani też nie wiemy nic bliż
szego o akcji miniaturowych, lekkich aparatów pomiarowych
zawartych wewnątrz satelity,- przeto ograniczymy się w rozważaniach naszych do rozpatrzenia biegu i losu satelity w najbliższej przyszłości.
·
Mamy tu do czynienia z kulą z glinki aluminiowej śred
nicy 58 cm, o masie 83,6 kg, wyposażoną w anteny i stację
nadawczą. Radiostacja ta wysyłała przez 3 tygodnie zaszyfrowane sygnały na długości fali 7,5 i 15 m. Tak krótkie rale
swobodnie przedostają się przez "okno radiowe" w atmosferze do stacji podsłuchowych ziemskich.
Agencja prasowa TAAS podała, że satelita zbliża się w perigeum na 200 km do powierzchni Ziemi, a w apogeum oddala się od niej o 900 km. Ponieważ atmosfera ziemska sięga
do 1000 km, jak to wynika z niektórych pojawień się zorzy
polamej, przeto satelita ten nurza się na całej orbicie w atmosferze ziemskiej i stanowi ciało niebieskie tylko czasowo przebywające w
przestrzeni przykosrnicznej. Wskutek oporu
ośrodka po upływie pewnego czasu powróci na Ziemię.
Satelita okrążał początkowo Ziemię w okresie 96 minut
i 2 sekund. Wynika stąd, że w pierwszej fazie przebywał średDnia 4-go

paźciziemika

CIAŁA

strzeń przykosmiczną
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nio na wysokości 550 km nad powierzchnią Ziemi, biegnąc po
eliptycznej orbicie z prędkością średnią 7,58 km 1s. W perigeum p suwał się oczyWiście prqdzej
7,79 kmls.
(g -= 922 cm/sek~), w apogeum zaś wolniej - 7,41 km/s
(g = 892 km ls 2). Przy sposobności nadmienimy, że największa
prędkość orbitalna satelity ziemskego (orbita kołowa tuż
przy r:owicrzchni Ziemi, brak atmosfery) może wynos1c
7,91 lan/s (g ~ 981 kmis 2), a okres obiegu 84 minut 26 sekund.
Satelita natrafia przy tak znacznej prędkości na hamujący
opór cśrodka Z sondowań amerykański ch rakiet wysoko;kiowych wiadomo, że w perigeum gęstość atmosfery wynosi
1,7 X Jo-•:l g/cm3 przy temperaturze l- 156°C. W apogeum gęstość ta jest oczywiście znacznie mniejsza. Do oporu oŚTodka
dochodzą jeszcze jako dodatkowy czynnik hamujący liczne
zderzenia z mikrometeorami światła zodiakalnego, w którym
nurzają sif~ przysłoneczne planC'!ty. Ten pył meteorowy pochłania Ziemia w ilości paru tysiqcy ton na dobę.
Wskutek hamowania wynikającego z oporu ośrodka pierwotny pc;d satelity udzi_elony mu przez napęd rakietowy stopniowo maleje. Satelita obniża się .. Teraz coraz bardziej glob
ziemski zaczyna upominać się o satelitę. W kierunku wzmagającej się na coraz to niższych pułapach siły ciążenia S:ltelita zwiększa swą prc:-dkość orbitalną i co za tym id~ie skraca
czas obiegu. W rezultacie satelita po coraz ciaśniejszych, mniej
spłaszczonych orbitach eliptycznych obniża s:ę do powierz.chni
Ziemi. Po upływie trzech tygodni obniżył on swój lot o 26 km,
jak to wynika ze skrócenia okresu obiegu do 95 min. 30 sek.
Uczeni radzieccy przypuszczają, że po 200 dniach "życia .. satelita zetrze się na wysokości kilkudziesic:;ciu kilometrów z atmosferą na tyle już gc;stą, że rozgrzawszy się do wysokiej
temperatury - zacznic świecić własnym światłem i odparowywać. Wówczas resztki satelity w postaci meteoru spadną
na Ziemię. Taki będzie epilog.
Orbita satelity ulega - wskutek przyciągania Słońca, Ziemi i Księżyca - ciągłym i to szybkim zmianom. Linia wę
złów powinna w odniesieniu do płaszczyzny równika ziemskiego, cofając się po orbicie, wykazać szybki ruch precesyjny.
Jeszcze szybszy musi być ruch linii absyd*). (Nadmienimy, że
pełny obieg linii wqzłów orbity ziemskiej wymaga 26 000 lat,
a linii absyd 21 000 lat). Gdyby satelita osiągnął pułap zupeł
nie pozbawiony atmosfery, orbita satelity mogłaby posłużyć
do sprawdzenia ogólnej teorii względności. Teoria ta postu*)
bliższy

L:nią

absyd zowiemy

linię prostą przechodzącą przez
środka masy ob:eg;mej.

i najdalszy w odniesieniu do

punkt naj-

l .
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luje - dla ciała nieperturbowanego przez ciała sąsiednie obiedrugie cialo - dodatkowy obrót linii absyd wynikający
z wirowania wokół osi ciała obieganego (tutaj Ziemi). U Merkurego ten tzw ..,efekt Einsteina·· dla pełnego dodatkowe~o
obiegu linii absyd wymag::t 3 milionów lat, u Ziemi zaś 30 mln.
U satelity wystarczyłoby 2-3 lat. W danym wypadku opór
ośrodka tłumi ten "efekt Einsteina".
Satelita sprawił swym twórcom pewną niespodziankę. Okazało się mianowici , że ostatni człon rakiety nie spadł na Ziemię, lecz okrąża ją po własnej orbicie. Wyłaniając satelitę z::>stał przyhamowany, toteż obniżył swój lot dotąd (25. X.)
o 50 km. W końcu października wyprzedzał on satelitę już na
tyle, że go właściwie doganiał od tyłu. Oczywiście człon ten
swą wędrówkę okołoziemską ukończy znacznie prędzej. aniżeli
satelita.
Orbita satelity nie została jeszcze dotąd zakomunikowana.
Porlano jedynie, że zawieAPOGEUM
ra kąt 65° z płaszczyzną
równika ziemskiego. Według obliczeń astronoma
polskiego Antoniego Przyb y l s ki e g o, pl·acujące
go na Mount Stromlo
w Australii, kąt ten wynosi 66°. Satelita obiega
Ziemię
prawie 15 razy
na dobę ruchem prostym.
tj. od zachodu na wschód.
Obieg ten trwa rekordowo
krótko jak na nasz system
planetarny. Satelita w danej chwili jest 33-cim księ-·
życem w naszym układzie
"słonecznym, a · pierwszym Rvs. 1. Łuk dzienny sztucznego satelity
stworzonym przez czło- ·
.w apogeum
wieka.
Przyjrzyjmy się teraz tym nowym ciałom niebieskim
z Ziemi. Satelita obserwowany z Ziemi obiega ją 14 razy na
dobę ruchem wstecznym. Łuk dzienny jego jest niewielki z powodu małej odległości od Ziemi (średnia paralaksa poziomowa
wynosi 42°,6) *). W apogeum łuk dzienny wynosi 58° (rys. 1) ,
gające

*) Paralaksą poz.!omową jakiegoś

pod którym widoczny jest z niego

•

ciała
promień

n'ebieskiego zowiemy
Ziemi.

kąt
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Księżyca kąt ten wynosi 179°,8. Odpowiednio do tego maksymalny czas pobytu satelity nad horyzontem przy przejściu przez zenit miejsca obserwacji trwa odpowiednio 15 1/2 minut w apogeum i 7 1/ 2 minut w perigeum.
Prędkość kątowa satelity jest duża, wynosi 4' (minuty łuku)
na sekundę. Pod tym względem ustępuje on jedynie meteorom.
Satelita, nurzając się za każdym obiegiem w cieniu Ziemi,
zaćmiewa się i to co li/2 godz. Jest to swego rodzaju rekord
w naszym systemie planetarnym. Wizualni~ satelita może być
dostępny dla obserwacji o wiele krócej, niż podaliśmy, gdyż
do jego obserwacyj konieczne są specjalne warunki geometryczne. Satelita musi być oświetlony promieniami słonecz
nymi, a obserwator musi znajdować się dość głęboko w cieniu
Ziemi, by tło nieba było ciemne. Taka sytuacja może być zrea1izowana godzinę przed wschodem Słońca i godzinę po jego za...
chodzie. Do obserwacji satelity przy jego dużej ruchliwości konieczną jest efemeryda. której jeszcze nie opublikowano. I dlatego to obserwacje satelity są utrudnione, zwłaszcza że jasność
pozorna jest niewielka i waha się od 6m (perigeum) dogm (apogeum).
Natomiast stosunkowo łatwo jest dostrzegalny ostatni człon
rakiety, gdyż wykazuje on niekiedy nawet jesność 1/2m. Przelot jego był obserwowany gołym okiem w Obserwatorium Ludowym w Gdańsku-Oliwie (L. W o h l f e i l - 10 . X.) i w Warszawie (mgr A. W r 6 b l e w ski - 12, W i 14. X.). Mgr Wróblewski wyznaczył w tym czasie 13 położeń satelity w odniesieniu do mijanych gwiazd oraz dokonał 10 ocen jasności
członu. Te ostatnie były o tyle ciekawe, że dały zmiany blasku od 0'~''5 do 4'!'0 w okresie 11/2 minuty, co obserwator interpretuje jako wynik obrotu członu dokoła jego osi w okresie
3 minut. Obserwacje te przesłało Koło Warszawskie telegraficznie Akademii Nauk ZSRR.
Sygnały radiowe nadawane przez satelitę były przyjmowane na całym świecie, także w Polsce. Obecnie zamilkły one
z powodu wyczerpania się baterii zasilających stację nadawczą
.satelity. Obserwacyj tych dokonywano oczywiście też przy zachmurzonym niebie, a nawet chwytano sygnały, gdy satelita
był niezbyt głęboko pod horyzontem (odbicie radiofal od jono.s fery). W rezultacie udawało się niekiedy "trzymać" satelitę
na antenie odbiorczej przez 1/z godziny. Do tych sygnałów stosowano przy odpowiednich urządzeniach zasadę Dopplera,
która stosuje się też do fal radiowych. Mimo te wszystkie
"plusy" radiowa lokalizacja satelity jest znacznie mniej dokła
dna niż wizualna.

w perigeum 28°. Dla
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Z nachylenia orbity wynika, że satelita może przechodzić
przez zenit wszystkich miejscowości z wyjątkiem okolic przybiegunowych (od -65° do -90° i od +65° do+90o). Na samych biegunach w apogeum satelita gómje na wysokości 4°
nad horyzontem, a więc w praktyce satelita jest obserwowalny
z całej Ziemi.
Ą.o
0
Pas dostrzegalności saG•v,.,
telity pokrywa czaszę o
promieniu 1600 km w perigeum i 3200 km w apogeum (rys. 2). W miarę
obniżania się satelity ku
Ziemi pas ten zawęzi się
do 1000 km.
Fachowcy stosują do
obserwacji satelity metodę
fotograficzną. Wymaga on3
krótkoogniskowych kamer
Schmidta lub Maksutowa
o średnicy co najmniej
B5 cm., o napędzie automatycznym w kiemnku mchu satelity. Amerykanie
przygotowali tuzin takich Rys. 2. strefa widzialności sztuc7.nego
kamer i· porozstawiali je
satelity
w pasie przyrównikowym
wokół Ziemi. Uzyskiwana tutaj dokładność pozycji satelity
wynosi 2" (dwie sekundy łuku) oraz ułamek sekundy
czasu. Wymaga to znajomości współrzędnych geograficznych
miejsca obserwacji z dokładnością do 10 m. Te właśnie obserwacje fotograficzne mają posłużyć do badania szybkich zmian
orbity satelity.
Należy przypuszczać, że w najbliższych latach kilka sztucznych satelitów ożywi ziemskie niebo. Satelity pozaatmosferyczne powinny - bez żadnego .nakładu energii - krążyć
wiecznie, jak to przewidział Isaac N e w t o n 150 lat temu.
•

WŁODZIMIERZ

MATERIA

ZONN- Warszawa

MIĘDZYGWIAZDOWA

W 2YCIU CODZIENNYM
GWIAZDY
Pośród różnych zagadnień związanych z materią między
gwiazdową najciekawszymi wydają się te, które się wiążą
z narodzinami w niej gwiazd, oraz zagadnienia dotyczące
udziału materii międzygwiazdowej w życiu "codziennym"
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gwiazdy. Piervvsze z tych zagadnień poruszyliśmy JUZ w poprzednim artykule; obecny poswięcimy właśnie sprawie udziału
materii mi(idzygwiazdowej w tym, co n:1zwaliśmy życiem codziennym gwiazdy, a więc w jej ewolucji .
. Przede wszystkim spróbujemy zdać sobie sprawę z tego,
jaka część gwiazd wogóle kontaktuje się z materią między
gwiazdową. Znamy przecież gwiazdy, Uóre w tej chwill znaj-.
dują s;ę z dala od płaszczyzny Drogi Mlecznej, w której koncentruje się niemal że cała materia międzygwiazdowa naszej
Galaktyki. Czy te gwiazdy są wolne od wszelkiej styczności
z materią międzygwiazdową?
Otóż badania ruchów gwiazd w naszej Galaktyce wykazały, że wszystkie gwiazdy, biegnąc po takich czy innych
krzywych wokół środka Galaktyki, wykonują jednocześnie
pewne oscylacje prostopadłe do płasz:::zyzny Drogi Mlecznej,
przy tym okres tych oscylacyj jest dla wszystkich gwiazd
jednakowy, niez::lleżny od amplitudy oscylacyj. Mamy tu coś
podobnego do ruchu wahadeł o jednakowej długości, jednych
o dużych amplitudach wah::J.ń, innych -wykonujących tylko
małe wahania. Otóż okres wahań we wszystkich przypadkach jest jednakowy, jak to zauważył jeszcze słynny G al i l e u s z. Podobnie poruszają się gwiazdy w kierunku prostopadłym do płaszczyzny Drogi Mlecznej, przy tym okres
oscylacyj wszystkich gwiazd wynosi około stu milionów lat.
Znaczy to, że gwiazda przeciętna w ciągu swego życia przecina płaszczyznę Drogi Mlecznej kilkadziesiąt razy. Nie jest
to więc zdarzenie zbyt częste w życiu gwiazdy. Do tego dochodzi jeszcze inna okoliczność, która sprawia, że kontakty
takich gwiazd z materią międzygw!azdową są jeszcze czymś
rzadszym, niż by to wynikało z poprzednich rozważań.
Chodzi o to, że materia międzygwiazdowa nie tworzy Jakiejś jednolitej warstwy, lecz skupia się w pojedyńcze obłoki,
lub kłaczki, jeśli kto chce tak je nazwać.
Kłaczki te mają rozmiary kilku, lub kilkunastu lal świa
tła i są oddzielone od siebie odległością wynoszącą przeciętnie
kilkadziesiąt średnic kłaczka.
•
Otóż
gwiazda wędrująca prostopadle do płaszczyzny
Drogi Mlecznej może przejść przez cały obszar zajęty materią
m:ędzygwiazdową nie zahaczywszy o żaden kłaczek, jeśli
oczywiście tak zrządzi przypadek. Kłaczkowata struktura materii międzygwiazdowej znacznie zmniejsza prawdopodobień
stwo natrafienia gwiazdy na obłok mater:i międzygwiazdowej,
jeśli te gwiazdy przychodzą z daleka od Drogi Mlecznej. Nic
też dziwnego, że ogromna część tych gwiazd, które leżą poza
płaszczyzną Drogi Mlecznej, może przeżyć całe swe życie nie
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spotkawszy się wcale z materią międzygwiazdową. Te
gwiazdy żyją więc - praktycznie biorąc w odosobnieniu
od materii międzygwiazdowej i stanowią coś w rodzaju rezerwatu kosm:cznego, nadającego się znakomicie do studiów
nad przebiegiem życia gwiazd - samotników.
Inaczej zupełnie żyją gwiazdy poruszające się w pobliżu
płaszczyzny Drogi Mlecznej. Gwiazdy te, jak to wskazują
proste obliczenia oparte na rachunku prawdopodobieństwa,
spotykają się z kłaczkami matE>rii międzygwiazdowej przeciętnie raz na milion lat, a wiqc sto razy częściej niż tamte
gwiazdy z rezerwatu. Milion lat jest w życiu gwiazdy okresem
dość krótkim; tym czym jest miesiąc w życiu człowieka. Dlatego też życie tych gwiazd przebiega nieco inaczej, niż życie
gwiazd w rezerwacie.
Co się może dziać z gwiazdami wtedy, gdy stykają się one
z obłokami materii międzygwiazdowej?
Rozpatrzymy najpierw gwiazdę zirnnl'} (o niskiej temperaturze na powierzchni). Wysyła ona głównie promieniowanie
długofalowe, którego kwanty mają małą energiq i przez to nie
są zdolne do wywoływania jakichkolwiekbądź większych przemian w materii międzygwiazdowej. Wzajemne więc oddziały
wanie gwiazdy na materię ogranicza się tu do zjawisk mechanicznych; ściślej mówiąc do przyciągania cząstek materii
przez gwiazdę. Materia spada na gwiazdę wywołując tym
przyrost masy gwiazdy i zwiększenie jej energii. Wszak spadanie materii na gwiazdę jest procesem wydzielania się energii, którą pobiera - gwiazda.
Przy tym przyrost masy gwiazdy i przyrost jej energii
ogromnie zależą od prędkości wędrówki gwiazdy poprzez
obłok. Jeśli gwiazda wędruje szybko, oba przyrosty są niezmiernie małe. Tylko wtedy, gdy wędrówka gwiazdy jest
powolna, z prędkoścJą rzędu kilku zaledwie kilometrów na
sekundę, przyrost masy będzie znaczny. Wtedy gwiazda wyjdzie z obłoku ze zwiększoną masą i większą jasnością. Nastąpi coś, cobyśmy mogli nazwać odmłodzeniem gwiazdy
i powiększeniem jej zapasu energii.
Gwiazda, która w ten sposób przebrnie przez obłok materii
międzygwiazdowej, pozostawi po sobie pusty
obszar, tunel
w obłoku materii międzygwiazdowej. Powstanie kilku tuneli
(po przejściu kilku gwiazd) sprawi, że obłok materii między
gwiazdowej rozpadnie się na kilka obłoków mniejszych.
Gwiazdy stopniowo rozpraszają więc materię międzygwiazdową
"strzępiąc" ją na coraz to drobniejsze części.
Inaczej wygląda spotkanie gwiazdy gorącej z obłokiem
materii międzygwiazdowej.
Pro mieniowanie krótkofalowe
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zwróconą do gwiazdy część obłoku, pozostawiając temperaturę części dalszej prawie bez zmian.
Będzie się tak działo dlatego, że wszelkie gazy są bardzo nieprzeźroczyste w dziedz'nie promieniowania krótkofalowego,
które niemal całkowicie pochłaniają (wtedy, gdy w dziedz:nie promieniowania widzialnego są niemal doskonale
przeźroczyste). Taką właś:::iwośc mają atomy prawie wszystkich gazów; da się ją łatwo wytłumaczyć na podstawie kwantowej teorii budowy atomów. Nie będziemy tu rozwijali tej
sprawy, aby nie wikłać się w dziedzinę trudną i odwołamy 1
się jedynie do doświadczenia nad naszą atmosferą, która jak
wiemy jest doskonale przeźroczysta w dziedzinie światła wi-

gwiazdy silnie ogrzeje

dzialnego, natomiast w dziedzinie nawet bliskiego nadfioletu
jest już bardzo nieprzeźroczysta. Jeszcze bardziej nieprzeźro
czystą jest nasza atmosfera w dziedzinie promieniowania
0 krótszej fali niż ~!ic:b nadfiolet.
Nicprzeźroczystość gazów międzygwiazdowych w dziedzinie promieni krótkofalowych sprawia, że prawie całe promieniowanie wysyłane phez gwiazdę gorącą ulegnie pochłonięciu
w tej najbliższej do gwiazdy części obłoku i dlatego jej temperatura wzrośnie. Do części dalszej obłoku to promieniowanienie dotrze i dlatego ta część pozostanie zimną.
"
Obłok nasz stanie się czymś w rodzaju rakiety odrzutowej.
Gorący gaz o dużym ciśnieniu zacznie się rozprężać wewszystkich kierunkach. Z jednej strony ma drogę wolną w kierunku ku zbliżającej się gwieździe. W innych zaś k:erunkach otacza go zimny gaz spełniający rolę ścianek rakiety
odrzutowej, która będzie si~ poruszała dzięki odrzutowi gazów
wylatujących z rakiety.
W wyniku ostatecznym niewiele gazów gorących dostaniec;ię do gwiazdy (która je oczywiście zaanektuje), większość zaś
materii obłoku zacznie oddalać się od gwiazdy z prędkością,
która w przypadku gwiazd gorących może sięgać kilkudziesięciu kilometrów na sekundę.
W obu przypadkach - czy to przy spotkaniu gwiazdy zimnej, czy gwiazdy gorącej - z obłokiem materii międzygw:az
dowej, - gwiazda ta uzyskuje coś niecoś z otoczenia; głów
nie będzie to wodór, który jest głównym składnikiem materii
międzygwiazdowej. Kontakty więc gwiazd z materią między
gwiazdową muszą w mmejszym lub większym stopniu odmła
dzać gwiazdy przez dodanie jej nowego zapasu "paliwa" wodoru, którym głównie gwiazda żyje.
Oba rodzaje spotkań muszą też hamować ruch gwiazdy .
względem materii, stopniowo wyrównując prędkości ruchu
awiazd i materii międzygwiazdowej.
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Gdyby więc
każda z gwiazd
tysię::y spotkań

nasza Galaktyka była starą - tak starą, że
do niej należących przeżyć by miała kilka
z kłaczkami materii międzygwiazdowej, ruch
' wszystkich gwiazd byłby podobny do siebie i podobny do ruchu materii miqdzygwlazdowej. A że tak nie jest, wnosimy
stąd, że Galaktyka starą nie jest. Jest to jeden tylko pośród
innych argumentów przemawiających za tym, że jeśli nie
cała Galaktyka, to przynajmniej ta jej część, w której obf:cie
występuje materia międzygwiazdowa ramiona spiralne Galaktyki - ma wiek nieduży, około dziesięciu razy większy,
niż czas życia przeciętnej gwiazdy.
Opisane tu dwa procesy występujące przy kontaktach
gwiazd z materią międzygwiazdową nie wyczerpują, rzecz jasna,
wszelkich form oddziaływania materii międzygwiazdowej na
~ojedyńcze gwiazdy. Przedstawione tu procesy są stosunkowo
dobrze opracowane pod względem teoretycznym, mamy ponadto pewne dane obserwacyjne świadczące o istnieniu procesów drugiego rodzaju - o działaniu "rakietowym" gwiazd
gorących na materię międzygwiazdową. Dlatego przedstawiliśmy je tak drobiazgowo.
Innych procesów możemy się jedynie domyślać przy
tym w domysłach tych jesteśmy skłonni przypuszczać, że są
to zjawiska z dziedziny elektromagnetyzmu. Obecność w naszej Galaktyce silnych pól magnetycznych jest dziś sprawą
nie ulegającą wątpliwości. Wiemy skąd:nąd, że gwiazdy posiadają też własne pola magnetyczne. W tych warunkach muszą występować najrozmaitsze zjawiska, o których nie wiemy
jeszcze nic dokładnego. Wiemy jedynie, że dzięki nim kontakty gwiazd z materią międzygwiazdową są znacznie żywsze
i różnorodniejsze, niż to dotychczas przypuszczano.
ANDRZEJ WROBLEWSKI -

Warszawa

PRAKTYCZNE WYKORZYSTANIE ENERGII

SŁONECZNEJ"

Swiat wkracza obecnie w erę atomową. Wykorzystanie.
energii jądra atomowego otwiera nowe drogi rozwoju naszej
cywilizacji. Dziwne więc mogą się wydawać dążenia do praktycznego bezpośredniego wykorzystania energii słonecznej.
Przecież człowiek ma do dyspozycji tak wielkie ilości energii!
A jednak wykorzystanie energii słonecznej to zagadnienie
dużej wagi, którego niedocenianie może w przyszłości przynieść
dla wielu krajów tragiczne skutki.
Szybki rozwój przemysłu światowego spowodował olbrzymi
w:aost zużycia energii. W roku 1850 cały świat zużywał rocznie
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energię równoważną spaleniu 300 milionów ton węgla kamiennego. W roku 1950 zużycie energii było już dziesięciokrotnie
większe, przy czym w ostatnich latach zużycie to rosło rocznie
o 3<fo. Skutki tego są jasne: naturalne źródła energii (węgiel,
ropa naftowa) zaczynają się powoli wyczerpywać. G. Btischer
obliczył, że gdyby tylko wydobycie węgla rosło rocznie o 2Jfo
to światowe zasoby tego surowca (znane napewno i prawdopodobne) wystarczą tylko na 220 lat . Złoża ropy naftowej są
jeszcze uboższe i wyczerpią się po 20-30 latach (przy obecnym
wydobyciu). Już dziś w niektórych uprzemysłowionych krajach
daje się odczuć głód energetyczny: np. Anglia musi już impo!"L
tować węgiel. Stąd też poszukiwanie nowych źródeł energii.
rozbudowa elektrowni wodnych itd. Wszystkie te źródła nie
wystarczają jednak na pokrycie zapotrzebowania światowego.
Odkrycie energii atomowej i udane próby jej wykorzystania
zdawały się rozwiązywać tę trudność. Zasoby uranu i innych
materiałów rozszczepialnych są jednak ograniczone i wystarczą tylko na kilkaset lat. Oznacza to więc jedynie odsunięcie
na lat kilkaset kryzysu energetycznego. W wyścigu człowieka
z Naturą człowiek zyskał znów kilkaset lat. A co dalej? Przecież w wyścigu tym musi zwyciężyć człowiek.
Dlatego w ostatnich latach obserwujemy dążenie do wykorzystania potężnego strumienia energii, jaki otrzymujemy
od Słońca. Strumień ten wiele tysięcy razy przewyższa nasze
zużycie energii i gdyby udało nam się wykorzystać tylko
drobną jego część mielibyśmy na dobre kilkaset milionów lat
zapewnioną przyszłość.
1 Strumień energii otrzymywanej

przez Ziemię od Słońca
jest 'scharakteryzowany przez tzw. stałą słoneczną. Stała sło
neczna to ilość energii, jaką otrzymuje od Słońca w jednostce
czasu centymetr kwadratowy powierzchni ustawionej prostopadle do kierunku padania promieni słonecznych w odległości
jednej jednostki astronomicznej od środka Słońca. Według
ostatnich badań wartość ta wynosi 2.00 kal/cm 2 min., czyli
.1394 wat/m2 • Łatwo obliczyć, że w ciągu roku Ziemia otrzymuje od Słońca 1.3X1024 kal (1.6X10 18 kWh). Wartość ta jest
60.000 razy większa od obecnego zużycia energii na świecie.
Oczywiście pamiętać należy, że blisko połowa tej energii jest
pochłaniana przez atmosferc~ i obłoki, i tak iednak ilość dochodząca do powierzchni Ziemi jest ogromna. Średnio około O.lO/o
tej energii zużywają rośliny do potrzeb fotosyntezy, reszta idzie
na nagrzewanie gruntu i wód, dalsze nagrzewanie atmosfery
i wreszcie rozprasza się bezpowrotnie w przestrzeni. Rośliny
zużywają więc tylko drobny ulamek energii słonecznej, ale i tak
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---- - ---------------------------------------------energia ta akumulowana przez miliony Wieków w postaci
czy nafty zaspakaja dziś nasze potrzeby. Nie mamy
jednak teraz czasu, aby czekać na powstanie nowych pokładów
węgla czy złóż ropy naftowej. Musimy nauczyć się wykorzywęgla

l>tywać energię słoneczną bezpośrednio.
Oczywiście pewne obszary powierzchni Ziemi mało nadają
~ię dla wykorzystania energii słonecznej. Są to obszary.

w których zachmurzenie czy też zanieczyszczenie atmosfer~
jest duże, tak że większa część energii słonecznej nie dochodzi
do powierzchni. Będą to również obszary, nad którymi Słońce
świeci nisko (duże pochłanianie atmosferyczne). Natomiast
najlepiej nadają się do tego celu obszary na granicy strefy
zwrotnikowej i umiarkowanej (stostmkowo duża średnia wysokość Słońca i małe zachmurzenie).
Użytkowanie energii słonecznej nie jest trudne ale mało
ekonomiczne. Energia ta jest bowiem bardzo rozproszona.
W średnich szerokościach geograficznych moc energii padająct>j
na metr kwadratowy wynosi zaledwie l KM. Poza tym okazuj e
się, że wydajność przyrządów służących do wykorzystywani·1
tej energii jest najczęściej niewielka. Gdybyśmy chcieli na
pr.tykład napędzić przetworzoną energią słoneczną sam'Ochócl
o mocy silnika 50 KM, to musiałby on· zbierać energię z povlierzchni 500 m 2 (przy wydajności l OJ'{). Trudno sobie wyobrazić widok takiego samochodu z "żaglem" o rozmiarach 20X2'>
metrów służącym do zbierania energii słonecznej! Dlatego te ż
wysiłki uczonych idą w kierunku powiększenia wydajności kolektorów energii słonecznej.
· N aj prostszymi kolektorami energii słonecznej są oczywiście
płaskie płytki pochłaniające padające na ich powierzchnię promieniowanie. Najlepsze absorbenty pochłaniają około 950fo
energii słonecznej, ale ich rzeczywista wydajność jest mniejsza,
gdyż, jak każda nagrzana powierzchnia, same one emitują promieniowanie. Strona zwrócona do Słońca musi więc być izolowana w celu zmniejszenia strat ci~plnych. Izolację mogą
jednak stanowić tylko materiały przeźroczyste jak szkło lub
powietrze. Kolektory można na przykład izolować przez kilka
płytek szklanych oddzielonych warstewkami powietrza. Im
więcej płytek, tym lepsza izolacja kolektora, ale t) m mniej
energii dochodzi do kolektora. W ostatnich latach' stosuje się
zwykle dwa typy kolektorów. W jednym z nich izolację stanowi płytka szklana, która przepuszcza promieniowanie sło
neczne, ale pochłania długofalowe promieniowanie cieplne kolektora, którym jest najczęściej płytka metalowa. Ciepło
zbierane przez płytkę służy do podgrzewania wody zbieranej
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w zbiornikach. W drugim typie płaskiego kolektora energii
słonecznej
wypolerowana płytka metalowa jest pokryta
specjalną cienką ciemną warstewką pochłaniającą. Warstwa ta
pochłania około 90% padającej energii, natomiast nagrzewająca
się od niej wypolerowane>. płytka metalowa emituje mało energii.
Takie kolektory, opracowane · w Jerozolimie, pozwalają na
zmniejszenie strat cieplnych około ośmiokrotnie.
Płaskie kolektory energii słonecznej znalazły już zastosovranie do ogrzewania domów mieszkalnych. Od wielu lat takie
urządzenia są budowane w Stanach ~jednoczonych. szczególnie
w slonecznych okolicach Florydy i Kalifornii. Kolektory stanowią w tych przypadkach wyczernione powierzchnie metalowe izolowane dwiema płytkami ze szkła. Od metalowej powierzchni nagrzewa się powietrze czy woda, która następnie
krąży w rurach wewnątrz budynków i nagrzewa pomieszczenia
mieszkalne. Najważniejszym problemem jest tu magazynowanie
ciepła na dłuższy okres czasu. Ogrzewanie domów przy pomocy
energii słonecznej jest bowiem szczególnie ważne w zimie, pod...
czas której przecież mało jest dni słonecznych. Problem ten
został rozwiązany przez zastosowanie specjalnych akumulatorów ciepła. Taką rolę spełniają na przykład zbiorniki wodne.
Wydaje się jednak, że akumulatory, w których wykorzystywana jest pojemność cieplna różnych materiałów, nie wystarczą.
Ostatnio więc w USA robiono próby wykorzystania do tych
celów ciepła krystalizacji pewnych łatW10 rozpuszczalnych
substancji. Zamiast wody stosowano na przykład roztwór siarczanu sodu (Na 2S04 • 10 H 2 0), który wydziela ciepło przy krystalizacji, do roztworu dodawano pewne związki np. tetrabarat
sodu. Wadą takich domowych podgrzewaczy słonecznych jest
ich mała- w porównaniu z kosztami wykonania- wydajność.
Gdy zima jest słoneczna, wydajność kolektorów dochodzi do 20°/e,
natomiast gdy zima jest pochmurna spada do lOOfo (dla
średnich szerokości geograficznych). Przy takiej wydajności
kolektory muszą mieć dużą powierzchnię. Obecnie czynione
są próby rozwiązania tej kwestii z punktu widzenia architektury.
Oczywiście można znaleźć kolektor, który nie kosztuje nic.
Takimi kolektorami są zbiorniki wodne: baseny, jeziora. Takie
kolektory są już używane do destylacji wody. Stosunkowo
gorące wody powierzchniowe takiego zbiornika wchodzą do
zbiornika, gdzie część paruje poruszając bardzo niskociśnie
niową turbinę, a następnie jest kondensowana przez zimne
wody denne. Wydajność takiego kolektora jest oczywiście
bardzo mała ale sam kolektor nic nie kosztuje. Dla zwiększenia
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wydajności do wody dodaje się drobne ilości barwników (przez
co pochłanianie zwiększa się prawie o połowę) oraz powleka
powierzchnię zbiornika cienką warstewką oliwy (dla zmniej~zenia strat na parowanie). W ten sposób udaje się podwyższyć

temperaturę wód powierzchniowych i podnieść wydajność
turbiny. Badania nad niskociśnieniowymi masz;rnami cieplnymi
aą prowadzone głównie przez uczonych francuskich pod }derunkiem A. N i z ery. Wiele miejsca takim maszynom poświę
cono również na jednej z ostatnich konferencji badaczy zajmujących się energią słoneczną (wrzesień 1954 r., Uniwersytet
Wisconsin). Ogólnie wydaje się jednak, że takie maszyny nie
mają przed sobą wielkiej przyszłości.
Wydajność procesu zamiany ciepła na pracq rośnie ze wzrostem temperatury substancji roboczej. Wtedy jednak, wskutek
strat, maleje wydajność kolektora. Przy łączeniu kolektora
z maszyną trzeba więc zdecydować się na kompromis. "Najlepszą" temperaturą pracy takiej niskociśnieniowej maszyny
cieplnej jest 50° C. Wydajność przy tej temperaturze wynosi
jednak zaledwie około 2.50/o.
Wykorzystanie energii słonecznej dla otrzymania pracy
mechanicznej opłaca się więc dopiero przy wyższych temperaturach. Temperatury takie mogą być wytwarzane przy pomocy
dużych wklęsłych zwierciadeł skupiających na małej powierzchni energię padającą na duży obszar. Teoretycznie takie
zwierciadła mogą wytwarzać temperaturę do 5000° C, praktycznie jednak jest ona dużo niższa.
Jednym z największych takich pieców słonecznych jest
piec w Mont-Louis (Pireneje) wybudowany przez F. T romb o.
W ognisku olbrzymiego parabolicznego zwierciadła (powierzchnia 90 m 2 } tego pieca może być wytwarzana temperatura do
3000° C. Promienie słoneczne są kierowane do tego zwierciadła
przez drugie zwierciadło płaskie (powierzchnia 135 m 2 ), które
może się obracać wokół dwóch osi. Piec ten używany jest do
obróbki metali. Inny piec, zbudowany w San-Diego (Kalifornia)
używany jest do badania wyrobów ceramicznych przy wysokich
temperaturach. Zwierciadło tego pieca (średnica 3 m) jest
zmontowane paralaktycznie i poruszane mechanizmem zegarowym a temperatura w jego ognisku dochodzi do 4700° C.
Zwierciadła zbudowane w Taszkencie (ZSRR) wytwarzają
w ciągu godziny 60 kg pary o ciśnieniu 7 atmosfer, używanej
do poruszania turbin.
Zwierciadła mniejszych rozmiarów są używane jako zwykłe
domowe kuchnie do przygotowywania potraw. Kuchnie sło-
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neczne używane w ZSRR, posiadające aluminiowe zwierciadła
o średnicy 1.2 metra mogą zagotować w ciągu godziny 6 litrów
wody. Kuchnie te są równoważne kuchenkom elektrycznym
o mocy 600 W.
Budowa szklanych czy metalowych zwierciadeł jest jednak
bardzo kosztowna. Ostatnio robiono więc próby produkcji zwierciadeł z tańszych materiałów jak: aluminizow:any plastyk czy
folie metalowe na cemencie. Jeśli próby te zdadzą egzamin
należy oczekiwać znacznego rozwoju produkcji kuchni sło
necznych.
Nie mówiliśmy dotychczas o kolektorach, w których pod
wpływem promieni słonecznych zachodzą przemiany chemiczne. Takimi kolektorami są rośliny, które zużywają energię
słoneczną do procesów fotosyntezy a potem mogą ją oddać przy
paleniu, zjadaniu, czy innych reakcjach. Większość roślin pochłania jednak zaledwie O.lc;'o energii słonecznej. Jednak
w ostatnich latach okazało się, że pewne typy glonów (Chlorella)
zużywają do fotosyntezy aż 20fo energii padającej na ich powierz.chnię. Zbiornik wodny o powierzchni 4000 m 2 może dać
rocznie 15 ton suchych glonów. R. M e i er podał projekt wykorzystywania zawartej w glonach energii przez fermentację
alkoholową. W każdym raZie kolektory "glonowe" są dużo
tańsze od kolektorów metalowych.
Jeśli chodzi o bezpośrednią przemianę energii słonecznej
w energię elektryczną, to do niedawna wydawało się, że nie
jest ona zupełnie opłacalna. Wydajność najlepszych termoelementów bowiem sięga zaledwie 7°/o. Gdybyśmy chcieli zbudować taką termoelektryczną elektrownię słoneczną o mocy
10 000 KW to miałaby ona powierzchnię 2 km 2 • Termoelementy
trzeba byłoby umieścić w ogniskach cylindrycznych zwierciadeł (całkowita powierzchnia 2 km2) przy czym zużycie aluminium wyniosłoby 500 kg na kW otrzymanej mocy elektrycznej
(projekt elektrowni wg obliczeń L. G e i l i n g a). Jeśli chodzi
o metale do produkcji termoelementów, to największą wydajność
zapewnia połączenie stopu antymonu i 250fo kadmu oraz konstantanu lub stopu bizmutu i 30/o antymonu. Urządzenia te są
jednak na razie zbyt drogie.
Największą przyszłość mają prz.e d sobą baterie słoneczne
oparte na zjawisku fotoelektrycznym. Do niedawna najlepsze
fotokomórki miały wydajność zaledwie 0.50/o. Ostatnio jednak
w USA, w firmie Bell (wytwórnia urządzeń telefonicznych)
skonstruowano baterię fotoelektryczną o znacznie większej
wydajność. Bateria ta stanowi po prostu fotoelement zaporowy.
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Fotoelement ten składa się z dwóch warstw krzemu o różnym
typie przewodnictwa elektrycznego. N a granicy tych warstw
powstaje warstwa zaporowa. Wskutek istnienia tej warstwy
pod wpływem naświetlania powstają w pobliżu niej nośniki
prądu powodując przepływ prądu. Wydajność idealnego fotoelementu o takiej budowie wyniosłaby 220/o. Jednak wewnę
trzne i zewnętrzne straty znacznie zmniejszają tq wydajnoś ć.
Pierwsze modele baterii Bella miały wydajność tylko 6 Jo .
Następnie jednak udało siq podnieść wydajność do 11"/o. Jeden
metr kwadratowy baterii najnowszego typu może zasilać
100-watową żarówkę. Baterie te są już używane do automatycznego ładowania akumulatorów na podstacjach telefonicznych. Na razie jednak ich produkcja jest bardzo kosztowna :
wyprodukowanie l cm 2 takiej baterii kosztuje obecnie kilkaset
dolarów. Jeżeli jednak uda się obniżyć koszty produkcji przed nowym typem baterii otwierają się niezwykle szerokie
perspektywy.
Z tego krótkiego zestawienia prób wykorzystywania energii
słonecznej widać, że mimo trudności, w pewnych dziedzinach
można już zanotować poważne osiągnięcia. Za lat kilkaset
świat "pędzony" energią słoneczną będzie wyglądał prawdopodobnie zupełnie inaczej niż dziś. Kolektory służące do ogrzewania budynków stworzą nowe możliwości architektoniczne.
Pewne obszary będą prawdopodobnie całkowicie przekształ
cone na wielkie słoneczne elektrownie. Już dziś mnożą się fantastyczne pomysły. Wspomnę tu tylko o pomyśle inżyniera francuskiego H. V a d o t . Proponuje on budowę nowego typu zakładów dla produkcji energii elektrycznej tzw. hydroheliocentral. Vadot chce wykorzystać energię słoneczną dla obniżenia
(drogą parowania wody) poziomu pewnych zamkniętych zbiorników wodnych położonych w pobliżu mórz. Po osiągnięciu
odpowiednio niskiego poziomu wody w takim zbiorniku. łączy
łoby się go z morzem budując w miejscu połączenia zwykłą
e1etktrownię wodną. Gdyby na przykład zamknąć zatokę
Macaraibo (Wenezuela) to po 28 latach poziom wody w utworzonym zbiorniku obniżyłby się o 83 m, co wystarcza do zbudowania potężnej elektrowni. Najbardziej wydajna byłaby
hydroheliocentrala powstała przy zamknięciu Morza Czerwonego. Dawałaby ona rocznie ponad 10 11 kWh energii elektrycznej. Trudno powiedzieć, jakie szanse realizacji ma pomysł
Vadota. Ukazuje on nam jednak wspaniałe perspektywy przyszłego wykorzystania energii słonecznej.
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Drugi sztuczny satelita Ziemi
Od dnia 3. listopeda br. cały świat posjonuje się wiadomosciami
o wystrzelonym w tym dniu drugim z kolet sztucznym satelicie Ziemi.
&konstruowanym przez uczonyC'b radzieckich. Został on wyrzucony przy
pomocy olb_rzymiej, kikustopniowej rakiety, której waga, we:lług p~zy
puszczeń astronautyków, musiała wynosić około 500 ton. Jak 'dotychcz.as.
pewnych szczegółów o nowym mikroksiężycu znamy niewiele, a i te,
które tu podajemy, opierają się przeważnie na don:esien:ach pr<:sy codziennej.
Zaskakującą

informacją

prru,ową

była

wiadomość,

nr 2 jest 6,1 razy masywniejs:q od pierwszego,

że

mikroksiężyc

gdyż

waga jego (na Ziem:~
wynos]a 508 kg. Obiega on Ziemię po eliptycznej orbicie, któr<!j pu1kt
przyziemny (perigeum) znajduje się w odległości około 300, odzi.;mny
natomiast (apogeum) - 1500 km od powierzchni Ziemi. Przccif;tna szybkość na orbicie wynosi ok. 28 000 km/godz. (wobec 28 800 km/godz. w wypadku l mikroksiężyca), przy czym orbi1y obu mikroksiężyców są do
siebie nachylone pod kątem około 120°.
Oprócz wielu skompLkowanyC'h instntmentów, które automatycznie
nadah1 na drodze radiowej swe wskazania, znajdował się na nim ŻiWY
pasażer, specjalnie tresowany pies, kt0rego reakcjJ organizmu (c:śnien:e..
bicie serca) r.ównież były przekazywane drogo radiową na Zierrt:ę.
Pg.

Masy

Obłoków

Magellana

F.J. Kerr i G. de Vaucouleurs ocenili masy Obłoków Magellana opi€:l'ając się na analizie rozkładu prędkości radialnych otrzymanego z obserwacji radiowych Obłoków na fali o długości 21 cen~y
metrów. Według oceny autorów, m:J.sa Wielkiego Obłoku wynosi
3.0Xl09 mas Słońca, zaś masa Małego Obłoku 1.3X109 mas Słońca.
Jeśli przyjąć te wartości mas to okazuje się, że stosunek masa-jasność
absolutna jest dla obłoków Magellana mniejszy niż dla innych galaktyk. Fakt ten potw1erdza przypuszczenie, że obłoki są stosunkowo
JOlodymi układami gwiazdowymi.
(Wg "Austral. Journ. Phys.", 9, nr l <1956))
A. W.
Nowe dane o naturze powierzchni

Księżyca

Ciekawych danych o naturze powierzchni Księ7,yca dostarczyły radiowi!
Clbserwacje całkowitego zaćm'enia Księżyca z nocy 18-19 stycznia 1934 r ..
wykonane przez W. M S i n t o n a. l.'żywając parabol'cznego zwierciadła o średnicy 60 cm, Sinton mierzył natE;żenie radiowego prom·eniowania Księżyca o długości 1.5 mm i na tej podstawie wykreślił

Poqwójny astrograf typu Baker-Nunn do fotografowania sztucznych
satelitów
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komety Mrkosa 1957 d wykonane przez Leona W o h l f e i l a w obserwatorium Koła Gdańskiego
PTMA za pomocą 130 mm astrografu.
6. VIII. 1957 - czas ekspozycji 2 min
22. VIII. 1957 - czas ekspozycji 40 min
(tło nieba jasne)
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krzywą zmian temperatury powierzchni Księżyca podczas zaćmienia
Moment osiągnięcia minimum temperatury był opóźn'ony o około l godzinę w stosunku do zaćm:enia optycznego, pny czym temperatura
zmieniała s.ię w gran.:cach cd 300° K do 170° K, Sinton przeprowadził
następnie porównanie ob~erwowanej krzywej zmian temperatury z krzywymi wyl!czonymi teoretycznie przy rozmaitych założen:ach odnośnie
gęstości, ł>rze\\-odnictwa cieplnego i pojemności cieplnej mat~r:ału występującego na powierzchni Księżyca i znalazł na pod3taw:e tych porównań współczynn:k pochłaniania L5 milimetrowych fal przez tę powierzchnię.

Wykonywane prz.ez Sintona przy użyciu tej samej aparatury b.:ul.ania pochłaniania fal Jad1owych (1.5 mm) przez różne mater.ały wykazały.
że spośród badanych subslancji wyrói;nia się sproszkowany' bazalt, którego współczynnik pochłaniania fal rad'v,vych jest bardzo zbliżony do
wartości otrzymanej dla powierzchni Księżyca. Natom·ast pył meteorytowy ma współczynnik pochłaniania 2,5-3.5 razy większy. D::me te
wskazują, że pył met.c'Orytowy może P·.)krywać tylko nicwielką czt,ść
powierzchni KSiic;życa.
(Wg .,Astrophysical .Joumal", 123, nr 2 (1956))
• A. W.
Fluoresl'rn('ja

powier.~:chni

Księżyca

Astronom francuski J. D u b o i s zwróc.ł uwagę na możliwość uzyskania ciekawych danych o składzie mineralogicznym powierzchni
Księżyca na drodze badania jej fluorescencji. Niektóre minerały, twvrzącc pow:erzchnię Księżyca, mogą pcd wpływem u:traf"olctowego p~-o
mieniowania Słońca wysyłać własne światło (~wiatło ' fluoresccnej) podobnie, jak to się dzieje w przypadku wielu minerałów spotykanych
na Ziemi. Słaba fluorescencja skał księżycowych jest oczywiście trudna
do wykrycia wskutek maskującego wpływu światła odbitego od powierzchni Ksi<:życa. Fluore-scencję taką możnaby wykryć tylko na
podstawie dokładnej analizy konturów l:nii widmowych w świet:e c-dbitym od Ksiqżyca i porównania ich z konturami analog:cznych linii
w widmie Słońca. Wykrycie. fluorescencji ks'ężycowej mogłoby być
możliwe również na drodze .analizy krzywej fotometrycmej półcie:1ia
ziemskiego podczas całkow:tcgo zaćm'en:a Księżyca.
Pierwsza metoda jest oczywiście znacznie bardziej efektywna, gdvż
można ją stosować w każdej chwili, n·e czekając na całkowite zać
mienie; toteż tę właśnie metodę zastosował Dubois w swych próbach
wykrycia fluorescencji księżycowej. Wykorzystał on do tego_ celu wyniki spektrafotometrycznych badań Księżyca wykonanych przez M.
V i g r o u x. Po żmudnej analizie okazało się, że w świetle niektóry c't
części powierzchni Ks'ężyca (prawie wszystlde ,.morza") rzeczywiścle
można się dopatrywać słabej fluorescencji, natomiast inne okolice (np
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krater Kopernik) n:e wykazują żadnych jej śladów. Wspomniane p<r
zytywne wyniki są jednak mało przekonywujące i ze względu na moż
liwość błędów obserwacyjnych nie pozwalają na razie na formułowanie
jalcichkolw:ek kategorycznych wniosków. Metoda proponowana przez
Dubois może się jednak okaJZać bardzo użyteczna w przyszłości, gdy
nasze możliwości obserwacyjne poprawią się.
(Wg "L'Astronomie", 70, 225, 297 (1956))
A. W.
Chiński

ltatalog gwiazd nowych

Ch'ński astronom S i T s e T s u n g ogłosił katalog gwiazd Nowych
zanotowanych w dawnych kronikach chińskich i japońskich. Katalog
zawiera dane o 90 gwiazdach obserwowanych od XV w. p. n. e. do roku
1690 n. e. Dla 74 gwiazd dało się na podstawie treści zap'sów ustalić
mniej lub więcej dokładnie współrzędne położenia na niebie. Daty
pojawienia się niektórych gwiazd zarejestrowano z dokładnością do
jednego dnia, dla innych udało się ustalić miesiąc lub tylko rok, zaś
data pojawienia się dwu gwiazd jest niepewna o całe stulecia. Kalalog
mwiera odsyłacze do oryginalnych dawnych tekstów. ,Jest to pierwszy
taki katalog opracowany w Chinach przez współczesnego fachowca
znającego jednocześnie dawną kulturę chińską.
Pop1·Ledni najlepszy
tego typu katalog opracowany przez europejczyka L u n d m a r k a 7.awierał liczne nieścisłości i nawet jawne błędy.
(Wg ,.Astronomiczeskij żurnal" XXXIV 159. 19!17)
K. R.

Nowe dane o morzach marsyjskich
obserwacji astr·onomicznych do ich opracowania
a następnie wyciągnięcia wniosków i przygotowania do druku z k<r
niecz.ności upływa w :ele cz:t~m. Między innymi dopiero teraz ukazała siQ
praca l. Kowa l a z Charkowa, dotycząca opozycji Mar"a w roku 1951.
Obserwatorium Charkowskie posiada długoletnie tradycje obserwacji
Marsa. W czasie opozycji 1954 r. udało się potwierdzić dawniejsze wyn'ki B ar a b ra s z o w a, że czapy polarne- Marsa mają barwę czerwoną.
która tylko prze2 kontrast z jeszcze czerwie-ńszą barwą reszty powierzchni planety wydaje s i ę biHła. Również barwa mórz jest w zasadz;ie czerwona, jednak zmienia się nieco wraz ze ?.mianami pór roku.
Poza tym stwierdzono, że atmosfera nad marsyjsk;mi morzami jest
bardziej przeźroczysta niż nad lądami, zaś same morza - w przeciwieństwie do lądów nie są matowe, to znaczy nic odbijają światła
zgodnie z prawem L a m b er t a.
Można w tych faktach obserwacyjnych widz'cć potwierdz.enie hipotez o wilgotności mórz oraz o częściowym lub całkowitym porośnię
ciu ich roślinnością.
(Wg ,.Astronomiczeskij żurn.ał" XXXIV 412. 1957)
K. R.

Od wykonan'a
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Ucieczka galaktyk
Najw!ększ.y

teleskop świata, 50S-centymetrowy reflektor z Mout Paicmar jest obecnie wykorzystywany do badania prLesun:ęcia prążków ku
C7.aLWieni w widmach odległych galaktyk. Przesunięcie prążków ku
czerwieni jest rejesttowane na drodze fotoelektrycznej, co umożliwia
badanie nawet bardzo slabych galaktyk i pozwala sięgnąć w głąb Kosmosu znacznie dalej niż to było możliwe przy użyciu zwykłych metod
fotograficznych. R. M. B a u m ogłcsił niedawno, że zbadano w t2n
::.posób galaktyki aż do odległości 1800 milionów la.t św atła. Pręd
kość ucieczki galaktyk znajdujących się w tej odległości, oceniona
z przesunięcia prążków w ich widmach, wynosi 120 000 km/sek , a więc
0.4 prędkości światła! Tak więc prawo H u b b l e'a wyrażające proporcjonalność
prędkości ucieczkt do odległości galaktyki, pozostaje
c;łuszne w całym dotąd zbadanym obszarze Wszechświata.
A. W.
Najbliższa gwiazda zaćmieniowa
D. S. E van s z Royal Observatory, Cape of Good Hope (Obserwatorium na Przylądku Dobrej Nadziei), donosi o odkryciu nowej gwiazdy
;.-.aćmieniowej. Jest nią gwiazda HD 16157 (współrzędne u= 2h32m 5,
li= -44°01' (1950), o jasności wizualnej sm.73. Obserwacj~ prędkości
radialnej tej gwiazdy wykazały periodyczne jej zmiany, a obserwacje
fotometryczne rozpoczęte 'N 1956 r. potw:erdziły hipotezę, że jest to
gwiazda zaćmieniowa. Amplituda zmian bla.'iku wynosi tylko om.20,
a okres zm ennośc1 l 5609 dnia. Nowoodkryta zmienna jest najbliższą
• pośród znanych gwiazd zaćmieniowych, bowiem jej odległość od nas
wynosi 39.5 lat światła. Dotychc7.as najbliższą gw:azdą 7aćmicnivwa był

Kastor C (YY Gem.).

(Wg .. The Obscrvatory·. nr 897, str. 74 (1957))

Albedo

rośllnno•cł

Marsa

Znany astrobiolog, G. T i c h o w, podjął interesującą próbę zbadania zdolności odbijającej' (albeda) roślinności Marsa, która we~ug
powszechnie panującego przeknnania porasta ciemne "morza" na powierzchni tej planety.
Wiadomo, że przy obserwacji wielkimi lunetami, w idealnych warunkach atmosferycznych, ciemne plamy "mórz" rozpadają się na
jeszcze drobniejsze, subtelniejsze plamki. Ta "subtelna struktura mórz",
jak również i ich czerwonawy odcień, świadczą o tym, że ciemna substancja (roślinność) tylko częściowo pokrywa powierzchnię czerwonych
piasków pustyń Marsa. Można sobie wyobrazić, że roślinność wystę
puje tam w drobnych kępkach, podobnie jak to zdarza się w arktycznych tundrach ziemskich (tzw. tundry plamiste). Badając albedo "mórz"
Marsa obserwujemy nałożone światło odbite od roślinności i od czerwonego tła piasków pustyni. Wskutek tego. chcąc się przekonać, czy
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aa Marsie istnieje rośli.nnotć, nie można PO' prostu porównywać ze
albeda roślin ziemskich i albeda "mórz" M<~r. a .
G. Tichow użył do swych badań wyników N. A. K o z·y r e w a,
który w roku 1954 fotografował widmo Marsa przy użyciu wielkiego
spektrografu obserwatorium na Krymie. Pomiary zaczernienia poszczególnych klisz pozwoliły znaleźć zależność albeda od długości fali
(tzw. rozk~ad albeda) dla Wielkiej Syrty (Syrtis Maior) i otaczającej
pustyni. Oba rozkłady oczywiście różniły się nieco. Rozkład albeda
Syrtis Maior powstał z nałożc.nia ::;ię rozkładów albcda żyjącej tam
roślinności oraz albeda odsłoniętych miejsc pustyni. Przyjmując, że
roślinno~ć porasta tylko 53% powierzchni Wielkiej Syrty, (liczba ta
została otrzymana z założenia, że albedo roślinności nie może być
ujemne), Tichow :z;nalazł z różnicy kształtu obu wspomnianych rozkła
ców zależność albeda roślinnorei porastającej Syrtis Maior od długości
fali (rys. 1). Okazuje się więc, że ro~linność Marsa odbija najwię::e}
sobą

ALBEDO

Rys. l.

Zależność

albeda

roślinności

Marsa od

długości

.fali.

,romieni zielonych (około 5200 A), natomiast przy przejściu do fal d.!uż
czych albedo jej maleje. Otrzymana krzywa przypomina widmowe rozkłady albeda niektórych ziemskich porostów.
(Wg "Izwiestia Krymskaj Astrofiziczeskoj Obserwatorii", XVI
1956, str. 159).
A. W.
Halo radiowe dokola galaktyki l\1 87
Jasna, eliptyczna galaktyk:J. M 87 w obłoku galaktyk Virgo jest
mana od szeregu lat jako radioźródło. O~tatnio stwierdzoro, że galaktyka ta obserwowana na falach 3.7 m posiada rozległe "halo", będące·
tródłem prom'eniowania radiowego. Wiadomo już obecnie, że podobne
halo otacza nasz system Drogi Mlecznej, oraz sąsiednią galaktykę M 31
w Andromedzie.
Obserwacje M 87 zostały wykonane wielkim radioteleskopem w Cam-·
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bridge (Anglia). Radioteleskop ten jest połączeniem dwóch systemów
interferometrycznych o dużej zdolności rozdz'elcz.ej i jako taki mógł
rozróżnić promieniowanie pochodzące z M 87 od promieniowania innych.
źródeł. Astronomowie J. E . B al d v.· i n 1 F. G. S m 1 t h, którzy wykonali te obserwacje, znaleźli, że na falach 3.7 m galaktyka M 87 ma
średnicę 50', a wiGc o wiele większą od średnicy uzyskanej drogą fotograficzną, wynoszącej 3 3'. Uzyskano nawet rozkład natężeń prom:en:owania w różnych ..strefach halo. Okazuje się, że to rozległe hale
daje około 'h całego c;trumienia promieniowania pochod7ącego z galaktyki M 87.
,(wg Observatory

Skrpień
Odległa

1956)

L. L.

gromada. kulista

Amerykański

astro:10m George O. A b e 11 po długich obserwacjach
prowadzonych przy pomocy 48 calowej kamery Schmidta Obserwatorium
M t Palomar ogłosił listę l 3 objektów zidentyfikowanych jako gromady
kuliste. Numer 4 tej listy jest jasnym obiektem na pograniczu gwiazdozbiorów Wielkiej N.edźwiedzicy i Lwa. Okazał się on gromadą kulistl\,
leżącą daleko poza naszą Galaktyką w przestrzeni międzygalaktycznei
w odległości 475 000 lat światła.
(wg Publications of the Ast.ronomical Society ol the Pacific
Październik 1956)
L. L.

Nowy krater meteorytowy?
Na jednej z fotografii WYkonanych w czasie prowadzonych w 1950 r.
w Australii prac aerofotogrametrycznych został zauważony duży krater.
Leży on na terenie pustynnym w Pólnocnym Terytorium 80 mil na pół
nocny zachód od góry Mt. Doreen w okolicy zwanej Alice Springs. Krater
ma średnicę 2 mile i g!ębokość 50 stóp. Leży on w terenie suchych-słonycła
piasków i glin. Naukowcy australijscy są zdania, iż jest on pochodzenia
meteorytowego.
Pierwszym człowiekiem, który dotarł do krateru (po pokonaniu wielkich trudności, gdyż krater leży w okolicy, praktycznie rzecz biorąc,
niedostępnej i bezludnej) był profesor geologii na Uniwersytecie w Adelaida dr P. S. H o s s f e l d. Ze względu na brak wyposażenia musiał
on się ograniczyć tylko do pobieżnego zbadania miejsca. Zadnych odłamków ewentualnego meteorytu Hossfeld ani w głównym kraterze,
ani w otaczających go mniejszych, ani w okolicy nie znalazł. Być może
zostały one zasypane przez ruchliwe piaski. Ruchliwość tych piasków
powoduje, że wygląd okolicy ulega szybkim i dość znacznym zmianom.
Stan krateru nasuwa przypuszczenie, iż musiał on powstać niedawno
()noże nie więcej niż 100 lat temu!). Kierowca-krajowiec, który przywiózł Hossfelda w rejon krateru, wzbraniał się brać udział w jege
badaniach, gdyż twierdził, iż w miejscu tym ma siedzibę ,.ognisty wąż"
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Dr IIossfeld organizuje w sierpniu

bieżącego

_...,..._
roku

większą

wypra-

wę w celu dokładniejszego zbadania tego obiektu . Jeżcli krater ten

meteorytowym, byłby najwiqkszym tego rodzaju na świecie .
Warto zwrócić uwagę, i:i: p o zostałe dwa duże kratery meteorytowe
w Australii (w Henbur~· i Rox Hole) lc>żą hkże w okolicy Alice Springs .
okazałby s : ę

A . M.

PORADNIK OBSERWATORA
Gwiazdy zmienne
Wspominaliśmy JUŻ o tym, że każdy obser·wntor nri.C(!O inaczej ooenifł
ja.~ność badanej gwiazdy. Uwarunkowane jest to róznymi włr.~ściwo
ści<:rmi oka, różnym nastawieniem psychicmym, czy też rólnymi wa -

runkami (nan<;d.z.!e, metoda), w jakich Sl do'konywane obserwacje. Powinniśmy o tym dobrze pamiętać przy opr acowywaniu obs~rwacji. Jeżeli obserwacje danej gwL<tzdy były wykonywane przez różnych obse rwatorów, mus my z.naleźć "współczynniki o; ob:ste", przy pomocy kto rych można zredukować wszystkie obserwacje do jednego systemu.

Przypuśćmy , że opracowujemy obserwacje dokonywane w tym s"
mym okresie czasu przez kilku obserwatorów A, B, C. D, ... itd. Prz 2-d
wyliczen iem współczynników osobistych mus'my wyznaczyć średni
różnice m !<;dzy ocenami poozczególnych obserwctorów. Metoda p :JstGpowania jest bardzo prosta: bierzemy naJpierw pod uwagę obscrwacj ,
wykonywane przez obserwatorów A i B; przeglądaj<)C ob'e serie obserw~cji szukamy takich momentów, kiedy obaj obsez;watorzy jednocw
śni e • J wykonywali oceny jasności i z każdej pary takich jednoczesny ch.
obsCiwac.ii wyl!czamy różnicq (wyrażoną w s etnych cz.:;ściach wi elkośl'
gwiazdowej) mi<;dzy ocenami obu obserwatorów.
W poszczególnych przypadkach różn'cc te nie są oczywiście jedna
kowe (wpływają na to przede wszystkim bl.:;dy obserwacji), ale naj <:zc. ściej majq ten ~am znak, co oznacza, że jeden obserwator widz•
badaną gwiazdq zawsze nieco j<lśniej niż drogi. Aby choć częściowtl
wyel minować bł<;dy obserwacji ze wszystkich róźnic wyliczamy wartość średnią.

podobny sposób wylicz'lmy średnie różnice mi.:;dzy occn:uni
obserwatorów. wykorzystując wszystkie możliwe kombinacj t..
dwóch serii obserwacji: A i C, A i D. B i C . B i D, C i D,... itd
W

pozostałych

•) Słowa ,.jednocze~nie" n e należy tu brać dosłownie. Chod7J tu
po prostu o obserwacje wykonywane w odst.~pie czr1su, w którym badana gwlazda nie zmieniała jasności w spo;ób widoczny. Tak np.
w przypadku gwiazd długookresowych, rólregularnych czy nieregularnych, za jednoczesne można uważać obserwacje wykonane tego samego
wie(!zoru, natom'ast w przyp:~dku szybko zmiennych cefeid czy gwiazd
zaćmieniowych jednoczesnymi można nazywać obserwacje wykonane
w odstc;p!e co najwyżej k1lku czy kilkunastu minut (zależnie od szybkości zmian blasku).
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Otrzymujemy wtedy cały szereg wartości: A-- B ' r,, A -·c= r~.
A-D= r 3 , B-C
r 4 , B-D= r 6 , C-D~ T 11 . ... itd. Liczb .. te !ą
jednak jeszcze obarczone ]:ewnymi bł~dami. wskutek czego ni~-> może;ny
ich jesz~ze U\VażC~ć Zfl w.·pólczynniki osob stE'. Tak np. różnicę m'ędzy
ocenami obserwatorów A i B można obecnie wyliczyć kLkoma sp:>sobami: A-B"'"' r,, A - B - r , - r1 , A-B-= r 3 , A-B- T3-T 6 A-B:- r 3 - r.- r 8 , •.. itd.; wskutek wsp'Jrnn·anych wyżej błędów poszczególne wartości A - B nie będą sob:e równe, a przecież nie możemy
z góry zgadnąć, któr:) z nich mamy użyć do wyliczeń. Przy wyliczaniu
wspótczynn ków osobistych posłużymy się rachunkiem •vyrównawczym
(r~etodą najmniejszych kwadratów), który pozwala na "wyrównan:e•·
błędów tkwiących w poszczególnych różnicach r,, r2, r" ..
Jako n·ewiadome współczynniki osobiste obierzemy wartości A - B
~- x, B-C
Y, C-D
z, ... Wybór taki łatwo jest uzasadnić: dz'ęki
n:emu różnicę między ocenvmi dowolnej p,'lry obserwatorów możemy
wyrazić przez prost<l kcmb'nację odpow:ednich współczynników. Mamy
np.: A-D
x+ y i- z, B - D - y · z, ... itd.
Do wyznaczenia współczynników csobi<;tych posłuży nam układ równań, który otrzymamy w oczywisty sposób wyrażając wszystkie ró;'mkt>
r,, r,, r, .... itd. poprzt>z {)dpow.Pdnie kcmbLn.acjl' ni('wiadomych :r. u. ( .. :
.r

x.+ !l
.r

1-

Y

l-

2

!l
!l

t

2'

r,
r,
r,
r,
r
""

waga

n,
n,
(])

n,

''•

r,,

Układ równań

11

n~.

nazwę układu równań warunkowych. Równar1'
niE'wiadomych. Ponieważ prawe strony tych rówobarczone błędami, poszczegó!ne równania nic są
Metoda najmn.ejszych kwadratów pozwoli zn.olcźl:
najbardziej prawdopodobne wartości niEwiadomych x. y, z,... które
najlepiej będą spełniać układ równań warunkowych.
Można się spodziewać, że średnia różn ca wyliczona z np. 30 par
obserwacji, będz.:e bardz:iej zbliżona do rzeczywistości niż średn:a róż
n'ca wyliczona z 5 obserwacji. W metodzie najmn:ejszych kwadratów
uwzglc;dnia się to. przypiwjąr poszczególnym równaniom odpowicdn'e
wagi. Wagi te zostały wypisane z prawej strony równań warunkowych
(·v tym przypadku S<ł to po prostu liczby p'łr obserwacji, na których
podstaw e zostały wyliczone cdpcw:ednie różnice).
D'a rozwiązania układu równań (l) stosuje się ogólne twierdzenie
rachunku wyrównawczego, które można sformulowac w m•st~pując,
~>posób: Jeżeli mamy układ równań warunko\vych:
(l) nosi

więcej niż
nań r" r. r 3 ,... są
mi~dzy sobą zgodne.

tych jest

RtX

H"X

+ b,y
+ c,z
/J •. fi

('1%

_j_

+

r,

waga n,

-l-

1\

n,
(U)

nm.T

+ bmv

ł

('m .Z

rm

nm
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to najbardziej prawdopodobne wartości niewiadomych x. 11, z, ... ot.rz)<mamy rozw,ązują'c układ równai1 normalnych:
(aa)x
(ba)x
(cćt)x

(ab•y
(bb)y ~

(<tr)

-t

(cb)!f

(al

+

gdz:e symbole (aa), (ab) ... itd.
~ n
l

mają

następujące

l; n a 1 b 1 =

(ba)

1

i
/1!

(ar)=

:E

f~t

(II{)

zna:.:zenle:

l

III

(a b)

lbr)

llr

III

lnH) =

+ (ac)z + ...... -=
(bc)z + ...... """
~ (cc)z +

-t

11.
l

1

a1 r 1

(n 1 11 1 r 1

(11 11! 1 11,

+ n,a,r,

+

n 2 a,b,

-j .....

+ ..... +

/lmłlmbm),

+ n m11 •n r

)

itd.

Dl

Równań normalnych jest tyle, ile niewiadomych. Układ (III) jest więc
ZwYkłym układem równań )jniowych, który z latw•Jścifl można rozwiązać używając choćby jednej ze szkolnych metod. Układy równań (II)
i (III) tylko pozorne wydają się bardzo groźne. W naszym przy~Hdkll,
jak łatwo się przekonać z porównania kształtu układów (I) i (Il), więk
szość współczynników a;, b;, ci,... jest równa zeru, przez co wyliczenia

znacm'e się upraszczają.
Ab.Y metoda wyliczenia współczynników osobistych stała się bardziPi ::ro;:um;a!a. przytcczymy .i0.;zcze krótki przv kbd licziJowy:
Mamy obserwacje wYkonywane przez czterech obserwatorów A, B,
C i D. Sredn:e różnice miE;dzy ocenami poszczegó.nych p3r ob>erwatorów wyglądają nast<;pująco: A - B = (Jm.15 (n, = 2i), A - C = om.17
(n~
(n~

=

=

15), A - D
10), C- D

.zatem

=

=

om 24 (n 3
om.o4 (n 6

·

3). B - C = cm.03 (n,= 8), B - D
om 08
12). Układ równań warunkowYch będzie

wYglądał następująco:

0.15
0.17
0.24
x+u ; z
0.03
Y
0.06
!l
z
0.04
b,
b6 - c, =. c2 = c, = O, natomiast pozost.ale
X

x+u

+z

Widać,

że

a~

a, ·

a8

=

współczynniki przy niewiadomych są równe jedności. Łatwo wyliczamy
poszczególne współczynn ki w układzie równań normalnych: (aa)
42,
(ab) ·· 18, (ac)
3, (be) ~. 13, (bb)
36, (cc) =, 25, (ar)= 6.87, (br)
4.11,
(er)
1.80. Otrzymujemy więc układ równań

=

=

=

=

=

+ 18y -t 8z = 6.87
+ 36y + 13z = 4.11
3.t + 13y + 25z ...... 1.80

42x

18x

x=

RozWiązując ten układ otrzymujemy:
współczynniki osobiste możemy przyjąć
rezygnująr. z większej dokładności.

Jako

0.150, y • 0.024, z- O OU.
= O 02, z = O 04,

x = 0.15, v
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Efemerydy gwiazd zaćmieniowych na grudz'eń 1957 r. (podane są
momenty m :nimum, czas śr. europejski):
WW Aur: XII, 3d20h15m (wt), 5d2h30m, 8d21h30m (wt), 12d16hQOm,
13d22h30m (wt), 17d17h15m, 18d23h45rn (wt), 22d18h30m, 24d2hOOrn (wt),
27d19h45m, 29h2h15m (wt).
AR Aur: XII, 17d16hOOrn, 21d19h30m, 25d22h30m, 30d2hOOm.
RZ Cas· XII· 5tll8h45m 6d23h30rn lldHlh}5m 12d23hOOrn 17d17h45m,
18dZ2hl5~ 20ct3h15m' 23d17hOO~ 24ct21h45m 26d2h3om' 29d16h3Qm,
30d21h15rn:
'
'
'
'
AR Lac: XII: ld2hOQm. 3dlh30rn, 5dlh15rn. 7dOh45m, 9dOht5m, 10d24hQOm,
12d23h3Qm 14d23hOOm 16d22h45m 18d22h15m 20d21h45m 22d21h30m,
24d2Ih15m: 26d20h4.5rn'. 2sct2oh15ni, 30cl20hooni.
·
A W Peg: XII ; 5d15h, 16d6h. 26d21h.
EE Peg: XII, 4d20hOOm. 12dl7hOOm, 17d23hOCm, 25d20ht5m.
1J Per: XII: 1d3h30m. 4dOhl5m. fid2lhOOm, fld17h45m, t2dl4h45m, 2ld5hOOm,
24d2hOOm. 26d22h45m, 29dl9h30m.

przybliżone

Andrzej Wróblewski

Meteory
W grudn;u mo7na
eych radiantów:

Nazwa roju

obserwować

r

Wspołrz<:dne
Rek t.

Gcminidy
Epsilon G<:>m
Psi Cne
Ksi Ori
Un:yd.Y

meteory

7ht6m
6 28
8 05
6 05
14 28

promieniujące

radiantu

Okres

z

następują

aktywności

Dekl.
t 33°

+ 31
;. 25
'" 16
75.8

+

5-16 XII
9-12 •XII
max. 12 XII
12-14 XII
max. 23 XII
And rzej PachoZczyk

OBSERWACJE
Obserwacją.

ostatniego segmentu rakiety nośnej sztucznego s:ltelity
nad Wisłokiem w dniu 29. X. 1957 r. o godz. 17 min. 9
dostrzeżono gołym okiem przelatującą rakietę nośną sztucznego satelity.
Zobaczono ją nad "dyszlem'' Wielkiego Wozu, przeb:egającą część gwiazdozbioru Smoka, następnie przesunęła się poniżej Gwiazdy Polarnzj minęła gwiazdozbiór Zyrafy i zniknęła, zbliżając się do gwiazdozbioru
Perseusza. Widoczna była w ciągu l minuty, jako gw:azda 1-szej wielkości. Trasa jej b:egła mniej więcej z południowego zachodu na pół
nocny wschód. Odnośnie do terenu, możnaby wnioskować, że . rzeb:e&ła ona w przybliżeniu pas: Zakopane-Tarnów-Lublin-Brześć Litewski.
· świecenie rakiety było niejednostajne - z początku słabsze - po
kilkunastu sekundach znacznie się zwiększyło - po upływie 30 sekund
W

Krośnie
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nagle doszło do najwyższego punktu jasności, a w końcu minuty bardzo
szybko znikało.
Przyczyną tego okl'csowo zmieniającego się blasku. będzie prawdopodobn ·c powolny obrót rakiety około środkowego punktu ciężkości.
W związku z tym zwraca ona ku Ziemi niejednakowej wielkości powierzchnic wypolerowanej części, odbijającej promienie słoneczne.
Samego satelity, który przebywał tę drogę oko'o 4 minuty po rakiecie n·c dostrzeżono, z powodu stosunkowo slabego świecenia.
W czasie obserwacji niebo było lekko zamglone - świecił Księżyc
i najjaśniejsze gwiazdy. Obesrw.acji dokonał Jan Winiarski przy udziale
swej żony, która wcześniej dostrzegła rak:etę.
Jan Winiarski

Krosno n/W.
Obserwacje sztucznego satelity przez członków Koła PTl\'IA w Gdańsku
Z obliczeń interpolacyjnych wykonanych dnia 9. X. br. w Ludowym
Obserwatorium Astronomicznym w Gdańsku wynikało, że satelita znajdzie się dn. 10. X. br. o godz. 4h5&n powyżej horyzontu m:ejsca ob3erwacji (Gdańsk O.iwa). Czas przelotu wskazywał na to, że satelita bę
dzie oświetlony przez wschodzące Słońce.
Dnia 10. X. br. o godz. 4h10m przygotowano się do obserwacji i od
4"30m zaczęto obserwować niebo zachodnio-pólnocnej i północnej częś::i
Noc była bezchmurna, jasne światło Księżyca mocno przeszkadzało.
O godz. 4h53m w spodziewanym m:ejscu bfisko horyzontu (Łabędź)
ukazał się słabo świecący punkt ok 3-ciej wielkości gwiazdowej, powoli poruszający się w kicrunku południowego wschodu.
O godz. 4h54m satelita świecił wśród gwiazd Wiclk".cj Niedźwiedzicy
nicwiele ustępując im jasnością (ok. 2 w. gw.). O godz. 4h54m1os satelita dość szybko znikł i w dalszym ciągu nie został zaobserwowany.
40 sekund później niespodziewanic zauważono jasną gwiazdę (ok tm
a może zerowej wielkości) ok. 10 stopni na wschód od miejsca zniknię
cia satelity. poruszającq się powoE na niebie w tym samym kierunku,
jak poprzednio obserwowany satelita. Objekt ten był tak jasny. że
wzbudził podziw obserwatorów. Jeszcze bardziej frapujący był fakt,
że zachodziły szybk:e i duże zmiany jego jasności. O godz. 4h55m jasność wynosiła 2m i objekt znajdował się na tle gw"azdozbioru Lwa.
O godz. 4h55m5os - poruszająca się gwiazda znowu jaśnieje, o 4h57m10s
słabnie i znika na wysokości ok. 15° powyżej horyzontu.
Prawdopodobnie obserwowaliśmy ostatni człon rakiety nośnej. Podobnej obserwacji dokonano w d. 11. X. br. o godz. 4h52m z tą różnicą.
że trasa przelotu znajdowała się bl'żej zenitu. Warunki atmosferyczne
były b niesprzyjające.
Dnia 12. X. o godz. 4h51m udało się obse1wować rakietę P!rzzz 7 sekund
w pobliżu zemtu (Duże zachmurzenie).
Dnia 13. X. dostrzeżono rakietę o godz. 4h48m5as w Bliźniętach.
O godz. 4h49mas rakieta miała następującą pozycję a 1925 7h13m
b 1925 +30°15'; obserwowano tylko przez otwory w chmurach. Dnia
15. X. obserwowano o godz. 4h40m przelot rakiety w p0bl"żu Księżyca·
W dniach 15, 16 i 17 pomimo dobrych warunków (i dużych wysiłków
obserwatłł ów) nic obserwowano przelotu ani rakiety ani satelity. Prawdopodobnie rakieta znajdowała sic, już w cieniu Ziemi i nie była widoczna.
Z obserwacji sztuczne~o satelity wzgl. rakiety nośnej doszedłem do
wniosku, że dotychczas używane metody ustalania współrzędnych astro.-

=

=
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nomicznych nie nadają si<: tu wcale. Z powodu szybkich zm' an p ołoże
nia obiektu na niebie konieczne jest opracowanie nowych metod obserwacyjnych.
Leon Wohlfeil

Ludowe Obserwatorium
Astronom iczne - Gdańsk
Obserwacje gwiazdy tJ. Cep.
Niniejsza pra ca stanowi opracowanie 588 obserwacji wykonanych
w okres: e grudzień 1953 r. - październik 1956 r. okiem nieuzbrojonym,
meto dą B ł aż k o -N i j l a n d a
przez następujących obserwatorów :
B i s k u p s k i 57 obserwacji, J o d ł o w s k i 36. M a r k s 173, O t w inowski 10, Ożdżeńska-Marksowa 15. Wieczorek 35,
W r ó b l e w s k i 262.
l
W wyniku opracowania otrzymano średn i ą krzywą zmian blasku ·
tO
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OKŁADKA

35-lecle .. UranW
naszej okładki wi ąże się w pewnym stopniu z mmwnym w r ·
jubileuszem 35-lecia istnienia .,Uranii''. organu Folskiego Towarzystwa M i łośników Astronomii. Zamieszczone na tej okładce odbitki
czasopism naukowych są świadectwem nawiązanych w tym okresie stosunków, zarówno z bratnimi miłośniczymi organizacjami zagran·cą
których zadania pokrywają się z celami naszego Towazystwa., jak i z p()ważnymi fachowymi zagranicznymi instytucjami astronomicznymi.
Korzystając z tego jubileuszu, przypomnijmy tu po krótce historię
naszej "Uranii". W r. 1922 szczupłe jeszcze grono polskich miłośników
astronomii, skupionych w ramach nowopowstałego w r. 1921 Towarzysnva. postanow:ło wystąpić publicznie przed społeczeństwem , aby pozyskać sobie jego poparcie dla podjętej pracy. I tak w marcu 1922 r. wyQ,any został pierwszy numer kwartalnika "Urania" (p. fotografia na
wkładce). Podstawę materialną dla nowego Towarzystwa, a zwłaszcza dla
.nowego czasopisma, stanowiła przyznana przez Wydział. Nauki MiniTreść
bieżącym
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sterstwa Oświaty dotacja w wysokości 100 000 marek polskich, silnie
wówczas zdewaluowanych. Dotacja ta pokryła zarówno koszty zwią
zane z wydaniem pierwszego zeszytu .,Uranii'', jak i zakupu lunety do
nowootwartej dostrzegalni. Po tym szczęśliwym początku pracy popularyzatorskiej nastał następnie dla .. Uranii" i całego Towarzystwa okres
ustaw:cznych braków finansowych związanych z ogólną trudną sytuacją
gospodarczą Państwa.
Spowodowało to nieregularne ukazywanie się
czasopisma. nawet przerwy kilkumiesięczne, i szukanic nowych zasobnych wydawców, którzy własnym sumptem wydawali przez szereg miesięcy .,Uranię". W następhych latach wraz z poprawiającą się ogólną
sytuacją gospodarczą poprawiała się również sytuacja Towarzystwa
i złączonej z nim .,Ura"lii". W końcu wybuchła druga wojna światowa.
niwecząc zupełnie zdobyte walory moralne i finansowe Towarzystwa
i powodując również Z'lwicszcnie wydawania ,.Uranii".
Gdy w r. 1946 Towarzystwo wznow!ło swą dz'ałalność, wydało trzy
zeszyty .. Uranu··. I znowu braki finansowe spowodowały przerwę roczną
w wydawaniu .. Uranii". Dzięki normalizacji stosunków od roku 1948'
"Urania", .korzystając z dotacji Państwa, zaczęła ukazywać s·ę p?cząt
kowo jako kwartalnik, a następnic w miarę rozwoju Towarzystwa jak'>
dwumiesięczn'k, aż w końcu stała się miesięcznikiem. Mając na uwadze·
potrzeby i wymagania szerokich rzesz członków naszego Towarzystwa
mamy zamiar z nowym rokiem wprowadzić pewne zmiany w .. Uranii",
dążąc do podniesienia atrakcyjności naszego pisma, o czym poinformu-·
jemy Czytcln:ków bliżej w odpowiednim czasie.
już
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Dane o zjawisku gwiazd spadających podajemy w dziale ,.Poradnik obserwatora" w artykule "Meteory", E>femerydy zaś gwiazd zmiE>nnych w arlykulł!'
.. Gwiazdy zmienne".
Chwile wszystkich zjawisk podanu w czasie średnim słonecznym środkowo
europej~klm. który jest cza~tm obowiązującym w Pol~ce. Dni, godziny, minuty
l sekundy czasowe oznaczono symbolami d, h, m, s. Przez a l li rozumiemy rektascensję l deklinację, czyl1
wspórzędne równikowe równonocne clala niC'·
bleskiego.
W kalendarzyku llp!'owym br. podane są Informacje, dotyczące poszukiwań .
pr:r.ez lornetkę lub lunetę planet 1 planetek, niewidocznych gołym okiem. Tam
rownleż portane są pewne ogólne wyjaśnienia dla ob~erwacjl zjawisk w układzie
księżyców galllleuszowych Jowisza.
Saturn jest bardzo trudno dostrzegalny
w blasku światła słonecznego l dlatego nie podajemy· danych dla odszukania·
jego księżyca Tytana.
Każdego dnia o 6h30m podano położenie wzajemne księżyców i Jo-·
wisza, obserwowalne w odwracaj2ccj obrazy lunecie astron:"micm:)j.
ld-2d Próbować nad ranem zaobserwować nad wschodnim horyzontem stożek światła zodiakalnego.
7d7h. Obserwuj a c pr7ez luprtę a naw<>t dobra lornetke Merkurego ·
wieczorami około wskazanego dnia, a najlepiej wieczorem tego właśnie
dnia, możemy prześledzić znaczne zbliżenie się planety (O w. gw.) dt>
gw..azay A ::,ag;ttar.i (Jambda ::,trzclca) o Jasności 3 w. gw. GwiaLd 1 bę
dzie wtedy w odległości l' (trzydziesta rzęść tarczy Księżyca) na północ·
od Merkurego.
Sd5h. Merkury jest na niebie najwięcej (o 21°) oddalony od Słońc~
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w luĆrunku wschodnim. Mówimy wtedy, że Jest w największej elongacji wschodniej. Pwneta jest wtedy najlepiej obserwowalna na zachodntm nieb:e po .z.achodz'e Słońca.
9d1h, 9d4h. S?.turn najpierw jest w największej odległości (1650 milionów km) od Z'emi, następnle zaś najbliżej na niebie Słońca, czyli
w złączen'u (koniunkcji). Różnica momentów jest wynikiem eliptyczności orb1l planet wokoło Słońca oraz wyn:Jtiem odchylenia od slebie
płaszczyzn tych orbit.
Ud. Nad ranem można zaobserwować, nawet pr·zez dobrą lornetkę,
Lniknięcie 3 księżyca Jowisza. ZniknJe on po prawej stronic od tarczy
planety w odległości średnicy tej tarczy od jej urzegu.
lld-21d. Szukać przy dobrej pogodzie św'atła zodiakalnego nad
południowo-zachodnim horyzontem, po nastaniu ciemności.
Ud13h. Księżyc mija Urana w odległości 6° na południe od planety.
14d. Nad ranem w lunec'e astronomicznej łatwo rozpoznać wśród
l!.~iężyców galileuszowych Jowisz.'"\ ich nazwy i numery, gdyż są one
ustawione na n eb:e w takiej kolejności od Jowisza. jaka ojpowiada
ich odległościom od planety w przestrzeni.
15c!_J9d. O świcie w·dać ładnie światło popielate Księżyca.
16d9h, 16d12h. Merkury stacjonarny najpierw w rektascensji a, potem zaś w długości ekliptycznej /... Różnica chwil niezmicn ania sil!
współrzędnych a i A .jest wyjaśniona w kalendarzyku na mies:ąc li~topad w przypadku Urana w dniu 17 tego miesiąca.
16d19h. Dnia 16 i 17 prześledzimy nad ranem zbliżanie się, a potem
vddalanie s:ę Księżyca od .Jowisza. We wskazanym momencie Księżyc
minie Jowis7-::t w odległości poludniowej o 21/2°.
17d8h. W tej chwili następuje złączenie (czyli równe sobie rektascensje a) Neptuna z Księżycem, a więc przed samym świtem można
<>kreślić przybliżone miejsce na niebie na tle gwia7d, w którym znajduje się Neptun, a mianowicie: w Iderunku północnym od Księżyca,
w odległości 2° (4 tarcze Księżyca) od niego.
18d. Nad ranem prześledzimy przez lunetę astronomiczną całe zjawisko przejścia po tarczy Jowisza cienia i samego księżyca l.
18d13h. Merkury znajduje się w węźle wstępującym swej orb:ty, czyli
w płaszczyźnie orbity Ziemi, przechodz~c ze strony południowej na
północną tej płaszczyzny. Na niebie wskazuje wtedy wraz ze Słońcem
położeqje ekliptyki.
18d22h. Księżyc mija na niebie Marsa w niewielkiej od n'ego odległości 1° na północ. Przed samym świtem w dniach 18 i 19 obserwować
można z~l"żanie i oddalanie się Księżyca i planety.
2lc!_31d. Nad ranem szukamy stożka światła zodiakalnego nad poh-dniowo-wschodnim horyzontem
22d3h49m Słońce wstępuje wznak Koziorożca, czyli jego długość
ekliptyczna jest dokładn'e 270°. Na półkuli północnej Ziemi, a więc
i u nas, rozpoczyna się zima; na południowej zaś ...:.._ lato.
23d-28d. Wieczorami w:dać dobrze światło popielate Księżyca. Jest
1o oświetlona słabo światłem słonecznym odbitym od powierzchni Ziemi
część tarczy Księżyca.
23d4h. Merkury jest w perihel'um czyli w punkcie przysłonecznym
·c;wej orbity, w r.ajmniejszej odległości od SłOJ1ca około 45 milionów km.
24d5h. Jasność obserwowana Wenus zależy od różnych czynników,
np. od odległości planety od Słońca i od Ziemi, od kata, jaki tworzą ze ·
sobą proste: Wenus Słońce i Wenus Ziemia itd. Stąd jasność ta
ulega zmianom, osiągając najmniejszą i najwiE;kszą wielkość w odpowiednich chwilach czasu. Właśnie w oznaczonym momencie Wenus jest
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najjaśniejsza i jest
c:.ałem niebieskim

- 4 4 w:.elkości gwiazdowej, czyli jest najjaśniejszym
po Słoi1cu i Ks:ężycu w pełni.
24d19h. Bardzo ładny obraz wieczo•rny zachodn'ego nieba w tym
dniu: dosyć nisko nad poludniowo-zachodnim horyzontem świeci bardzo jasna gwiazda (to WE'nus!), a niedaleko od niej (około 6°, czyli 11
tarcz Księżyca) na prawo w górę widać sierp Księżyca. wypełniony
światłem popielatym.
25d21h, 26d8h. Złączen'e (ko'1iunkcja) dolna Merkur'W> ze Shńcem,
następnie zaś najmniejsza odległość (około 100 mili0111ów km) Merkurego
od Ziemi. Patrz uwagi dla Saturna w dniu 9 bm.
27dl7h. Wenus wraz ze Słończm wyznacza na wieczornym ni:::b'e te:{o
dnia położenie ekliptyki, gdyż Wenus o wskazanym momencie znajduje
się w węźle wstępującym crbity.
29d. Nad ranem możemy prześledZIĆ przez lunetę c:ekawe zjawisko
przejścia cienia księżyca 3 po tarczy Jowisza, które będzi•e trwało 21 /2
godziny, podcz;;.s gdy sam księżyc będz'e widoczny n.a ile ciemnego
nieba, zbliżając się coraz bardziej do tarczy planety.
układzie księżyców
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KOliUNIItATY KOl. P. T. M. A.

na grudzień 1957 r.
-'Ddrespol - Zakłady Ceramiki Budowlanej .
Białystok ul. Biała , Gmach Wieczorowej Szkoły Inżynierskie] .
Blecz - Przedmieścle 618.
Częstochowa ul. Pstrowsklego l. Obserwatorium Astronomiczne w Parl\:u Staszica. - Sekretariat czynny w każdą środę w godz. 17-19. Pokazy nieba
w każdą bezchmurną środę po godz. 19, po uprzednlnm zgłoszeniu w Sekretanacte .
Frombork - Katedralna 21. Sekretariat czynny we wtorki l' piątki w godz . 18-20.
Zebrania odbywają się w każdy drugi czwartek miesiąca. Pokazy nieba
w każdy pogodny wlecz6r.
·
Gdaflsk - Siedzibą Kola jest Ludowe Obserwatorium Astronomiczne - Gdańsk
Oliwa, ulica Piastowska 34, tel. 6-419. Sekretariat czynny w poniedziałki
i środy w godz. 17-18.
Gdynia - ul. lO-go Lutego 24. Polskle Linie Oceaniczne.
.
Gliwice - Pokazy nieba odbywają się w każdy bezchmurny wieczór, po uprzednim telefonicznym porozumieniu: J. Ka•za, Ruda Sląska, ul. Obrońców Stallng!ladu 32, tel. 52-481.
lędrzeJ6w Rynek 8, tel. 78. Pokazy nieba l zbiorów gnomonicznych dla wycieczek zgłoszonych listownie lub telefonicznie na umówlony termin.
Katowice - Siedzibą Koła jest Planetarlutn l Obserwatorium Ludowe, Chorzów
l. skr. poczt. 10, tel. 301-49. - W każdą pierwszą sobotę miesiąca - wieczory
· dysl<:usyjne w Czytelni Planetarlum od godz. 18. - W każdą drugą sobotę miesiąca Zebranie Sekcji Instrumentalnej ·w Czytelni Planetarlum od godz. 18.
Kraków - ul. L . Solskiego 30, m . 4. - Sekretariat czynny w poniedziałki l
czwartki w godz. 18-20.
Krosno a. W. - ul. Nowotki l, I p .
L6d:ft - ul. Traugutta 18, V p., pok. 512, tel. 250-02. - Sekretariat l biblioteka czynne w każdy poniedziałek (powszedni) w godz. 18-20. Pokazy nieba pr:~~ez
lunety odbywają się w bezchmurne wieczory na placu przed lokalem Koła.
Nowy SlłCZ - ul. Jagiełleńska 50a, tel. 89-52. Sekretariat czynny cuaztenmę .
W !:OO.l. 18-19.
.
Ol•7tyn - Muzeum Ma?urskle
Opole - ul. Strzelców Bytomskich 8, Woj. Dom Kultury, pokój nr 45. Sekretariat
czynny codziennie w godz. od 19-18.
Olwlęclm ul. Władysława Jagiełły nr 2. Pokazy nieba odbywają slę w każdy
bezchmurny czwartek od zmroku, lub po uprzednim porozumlentu się: H .
Stupka, ul. Młyńska 445. Biblioteka czynna we czwartki w godz. 18.30 do 20.
Ploek - J. Burzyńskl, pl. ~arutowtcza 1. - Delegatura .. Ruch".
Poznań ul . Chełmoń ~klego 1. - Sekretariat i biblioteka czynne we wtorki
l czwartki w godz. 17-19, W tymże czasie czynna pracownia szlifierska, , PUbllczne pokazy nieba w kazdy bezchmurny wieczór wtorkowy i czwartkowy na terenie dostrzegalni P. T. M . A. w Parku lm. Kasprzaka (przy
Palmlarnl)
Racibórz - Kasprowicza 11, Liceum dla Pracujących .
.
Szczecin Katedra Fizyki Polltechnlkl Szczecińskiej. Sekretariat czynn3 we
·
środy w godz; od 20-tej do 21-szej. Pokazy nieba odbywają się w każdą
pogodną środę a w razie niepogody rezerwowanym dniem jest czwartek.
1
Torufl - ul. M. Kopernika 17. - Sekretariat l biblioteka czynne w poniedziałki
l czwartki ,W godz. 18-20, oraz W sobOtY W godz. 17-19. Dnia 9. Xll. O godz. 18
odczyt Inż . J. Sołonlewlcza pt.: ,.Loty kosm iczne - rzeczywistością" : · ·
Warszawa - Al. Ujazdowskie 4. Sekletarlat l Sekcje czynne we wtorki ,' czwartki
l soboty w godz . 18-21, biblioteka we · wtorki w god:t. 19-21.. Pokazy nieba
w k M:dy bezchmurny wieczór w godz. 19-21. ·
Wrocław ul. Pionierska 11. Zebranfa członków odbędą się w dniach 13 l 27,
na których będą wygłoszone refera ty naukowe. Zebrania odbędą się w · siedzib ie Instytutu Astronomicznego Unlw. Wrocławskiego , ul. M . Kopernika H ,
o godz. 18.

.,

Zawiadomienie

Zawiadamia się P. T . Członków P . T . M . A ., :te decyzją Zarządu Głównego,
s kładka roczna członków zwyczajnych na rok 1957 l na rok 1958 została ustalona
na 36 zł . - Opłata prenumeraty na 48 zł . - Cena mapki obrotowej nieba wynosi 12 zł pluli 4 zł na koszta przesyłki. - Cena 2 płyt szklanych do szlifowania
zwierciadeł teleskopowych, z dodaniem 50 g tlenku ceru, 'o średnicy 150 mm
wynosi 50 zł, o średnicy 250 mm wynosi 200 zł.
·

Cena dla
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PTMA S

zł.

